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Natal é tempo de festa, da festa do Senhor.
É uma data para ser renovada todos os dias
em nossas ações e pensamentos.
O papa Bento XVI
Deixe que a luz do Natal brilhe sempre
afirmou em um de seus
discursos, que “o Natal
em seu coração e fortaleça a paz entre os
não é uma fábula de
homens.
criança. Trata-se de uma
resposta de Deus ao
drama da humanidade
que busca a verdadeira
paz.”
Ao se dirigir aos
católicos
do
mundo,
nesse
momento,
o
papa aproveitou para
reprovar as frequentes
tentativas de banalização
da principal data do
cristianismo, ou seja,
o nascimento de Jesus
Cristo.
Nessa manifestação,
o papa pediu o empenho
dos fieis a fim de se
resgatar o significado
do Natal, no seu sentido
pleno ou, melhor dizendo,
substituir
o
aspecto
comercial pela fé em Deus
e no amor a vida que nos
foi confiada por Ele.
Inspirados por esse “convite”, fazemos uma proposta para que você participe ativamente das
celebrações e vivencie a festa do Advento em toda sua plenitude. Que essa experiência estimule o
fortalecimento da fé e a prática contínua de atitudes cristãs no nosso meio.
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EDITORIAL
Estimado(a) Paroquiano(a)
O final do ano está próximo. Estamos
no último trimestre de 2011: outubro novembro - dezembro.
O mês de outubro propôs que
refletíssemos sobre o tema oração e
prática, na perspectiva missionária. Ser missionário não é
privilégio de determinadas pessoas, mas está na essência
do ser cristão como nos recorda S. Paulo, escrevendo à
comunidade de Corinto. O Apóstolo afirma que o anúncio
do Evangelho é uma necessidade que se impõe (cf. 1Cor
9,16). È o próprio Cristo que nos envia: “Assim como o Pai
me enviou, eu também vos envio” (Jo 20,21). Toda a Igreja
é chamada e enviada para sair em missão. A missão exige
de nós uma abertura constante, pessoal e comunitária,
para responder aos apelos do tempo presente.
Quando assumimos o compromisso missionário
nasce em nós um novo jeito de olhar a vida e de ser
Igreja. Saímos da limitação da visão, da zona de conforto
e redimensionamos nossa visão. Podemos afirmar que
todos são beneficiados pela dinâmica missionária, tanto
quem sai quanto quem recebe a ação missionária.
Em novembro celebramos: o dia de finados - o
mistério da morte cristã; o dia de Todos os Santos - o
mistério da ressurreição e santidade do povo de Deus; a
Festa de Cristo Rei do Universo – o mistério da realeza
universal de Cristo e demos início ao Tempo Litúrgico do
Advento – preparação para a festa do Natal do Redentor.
Em dezembro, celebraremos o Natal do Senhor.
Somos convidados pelos anjos a contemplar o MeninoDeus na gruta de Belém. É a manifestação do amor de
Deus. O Verbo se faz Carne e habita no meio de nós.
Como nos ensina S. Agostinho, a grandiosidade de Deus
se concentrou e se resumiu na pequenez de uma criança,
para que o homem pudesse entender o amor de Deus.
Desejo que este trimestre seja um tempo fecundo
para nossa comunidade. Que Deus abençoe a todos.
Frei Fábio Freire Nôcal, OAR

No dia 17/09 – Celebração
Eucarística para comemorar
os 17 anos de dedicação a
esse projeto, que procura levar
apoio aos moradores de rua
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Campanha de arrecadação de terços
na Paróquia, organizado pela Maria Rosa,
voluntária do Grupo do Sopão, permitiu a
distribuição de terços para os assistidos por
esse projeto.

Homossexualidade, orientações
formativas e pastorais

O tema da homossexualidade tem sido alvo de calorosos
debates nos últimos tempos. E essa discussão tem assumido espaços
cada vez mais amplos. Discute-se a questão desde a perspectiva
cultural, sociológica, antropológica, científica, filosófica, política e
também religiosa. Por trás dessas discussões permanecem ainda
muitos mal-entendidos, interpretações errôneas, superficiais ou
fundamentalistas. Conduzido por esse clima interrogativo e ainda
cheio de penumbras que me lancei, com o auxílio do professor
da PUC de Campinas, José Trasferetti, nesse processo reflexivo
para abordar esse tema, não para apresentar todas as implicações
que hoje ele tem suscitado, mas sim, de modo específico, me
concentro no ambiente cristão e eclesial e traço algumas linhas
orientativas para um trabalho pastoral que vise mais a comunhão
que a exclusão.
O livro é apresentado de forma didática, possibilitando
assim, a compreensão clara, tanto para aqueles que já têm certo
conhecimento da dinâmica da homossexualidade e também da fé
cristã, como para aqueles que nunca se envolveram diretamente
com o assunto. O texto é dividido em duas partes. A primeira
denominada “informativa” formada pelos dois primeiros
capítulos: A fenomenologia da homossexualidade (primeiro) e
Debate Teológico-científico sobre a homossexualidade (segundo).
A segunda, é a parte “Orientativa” com o capítulo terceiro, intitulado: Orientações formativas para situações
específicas (orientações pastorais referentes à acolhida de uma pessoa homossexual dentro da vida da
comunidade cristã, orientações para trabalhar esse tema dentro do ambiente familiar e, por fim, orientações
para acompanhamento de vocações homossexuais à vida religiosa e sacerdotal).
Por que essa obra é importante? Por que falar sobre a homossexualidade em um ambiente de fé cristã?
Creio que existe uma razão muito significativa: “Somos cidadãos do céu” nos disse São Paulo (Ef, 3, 20), mas
“não vivemos numa redoma de vidro”. Tudo aquilo que interfere na vivência da sociedade, interfere também
em nossa vida. E é indiscutível como a questão a homossexualidade tem suscitado conflitos referentes aos
nossos costumes, nossa fé e nossa moral etc. Basta recordamos de algumas situações pontuais, tais como:
a união homoafetiva, a questão da homofobia, dos direitos de adoção etc. Portanto, é importante que
estejamos preparados para dar uma resposta a essas situações de modo mais consistente e objetivo.
Contudo, quem procura encontrar nesse livro uma “receita pronta” ou uma “solução pré-fabricada”
para todas as problemáticas que envolvem esse argumento, pode se decepcionar, mas para quem quer
refletir sobre esse assunto de forma aberta, desprovida de preconceitos, à luz da pedagogia de Jesus, pode
encontrar nele um instrumento oportuno.
Frei Ademildo Gomes, OAR
Professor de Teologia Moral

Para contribuir ou participar de nosso
informativo, é fácil, envie SUGESTÕES,
TEMAS, FOTOGRAFIAS ou IDÉIAS para
pascom.nslourdes@gmail.com ou na
Secretaria Paroquial - fone 3834-4807,
até o dia 20/12/2011.
Ficaremos gratos e felizes com seu
contato.


Finados - Práticas e Esperança Cristã

N

o dia 02 de novembro, fomos convidados a prestar
nossa espacial homenagem aos nossos familiares e
amigos que já partiram desta vida.
Apesar de tantos avanços científicos, tanto a vida quanto
a morte ainda apresentam-se como mistério para nós seres
humanos, gerando incertezas, questionamentos e receios.
Contudo, a mensagem cristã nos ensina que a nossa esperança está em Jesus Cristo, que morrendo destruiu o poder da
morte com sua gloriosa Ressurreição.
O que isso significa? Em síntese, o significado da esperança cristã trata da atitude de fé, não da simples atitude de
esperar. A esperança cristã está fundamentada no exemplo de
Cristo em sua paixão, morte e ressurreição. Este sentido da esperança cristã, mostra-se positivo, pois na medida em que a
terrível obscuridade da morte coloca o coração do ser humano
em profundo desespero, na ressureição de Jesus Cristo o cristão tem fé da sua futura participação na vida plena de Deus
que é amor. Há, portanto uma estreita relação da esperança
com o mistério pascal de Cristo.
Dando sua vida em sacrifício e experimentando a morte, e
morte na cruz (Fl 2, 8), Jesus Cristo ressuscitou para a salvação
de toda a humanidade. Isto nos garante que, para quem crê,
for batizado e seguir seus ensinamentos (Mc 16, 16), a morte
é apenas a passagem para a vida definitiva, a vida feliz, a vida
eterna no Reino do Pai onde a felicidade é plena.
Ao longo do tempo, os cristãos adotaram práticas para
evidenciar sua fé e homenagear a memória dos que partiram.

Entre elas destacam-se a oração, flores, velas, visitas aos túmulos e um dia especial de recordações.
É natural e perfeitamente compreensível que tenhamos saudade de nossos entes queridos. Porém, uma inconsolável e constante tristeza diante da morte evidencia
uma incoerência com a perspectiva da mensagem cristã.
O cristão é essencialmente pessoa de firme esperança. No
dia 02 de novembro, ao recordar de nossos entes queridos,
tenhamos presente que o objeto da esperança cristã é a realização da promessa salvação feita por Cristo.
Portanto, “vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos” (Rm 14, 9).
Frei Agostinho, OAR

Anuncie Conosco

3834.4807
(Bernadete)



A Rainha e Padroeira do Brasil

É

sempre emocionante relembrar
o Santo Padre concedeu ao santuário de Apacomo Nossa Senhora da Conceição
recida outros favores, tais como: Ofício, missa
Aparecida, foi encontrada e como
e indulgências para os romeiros que vêm em
passou a ser venerada, por isso, vamos aqui
peregrinação ao Santuário.
abordar alguns fatos importantes sobre sua
Nossa Senhora da Conceição Aparecida
foi proclamada Rainha do Brasil e sua Padroeira
trajetória e como virou padroeira do nosso
Brasil.
Oficial em 16 de julho de 1930, por decreto
A devoção de seus fiéis teve início durante
do Papa Pio XI. Em 30 de junho de 1980,
o tempo que a imagem de Nossa Senhora
pela Lei nº 6.802, foi decretado oficialmente
Aparecida, permaneceu na residência de
feriado no dia 12 de outubro, dedicando
Filipe Pedroso, um dos pescadores que
este dia à devoção. Nessa lei também esta
o reconhecimento oficial de Nossa Senhora
haviam encontrado a imagem no leito do
rio. A imagem permaneceu por 15 anos
Aparecida como padroeira dos Católicos do
naquele local, onde os vizinhos da redondeza
Brasil.
se reuniam para rezar. Conforme o tempo foi
Alguns não sabem, mas chama-se
passando, os devotos foram aumentando e
“Nossa Senhora Aparecida” pelo fato de
suas graças cada vez mais sendo
ter sido encontrada nas águas do
reconhecidas. Diziam que todos A imagem retirada das águas do rio Paraíba em Rio Paraíba do Sul (localizado no
aqueles que rezassem com fé 1717, é de terracota e mede quarenta centímetros sudeste do Brasil), que logo se
diante da imagem, recebiam muitas de altura.
transformou na esperança daquela
bênçãos e eram ajudados nas suas A argila utilizada para a confecção da imagem é gente pobre e sofrida. Hoje, o Brasil
necessidades.
oriunda da região de Santana do Parnaíba, na lhe tem devoção e lhe consagra os
Os milagres de Nossa Senhora Grande São Paulo. Quando foi recolhida pelos destinos de nossa pátria. Destino
foram espalhando-se cada vez mais pescadores, o corpo estava separado da cabeça e, resumido em pequenos pedidos:
por entre as regiões do Brasil e, muito provavelmente, sem a policromia original, dias melhores, empregos, saúde,
devido a essa fama, muitas pessoas devido ao período em que esteve submersa nas família e paz.
E, assim Nossa Senhora fica
saiam de suas casas para ir visitá-la águas do rio.
na casa de Filipe. Pessoas diziam Em 1978, após sofrer um atentado que a reduziu conhecida como “Senhora” da
ver luzes acendendo e apagando, a quase duzentos fragmentos, foi encaminhada humildade, pelo aspecto retratado
quando estavam diante de nossa ao Prof. Pietro Maria Bardi (à época diretor do em sua imagem, por ser única e
senhora fazendo suas orações, Museu de Arte de São Paulo (MASP), que a diferente de outras, que só quer
com isso já não eram somente os examinou, juntamente com o Dr. João Marinho, nos mostrar a realidade do povo
pescadores que vinham rezar diante colecionador de imagens sacras brasileiras. Foi brasileiro, mestiço, negro e simples,
da imagem. Por conta do aumento então totalmente restaurada, no MASP, pelas tudo isso envolvido por um manto
de seus fiéis, resolveram que seria mãos da artista plástica Maria Helena Chartuni.
azul: o céu, a esperança do paraíso.
melhor fazer um oratório em Porto Embora não seja possível determinar o autor
de Itaguaçu, que logo se mostrou ou a data da confecção da imagem, através de
pequeno diante de tantos devotos. estudos comparativos concluiu-se que ela pode
A construção de sua primeira ser atribuída a um discípulo do monge beneditina
igreja foi iniciada em 1834 (a atual frei Agostinho Piedade, ou, segundo Silva-Nigra e
basílica velha) para que pudesse Lachenmayer, a um do seu irmão de Ordem, frei
acomodar e receber todos os fiéis Agostinho de Jesus. Apontam para esses mestres
que aumentavam significativamen- as seguintes características:
te. Foi assim entregue, inaugurada • forma sorridente dos lábios;
e abençoada em 8 de dezembro • queixo encastoado, tendo, ao centro, uma
de 1888. Nesse mesmo ano, em 6
O Santuário Nacional acolhe
covinha;
de novembro, a imagem adquiriu • penteado e flores nos cabelos em relevo;
mais de 9 milhões de visitantes por
sua coroa cravejada de diamantes • broche de três pérolas na testa; e
ano, oferecendo diversos serviços,
e rubis e seu manto anil, bordado • porte corporal empinado para trás.
que garantem seu conforto e
em ouro e pedrarias, símbolo de
segurança. Com o lema: “Acolher
sua realeza e patrono, dados pela princesa Isabel em forma bem também é evangelizar”, trabalham no Santuário cerca de
de agradecimento pela graça recebida, fruto de uma promessa 30 padres, 5 Irmãos, 5 Irmãs e mais de mil voluntários, além de
feita em sua primeira visita ao santuário em 08 de dezembro 1.200 funcionários, sendo 35 nas Obras Sociais das Paróquias
de 1868. A imagem foi coroada dia 8 de setembro de 1904, da Arquidiocese.
com a celebração dirigida por D. José Camargo Barros (primeiPor: Andreza Moises e Ariane Ferreira
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_
ro bispo católico de Curitiba) com presenças ilustres como o
Conceicao_Aparecida e Site Oficial do Santuário de Aparecida
Presidente da República, bispos e devotos. Após a coroação,


Rumo a Jornada Mundial da Juventude 2013
Rio de Janeiro

E

m 2011 aconteceu a JMJ em Madrid, Espanha; o mundo
novamente volta seus olhos para o Brasil país sede da
próxima Jornada Mundial da Juventude, que será sediada
na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 23 a 28 de julho de 2013.
E, para dar início e preparação para essa jornada, a arquidiocese de
São Paulo organizou um evento chamado “Bote Fé” que aconteceu
no dia 18 de setembro no Campo de Marte. Durante todo o dia houve
apresentações musicais, celebrações, testemunhas e diversas outras
atividades voltadas para os jovens e os adultos. O momento ápice
culminou com a celebração eucarística às 16h00, onde se acolheu
a cruz da JMJ no local. A cruz e o ícone de N. Sra. já percorreu toda
arquidiocese de São Paulo e agora está visitando todas as dioceses
do Brasil.
O Cardeal Odilo Pedro Scherer afirmou: “a preparação e a
realização da JMJ-Rio 2013 será uma ´tempo favorável´, uma graça
especial para a juventude em nosso país. É ocasião para não se perder
e para aproveitar desde o primeiro momento, que foi, justamente, a
acolhida da cruz em São Paulo, no dia 18 de setembro.
O papa Bento XVI já definiu o tema da JMJ-Rio 2013: “Ide,
pois, fazei discípulos entre todas as nações!” (Mt 28, 19); que
está em continuidade com a JMJ de Madrid: Estar “firmes na fé,
enraizados e edificados em Cristo”. O papa convidou aos jovens a
se envolverem nos eventos durante o período em preparação para
a Jornada da Juventude.



Aconteceu em Nossa Paróquia!

Missa de Nossa Senhora da Consolação
04 de Setembro de 2011

Formação para Crisma

Missa de Santo Ezequiel Moreno
19 de agosto de 2011

Sarau Agostiniano - 26 de Agosto de 2011

PROMOVA A PAZ E ENTREGUE SUA ARMA

As religiões se uniram para ajudar a salvar vidas e abriram suas portas para a entrega voluntária de armas de fogo e
munições. A campanha de arrecadação promovida por grupos religiosos foi de 22 a 30/10/2011.
Na campanha foram recolhidas 271 armas na cidade de São Paulo, em decorrencia das ações nas comunidades. Na região
oeste foram 83, o segundo maior índice de participação, sendo que 27 dessas armas foram entregues em nossa Paróquia.

Rua Schilling, 321
São Paulo - SP
Tel: (11)
3644-3324
3644-3325


Horário das Missas

Segunda, Terça, Quarta, Quinta e Sexta-feira: às 19h
Sábado: às 18h
Último sábado do mês às 14h30 – Cura e Libertação
Domingo: às 07h, 10h e 19h

O Dízimo e sua utilização
em nossa Paróquia

C

om muita alegria informamos que os Banheiros, as
Sala das Vestes dos padres (ampliação da sacristia
da nossa igreja), o bebedouro
elétrico e a rampa de acesso estão
prontos. Além de contarmos com
a pintura externa do prédio, que
ainda está em fase de acabamento,
esses serviços foram executados
com as colaborações do Dízimo, da
Quermesse e doações anônimas de
alguns membros benfeitores de nossa
comunidade.
Pensando no futuro, o nosso próximo passo será
a reforma do Salão Santa Mônica onde continuaremos
contando com o auxílio generoso de nossa comunidade.
Por mais esta graça
alcançada, agradecemos a
Deus e pedimos copiosas
bênçãos aos nossos fiéis
colaboradores, a quem
também deixamos nossos
agradecimentos. Que Deus
abençoe a todos.

Todo dia 11: às 15h - Missa de N. Sra. de Lourdes
Todo dia 22: às 15h - Missa de Sta. Rita de Cássia
Todo dia 27: às 19h - Missa das Mães de Mônica
Telefone da Secretaria Paroquial: 3834-4807

Novembro 2011
Dia
01
02
04
09
11
12
15
16
17
19
20
22
23
26
27
30

Sem
Ter
Qua
Sex
Qua
Sex
Sab
Ter
Qua
Qui
Sab
Dom
Ter
Qua
Sab
Dom
Qua

Horário
20h
10h e 19h
18h

Dia
02
03
04
04
05
08
09

Sem
Sex
Sab
Dom
Dom
Seg
Qui
Sex

Horário
18h
18h

10
11
11
12
13
15
16
17
18
18
22
24
25
30
31

Sab
Dom
Dom
Seg
Ter
Qui
Sex
Sab
Dom
Dom
Qui
Sab
Dom
Sex
Sab

15h
08h30

20h
15h
15h
15h

Atividade
Formação para Toda a Ressurreição
Finados – Missas: Matriz
1ª sexta Hora Santa e Missa
Grupo na Roda Filmando – Posto de Saúde
Missa dos Enfermos
Bazar Beneficente
Feriado – Proclamação da República
Grupo na Roda Filmando – Posto de Saúde
Preparação de Pais e Padrinhos para Batismo
Reunião Legião de Maria
Feriado Dia Consciência Negra
Sta. Rita Missa e chá
Grupo na Roda Filmando – Posto de Saúde
Missa c/ Oração de Cura e Libertação
1º ADVENTO
Grupo na Roda Filmando – Posto de Saúde

Dezembro 2011
Atividade
1ª sexta Hora Santa e Missa
Profissão Solene dos Freis Agostinho e Jacir
2º ADVENTO
09h
Ordenação Diaconal dos Freis Agostinho e Jacir
Festa da Recoleção Agostiniana
Dia da Imaculada Conceição
20h30 Missa Formatura do Ensino Médio – Colégio
Madre Paula
08h30 Bazar Beneficente
3º ADVENTO
08h30 Assembleia Paroquial
N. Sra. Guadalupe – Padroeira da América Latina
Festa do Apostolado da Oração
20h00 Preparação de Pais e Padrinhos para Batismo
20h30 Missa Formatura do 9º ano – Colégio Madre Paula
15h
Reunião Legião de Maria
4º ADVENTO
11h30 Festa das Crianças – Pastoral da Criança
15h
Santa Rita Missa
20h30 Missa do Galo
10he19h Natal – Missa
19h
Sagrada família
20h30 Missa

ANIVERSARIANTES DIZIMISTAS = OUTUBRO: Alexandra de S. Rodrigues; Anita Z. Morelli; Antonia A. F. Zaninetti; Artur S. Gonçalves; Claudia R. Candido; Dulce F. dos Santos; Edmar
M. Jales; Elcio S. Trombeta; Futami Sasake; Guaciara Violante; Hilda Donatelli; Ivone Nakashima; Jandyra Godinho; José E. de S. Neto; Karina Cruz; Katia Felippe Ohtani; Leonardo
Altafini; Luiz G. Santos; Maria P. Lousada; Maria R. N. da Silva; Mariano R. Silva; Marlene Sapateiro; Raquel A. Adornato; Silvia R. Borges; Terezinha L. G. Bonfim.
NOVEMBRO: Albertina de Souza Alberto M. S. Neto Alzira R. S. Rodrigues Ana L. Adornato Antônio J. S. Mariano Carolina Belfiori Cleusa P. S. Oliveira Emma V. Melo Francinete P.
Sousa Isaura B. Galdino Jacy Rufino Karina S. Hashizume Laura L. Pinto Lourdes N. Mendonça Luzia F. Lorin Mabilde C. Morgado Majorie B. Gennarini Marco A. M. Silva Maria A. R.
Blanco Maria K. Medeiros Maria S. N. Costa Matilde C. Silva Natálie D. Pastore Neide Monteiro Neli M. Santos Osmindo J. Cruz Paulo E. Lara Sérgio S. Coelho Walter Barossi
DEZEMBRO: Agemir Barboza, Amélia P. L. Monicci, Ana Maria Venturini, Ângela Fulas Martins, Barbarina Novello Lodetti, Beatriz do Amaral Soares de Teves, Daisy Branco Ricci,
Davina Giroto Altheman, Dominga Voltani de Lima, Elisa Oliveira, Ilda B. Aun, Irene Medeiros Campos, José Althieri Filho, Leandro Ruivo Martins, Leslie Fernandes dos Santos, Lina
Libera Muccino Spidalieri, Luiz Benoni Passini, Marcos Beghini, Maria Amélia Figueiredo dos Santos, Maria dos Anjos Cunha Fonseca, Maria Elizete Santana, Maria Marta Alteman,
Mariana Bonjovani Gennarini, Marinete Medeiros de Araújo, Nathália Barboza, Nilza Martins de França, Raul da Fonseca Dias, Reinaldo Zanon, Rita de Cássia Pereira da Silva, Rosa
Cavaliere Silva, Sônia Pandore Tomazo, Suely Orsoni Horvath, Virginia de Nobrega Gouveia e Wagner Caproni.



