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Principal

Estimadas irmãs, caros irmãos.

Chegamos no mês de março, mês em que come-
moramos São José, Esposo da Virgem Maria. Ce-
lebrar São José é celebrar uma vida inteiramente 
colocada à disposição do Reino de Deus.

Ainda nesta edição começamos a olhar um pou-
co para a Exortação Pós-Sinodal “Querida Amazô-
nia”  do Papa Francisco. São belas e preciosas refle-
xões da Igreja a respeito de uma realidade eclesial 
que muitas vezes foge à nossa atenção.

Também em Março lembramos das mulheres em 
seu dia Internacional. Recomendo-lhes a leitura da 
Carta Apostólica Mulieris Dignitatem de São João 
Paulo II, um testamento belíssimo sobre a dignida-
de da mulher na Igreja e na sociedade.

Faço votos que estejam vivendo uma frutuosa 
Quaresma e que esse período os ajude a viver uma 
Páscoa ainda mais santa.

Que a Paz esteja contigo!

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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SÃO JOSÉ
Operário, é tido como Padroeiro dos Trabalhadores,  
e, pela fidelidade a sua esposa e dedicação paternal  
a Jesus, como Padroeiro das Famílias.

N
a história e vida do povo de Deus, 
havia muitas pessoas cujo nome 
era José. É um nome que já fazia 

parte da cultura judaica. José provém 
do termo hebraico “Iodzet”, que significa 
“Que Deus acrescenta”.

Os textos do Novo Testamento regis-
tram a presença de São José na vida da 
Virgem Maria e de Jesus Cristo (Mc 6,3; 
Lc 1-2;3;23;4,22; Jo 1,45;6,42). Embora os 
evangelhos sejam muito discretos a seu 
respeito, não deixam de evidenciar sua 
relevante missão dentro da história da 
salvação. Ocupou um lugar importante 
nos relatos da infância de Jesus. Durante 
o ministério público de Jesus, ele é ape-
nas nomeado.

José teve uma vida simples e marcada pelo 
trabalho. Era originário de Belém, da estirpe 
de Davi, mas nunca invocou privilégios, car-
gos honoríficos, rendas vitalícias e tratamento 
especial. Era homem humilde e modesto, de-
dicado aos seus afazeres e responsabilidades. 
Sua profissão era de carpinteiro. Vivia do 
sustento de seu trabalho.

Antes do matrimônio com a Virgem Maria, 
teria se casado com uma mulher com quem 
teve seis filhos: quatro homens (Judas, José, 
Tiago e Simão) e duas mulheres (Lísia e Lídia). 
No entanto, teria ficado viúvo bem cedo e 
com os filhos para educar.

José era esposo de Maria, vivendo com 
ela um matrimônio de maneira santa e com 
muito amor e respeito. Pai adotivo de Jesus, 
deu-lhe um nome, fê-lo descendente da li-
nhagem de Davi, esteve ao seu lado e cola-
borou no seu cuidado, proteção e educação. 

Soube aceitar Jesus como Filho de Deus, con-
cebido no seio de Maria por obra do Espírito 
Santo.  São José levou para o Egito Maria e o 
menino Jesus para fugir da crueldade de He-
rodes Magno, antigo rei dos judeus. Durante 
sua vida, José sempre foi muito piedoso e 
homem justo. Era uma pessoa reta, obedien-
te, íntegra, honesta, de fé profunda e inaba-
lável. Viveu intensamente as virtudes cristãs, 
amando, crendo e esperando em Deus com 
plena confiança e convicção.

Oração a são josé
Ó glorioso São José, digno de ser ama-
do, invocado e venerado com espe-
cialidade entre todos os santos, pelo 
primor de vossas virtudes, eminência 
de vossa glória e poder de vossa inter-
cessão, perante a Santíssima Trindade, 
perante Jesus Vosso Filho adotivo, e 
perante Maria, Vossa Santíssima Espo-
sa, minha Mãe terníssima, tomo-vos 
hoje por meu advogado junto de am-
bos, por meu protetor e pai, proponho 
firmemente nunca esquecer-me de 
Vós, honrar-Vos todos os dias que Deus 
me conceder e, fazer quanto em mim 
estiver para inspirar vossa devoção aos 
que estão sob o meu encargo. Dignai-
-vos vo-lo peço, ó pai do meu coração, 
conceder-me a vossa especial prote-
ção e admitir-me entre os vossos mais 
fervorosos servos. Em todas as minhas 
ações assisti-me, junto de Jesus e Ma-
ria favorecei-me, e na hora da morte 
não me falteis, por piedade. Amém”.

Fontes: www.a12.com
www.nossasagradafamilia.com.br19 DE MARÇO

FESTA DE SÃO JOSÉ 
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homenagem

Dia Internacional da Mulher

M
uitas mulheres se tornaram ícones e exemplos a se-
rem seguidos, mas uma delas se destaca: Maria, a 
mãe de Jesus.

Maria foi uma mulher plena e cheia de virtudes, sendo que 
quatro se destacam: a obediência, a humildade, a fé e a pureza.

Apesar de ter vivido há mais de dois mil anos atrás, tais vir-
tudes de Nossa Senhora ainda refletem na vida de mulheres 
nos dias atuais.

Além de ser a escolhida por Deus para conceber Jesus e dar 
luz à Vida, não se deve esquecer que Nossa Senhora também 
foi filha, irmã, dona de casa, esposa, mulher e, por fim, mãe.

O que fazer para ser como Maria? Não existe uma receita 
como regra, mas existe uma verdade principal com a qual a mu-
lher pode se aproximar da Virgem: estar à disposição de Deus.

Prestamos nossa homenagem a todas as mulheres, Marias, 
nesse Dia Internacional da Mulher.

Toda mulher carrega em si 
um pouco de Maria,  
Nossa Senhora mãe de Jesus, 
mãe de todos nós. 
Roga por tudo,  
que tudo é teu.  

Por cada coisa, por cada ser, 
pelos que cantam,  
pelos que choram,  
pelos que te esquecem e 
pelos que te imploram.

Santa Maria, Nossa Senhora, 
mãe do tamarineiros,  
dos riachos, manguezais,  
dos dendeseiros bonitos,  
Maria dos canaviais.

Maria das fontes limpas, 
Maria das cachoeiras, Maria 
das águas claras que brincam 
por sobre os seixos.

Maria do Subaé,  
das águas tristes, pesadas. 
Maria dos barcos, canoas,  
de velas cheias de ventos, 
Maria dos pescadores.

Maria das canas doces,  
dos alambiques, do mel. 
Maria das flores e folhas,  
das sementes, dos espinhos. 
Maria de cada casa e  
de todos os caminhos. 
Maria de nossa infância,  

Maria de toda gente, 
Maria de todo o amor, 
Maria de cada igreja,  
de azulejos, alfaias,  
redomas e lindos altares. 
Maria das procissões,  
das festas, das romarias, 
 dos cânticos, da alegria.

Maria de cada noite, 
Maria de todo o dia,  
das praças, coretos, cinemas.

Maria dos meus amores, dos 
meus sobrados tristonhos, 
dos meus mais doces sonhos. 
Maria dos seresteiros,  
dos cantadores, poetas.

Maria dos sinos plangentes. 
Maria das torres acesas,  
das palmeiras solitárias,  
das pontes, muringas e rios. 
Maria de todo sonho,  
de música e harmonia,  
dos pratos e dos pandeiros, 
das festas de fevereiro.

Maria das chegadas e 
também das despedidas. 
Maria de todas as vidas, 
Maria de todas as horas.

Maria, Nossa Senhora,  
mãe do menino Jesus,  
rainha de toda luz,  
cuida de tudo que tudo é teu. 

oração ao Dia Internacional da Mulher
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Anunciação do Senhor

A festa da Anunciação celebra o 
momento em que o anjo Gabriel, 
no pequeno vilarejo de Nazaré, 

anuncia a Maria sua maternidade próxi-
ma, segundo a narração do Evangelho de 
Lucas (Lc 1, 26-38)

O encontro entre o Anjo e Maria

Estamos no centro da história da salva-
ção, no início do desígnio divino, ou seja, 
a sua encarnação que tornará nova todas 
as coisas. Este é o significado de uma festa 
que de uma só vez supera e renova todo 
o Antigo Testamento, que já tinha sido 
antecipada no mesmo, em alguns pontos, 
por exemplo no Gênesis quando se fala da 
mulher que esmagará a cabeça da serpen-
te ou no anúncio do Emanuel em Isaías.

Na narração evangélica, a saudação do 
anjo esclarece a Maria que Deus com a 
sua proteção está presente na sua vida, 
portanto anuncia-lhe a maternidade que 
tornará visível a invisibilidade de Deus; 
depois Maria pede esclarecimentos para 

que o seu sim seja mais pessoal e volun-
tário, que representa o total abandono 
da criatura ao seu Deus. Antes de se des-
pedir, enfim, a revelação do anjo sobre a 
gravidez de Isabel não é nada mais que 
outro sinal de autenticidade do aconteci-
do, pois “nada é impossível a Deus”.

A bem-aventurada Virgem ficou dos 
três aos quatorze anos de idade no Tem-
plo, junto com outras virgens, e fez voto 
de castidade até que Deus dispusesse de 
outro modo. Conforme está detalhada-
mente relatado na história da natividade 
da bem-aventurada Maria, José tomou-a 
como esposa após ter recebido uma re-
velação divina. A fim de tomar providên-
cias para seu casamento, José foi a Belém, 
onde nascera, enquanto Maria retornava 
para a casa de seus pais, em Nazaré.

Foi lá, portanto, que o anjo apareceu a 
ela e a saudou dizendo: “Salve, cheia de 
graça, o Senhor está contigo, bendita en-
tre as mulheres”. 

comemoração

“A Amazônia Querida 
apresenta-se aos olhos do 

mundo com todo o seu 
esplendor, o seu drama  

e o seu mistério”

OS QUATRO SONHOS DO PAPA  
FRANCISCO SOBRE A AMAZÔNIA

Esta exortação apostólica não é dirigida apenas  
aos países da Amazônia, mas a todos os fiéis do mundo:

• Para ajudar  
a despertar a  

estima e solicitude  
por esta terra,  
que também  

é “nossa”

• Para  
convidá-los    
a admirá-la  

e reconhecê-la  
como um mistério 

sagrado

• Porque a atenção da 
Igreja às problemáticas 

deste território pode 
inspirar outras regiões  
da terra a enfrentarem 

os seus próprios desafios

Lutar pelos direitos 
dos mais pobres, 

dos povos nativos, 
dos últimos.

Preservar 
sua 

riqueza 
cultural.

Proteger  
sua beleza  

e vida 
natural.

Comunidades cristãs encarnadas  
na Amazônia, que deem à Igreja rostos  

novos  com traços amazônicos.

25 DE MARÇO
ANUNCIAÇÃO DO SENHOR 
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pastoral

U
ma antiga tradição diz que Nossa 
Senhora se ajoelha no Céu quan-
do alguém na Terra reza o Ofício. 

Esperamos por você para rezar o oficio 
da Imaculada.

Com a Virgem Maria está toda a pleni-
tude de graças. Nela, o Verbo de Deus se 
fez homem Jesus Cristo. Com a encarna-
ção, Maria se fez co-redentora. Com sua 
vida de união com Jesus, ela se torna 
Mestra, Rainha e modelo para a humani-
dade; na Morte de seu Filho Jesus, nos é 
entregue como nossa Mãe.

pequeno ofício 
da imaculada

SÁBADO - 04/04
16h - Missa de Ramos
           Catequese Infantil 

DOMINGO - 05/04
8h30 - Início da Celebração 
na Capela Santa Paulina e 
procissão com os ramos até 
a paróquia

18h30 - Missa sem procissão 
  

SEGUNDA - 06/04
20h30 - Procissão do Encontro  
  

TERÇA - 07/04
20h15 - Meditação das 
sete palavras  
 

QUARTA  - 08/04
Confissões 19h às 21h30 
 

QUINTA - 09/04 

20h30 - Missa da Ceia  
do Senhor com lava-pés 
 

SEXTA - 10/04
15h - Celebração 
da Paixão do Senhor 
 

17h - Via-Sacra  
 

SÁBADO - 11/04
20h - Solene Celebração 
da Vigília Pascal e 
Bênção do fogo novo.

DOMINGO - 12/04
Páscoa - Missas 8h30, 
10h30 e 18h30

de 05 a 12 de Abril

PEQUENO OFÍCIO DA IMACULADA

TODO DIA 8 DE CADA MÊS 

Se cair durante a semana será as 19h, 
Se cair aos sábados, após a missa das 16h 
Se cair aos domingos será às 16h
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aconteceu sínodo arquidiocesano

No último dia 29 de feverei-
ro foram abertos os tra-
balhos do terceiro ano do 

sínodo arquidiocesano, com a 
realização da assembleia sino-
dal arquidiocesana.

O nosso arcebispo, Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, já explica que, ao 
longo deste terceiro ano do síno-
do, serão dados diversos passos 
para chegar a um conjunto con-
sistente de propostas do sínodo 
arquidiocesano, pois, após o seu 
encerramento, terá início a etapa 
pós-sinodal, para a aplicação das 
propostas elaboradas pela assem-
bleia sinodal. O objetivo é que a 
Igreja em São Paulo se torne mais e 
melhor uma “Igreja em saída”, “em 
estado permanente de missão”, 
uma Igreja com novas atitudes e 
práticas missionárias. 

A “mudança” interroga fortemente 
a verdade e nos leva muitas vezes 
a colocar em dúvida pontos essen-
ciais de nossa vida cristã, exigindo 
“repensar” a mensagem de Jesus, 
que é válida para todos os tempos, 
para todos os seres humanos e é 
Verdade Eterna, mas que deve ser 
apresentada de modo que possa 
ser pregada ao ser humano de hoje, 
sendo a mesma mensagem, mas 
em condições de responder às suas 
perguntas essenciais. O que deve-
mos fazer para que atendamos a 
este “sinal do tempo” que o Espírito 
Santo nos indica no momento?

Padre José Arnaldo

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

a evangelização na
era contemporânea

08/02 - Missa de Ordenação de 
diaconato dos seminaristas Junior e Ruan 



Aniversariantes dizimistas de março 2020

Horário das Missas 

Segunda-feira: 7h 

Terça-feira: 7h

Quarta-feira: 7h, 12h 

Quinta-feira: 7h 

Sexta-feira: 7h, 12h 

Sábado: 16h

Domingo: 8h30, 10h30 e 18h30

1ª Quinta-feira do mês:  
Adoração ao Santíssimo 
Sacramento das 15h às 21h  

1ª Sexta-feira do mês:  
Missa Votiva do Sagrado 
Coração de Jesus às 7h e às 12h

Alessandro da Cunha Ferreira
Antônio Sergio
Celia Regina Ferro Gomes
Daniel Martins Berestinas
Francis Armando dos Santos
Gilberto Evangelista
Helena Nunes Ribeiro Crespin
Inge Muller Schoeder
Jose Carlos Martins
Maria Aparecida Sapienza Xavier
Maria do Socorro Cavalcante
Maria Elza da Silva

Palavra do Papa

“Simbolicamente dura 40 anos, ou seja, o tempo de vida de uma geração. Muitas 
vezes, o povo, diante das provações do caminho, sente a tentação de voltar ao 
Egito. Mas o Senhor permanece fiel e guiado por Moisés, chega à Terra prometida: 
venceu a esperança. É precisamente um ‘êxodo’, uma saída da escravidão para a 
liberdade. Cada passo, cada fadiga, cada provação, cada queda e cada reinício… 
tudo tem sentido no âmbito do designío de salvação de Deus, que quer para seu 
povo a vida e não a morte; a alegria e não a dor.”

Papa Francisco
(Fonte: www.vaticannews.va)

Intenções de oração do mês: 
Pela evangelização: Rezemos para que 
a Igreja na China persevere na fidelidade 
ao Evangelho e cresça na unidade.

TERÇO
DOS homens
Toda Segunda
às 20h15

REDE DE APOIO MATERNO 
IMACULADA
Primeiro Sábado
do mês, às 9h

MISSA VOTIVA SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS 
Primeira 6ª Feira do mês 
às 7h e às 12h com AO

TERÇO
DOS JOVENS 
Aos sábados, 
às 18 horas (Quinzenal)

RODA DE CONVERSA 
HOMENS COM H 
Terceira 2ª Feira 
do mês, às 20h15

catequese
Sábado à tarde infantil
Domingo 8h30 adulto

vozes 
para deus
2º Domingo 
do mês, às 10h

MISSA COM 
EMPREENDEDORES  
1º Domingo do mês 
às 18h30

atendimento p/ 
desempregados  
Às Segundas 
das 8h30 às 11h

atendimento  
de coaching  
Sábados 
das 9h às 17h

palestras para 
EMPREENDEDORES  
2º Sábado do mês 
das 16h às 18h

ADORAÇÃO
AO SANTÍSSIMO
Toda primeira 5ª Feira 
do mês, das 15h às 21h

Partilha  
em Família
Toda quarta  5ª Feira 
do mês, às 20h15

Maria Jose da Rocha
Maria Nazare de Lima
Marildes M.F. da Luz Romanelli
Mario Xavier
Poliana do Nascimento
Sonia Toqueton Parrilo
Valfredo Fonseca Sales
Vania Vesterman Araujo
Zilda Maria de Jesus Campos
Zuleimar M. Marcilio


