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Principal

A paz esteja convosco!

Eis que o mês de maio vem repleto de eventos 
importantes na nossa caminhada de fé.

Além de ser o mês de Nossa Senhora, teremos o 
dia das mães e a Romaria Arquidiocesana ao San-
tuário Nacional, o Sínodo Arquidiocesano de São 
Paulo continua e as reflexões agora acontecem em 
âmbito regional. Contudo, teremos em breve uma 
assembleia ampliada para discutirmos os resulta-
dos das pesquisas realizadas no ano passado.

As inscrições para o Congresso da Misericórdia 
estão abertas e é importante nos atentarmos que 
as vagas são limitadas.

Neste mês também temos a alegria de realizar a 
Segunda Jornada para Casais, que Deus seja lou-
vado pelos frutos que virão graças ao empenho da 
Pastoral Familiar.

O final de maio contará com a coroação de Nossa 
Senhora pelas crianças, lembrando o perfil mariano 
de nossa comunidade paroquial dedicada à Imacu-
lada Conceição.

Que Deus nos ajude na jornada.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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MAIO, MÊS DE MARIA
VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA

S
egundo a tradição, a origem do mês de Maio como mês de Maria remonta ao século XIII. No 
encerramento deste mês, no dia 31, a Igreja celebra a festa da Visitação de Maria à sua prima Isa-
bel, enquanto que a devoção popular cristã contempla este acontecimento no segundo mistério 

gozozo do santo terço.

O nascimento de Maria foi na velhice de Joaquim e Ana. Depois de 20 anos sem terem filhos, ocorreu 
o nascimento de Maria. Seus pais pagam uma promessa a Deus consagrando Maria ao serviço do Tem-
plo pela graça de seu nascimento.

De acordo com o costume judaico, aos três anos, Maria teria sido apresentada no Templo de Jerusa-
lém, e ali teria permanecido até os doze anos no serviço do Senhor, quando então teria morrido seu pai, 
Joaquim. Com a morte do pai teria se transferido para Nazaré na Galileia, onde São José morava. Três 
anos depois seria realizado os esponsais de Maria com José - o Carpinteiro, homem trabalhador e justo.

A narrativa da Visitação apresenta-se como consequência do Pentecostes de Maria, quando na Anun-
ciação, o Anjo Gabriel revela que o Espírito Santo desceria sobre ela com seu poder. Depois do anúncio 
do anjo Gabriel, Nossa Senhora parte para a casa de Isabel com o intuito de cuidar de sua prima, que já 
tinha a idade avançada. Ela atende a mensagem do anjo que diz que “Também Isabel, tua parenta, até 
ela concebeu um filho na sua velhice” (Lc 1, 36). Animada pelo Espírito, a Virgem se põe a caminho em 
direção às montanhas. 

Maria vivia em Nazaré, que fica mais ao Norte de Israel, já Isabel era da área central do país, de uma 
aldeia da tribo de Judá. A distância entre estas regiões são de 100 a 150 quilômetros dependendo do 
caminho que se percorre. Se formos comparar com o Brasil, essa distância é quase a mesma de São 
Paulo a Aparecida. Um longo caminho para se percorrer grávida.

A visita de Maria não foi apenas um gesto de cortesia. Fecundada pelo Espírito Santo, Maria pôs-se a 
caminho para transmitir o mistério santificador da Palavra que, misteriosamente, se fez carne. Ela sen-
tiu-se movida pelo desejo de comunicar à sua prima a alegria que sentia pelo prodígio nela operado 
pelo Senhor. Maria leva a alegria ao lar de sua prima, porque “leva” Cristo. Esta alegria é cantada no 
Magnificat: “o meu espírito se alegra em Deus”. 

“Chegamos. – É a casa onde vai nascer João Batista. – Isabel aclama, agradecida, à Mãe do 
seu Redentor: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! A que devo 
tamanho bem, que venha visitar-me a Mãe do meu Senhor?” (Lc I, 42 e 43). 

“O Batista, ainda por nascer, estremece... (Lc I, 41). – A humildade de Maria derrama-se no 
Magnificat... – E tu e eu, que somos – que éramos – uns soberbos, prometemos ser humildes.”

Neste contexto podemos perceber como Ela está sempre disposta a servir com alegria e prontidão 
a todos, especialmente os que mais precisam. Ela percorreu grandes distâncias com o único intuito de 
ajudar sua prima. Da mesma forma, Nossa Senhora sempre está disposta a amparar a nós que somos 
filhos. Salve Santa Maria!
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Pastoral
crônica

a páscoa

Pastoral 
do dízimo

19 DE MARÇO
Festa de São josé

N 
os quarenta dias que antecederam a Páscoa, festa mais importan-
te da fé cristã, lembramos os 40 dias que Jesus passou jejuando 
no deserto sendo tentado pelo demônio. O número 40 lembra 

também os 40 anos do êxodo de Israel desde o Egito à terra de Canaã, os 
40 dias que Moisés jejuou no Sinai, os 40 dias que Elias caminhou em di-
reção ao monte Horeb, os 40 dias do dilúvio. Nos 40 dias do período qua-
resmal os cristãos tiveram a oportunidade de percorrer o caminho que 
é caracterizado pelo exercício do jejum, da oração, da esmola e porque 
não dizer do perdão. Este exercício propicia a realização da verdadeira 
Conversão. A partir de Jesus Cristo a Páscoa toma outro sentido porque a 
morte foi vencida pela sua ressurreição.

A busca do não egoísmo, o olhar fixo e compadecido para com os nossos 
semelhantes nos levam ao espírito de partilha com os menos favorecidos. 
O Tríduo Pascal representado pela paixão, morte e ressurreição de Cristo 
nos leva à aproximação do dom misericordioso de Deus. A figura tridimen-
sional deste Tríduo nos con duz ao amadurecimento do espírito e da alma 
para com Deus, em que pese estarmos sempre ameaçados pela força ne-
gativa do pecado e da morte. Mas o desejo do cristão é fixar e olhar para a 
Páscoa alcançando assim a comunhão com o Criador.

Páscoa ou Domingo da Ressurreição é uma festividade cristã que cos-
tuma ocorrer entre o dia 22 de março e 25 de abril e serve de base para 
as demais solenidades móveis do calendário litúrgico anual com exceção 
do Advento, que é outra data importante dos cristãos. O carnaval também 
tem sua data estabelecida em função da data pascal.

A comemoração da Páscoa se reveste de uma atitude importante que 
todo cristão deve reverenciar. Jesus é Aquele que nos estimula a nos deixar 
invadir pelos ensinamentos que a palavra de Deus nos mostra, pensando 
na vida como um recomeçar contínuo, com força e esperança sempre re-
novadas na certeza absoluta de que Deus existe. Nós, cristãos, não temos 
que procurar a dor, mas quando ela aparece e não há meios de evitá-la, é 
a fé quem lhe dá sentido e valor. “Para quem não crê em Deus nenhuma 
explicação é possível; para quem crê nenhuma é necessária”.

João Aparecido da Luz

O dízimo faz parte da vida que temos 
na Igreja, é aquilo que pedimos a 
Deus sempre que estamos em co-

munhão com Ele. O dízimo é fruto do tra-
balho que Deus nos dá. É a nossa gratidão 
por tanta generosidade de Deus.

Pela Palavra de Deus, podemos compre-
ender a importância de se dar o dízimo de 
coração aberto: “Dá glória a Deus de bom 
coração e nada suprimas das primícias (do 
produto) de tuas mãos. Faze todas as tuas 
oferendas com um rosto alegre, consagra 
os dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo 
conforme te foi dado por ele, dá de bom 
coração de acordo com o que tuas mãos 
ganharam, pois o Senhor retribui a dádiva, 
e recompensar-te-á tudo sete vezes mais.” 
(Eclo 35, 10-13).
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A nualmente, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) apresenta a Cam-

panha da Fraternidade (CF) como 
caminho de conversão quaresmal. 
Nesse contexto de participação 
cidadã, a CNBB quer levar os cris-
tãos a experimentar mais intensa-
mente o período da quaresma e 
as obras de misericórdia. A atual 
campanha tem o tema “Frater-
nidade e políticas públicas” e o 
lema “Serás libertado pelo direito e 
pela justiça”, inspirado num trecho 
de (Isaias 1, 27). 

No entanto é importante dife-
renciar o que é a política do que 
é a política pública, como ressalta 
Dom Orlando Brandes, arcebispo 
de Aparecida: “Que bom que te-
mos a Campanha da Fraternidade 
sobre políticas públicas, pois vai 
nos ajudar a nos conscientizar a 
participar e conhecer as leis. Mui-
tos, ao ouvirem a palavra política, 
associam a política partidária, que 
não está relacionada.”

A Campanha da Fraternidade (CF) 
tem seu início na Quarta-feira de 
Cinzas e termina solenemente 
no Domingo de Ramos, quando 
acontece a Coleta da Solidarieda-
de, gesto concreto da campanha. 
No entanto, o tema continua sen-
do debatido nas dioceses perdu-
rando todo o ano.

encontro da 
catequese

D
ia 11 de maio, das 14h às 
17h, a Pastoral Catequé-
tica e da Família terá seu 

encontro com as mães da cate-
quese, com uma programação 
especial na qual as crianças farão 
uma homenagem no final da ce-
lebração das 16h.

pastoral aconteceuCampanha da Fraternidade

16/03 - Grupo de jovens 
Sonda-Me em conversa 
sobre a tragédia em Suzano 

16/03 - Doações arrecadas 
pelo grupo do Taekwondo 
para as vítimas de enchente
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sínodo arquidiocesano

O  Regulamento do sínodo, no 
número 21, diz que: “Con-
cluídos os trabalhos da as-

sembleia sinodal arquidiocesana, 
caberá à Secretaria Executiva do 
sínodo proceder à redação final 
das conclusões sinodais e apre-
sentá-las ao Arcebispo de São 
Paulo, a quem compete promul-
gar e fazer implementar as diretri-
zes e indicações sinodais.” 

A última etapa do sínodo será a 
redação final e a promulgação das 
conclusões sinodais. As reflexões 
e os pontos levantados durante 
os três anos, vão fazer parte desse 
documento que vai nortear a vida 
pastoral da Arquidiocese. 

Depois que as conclusões do síno-
do forem proclamadas pelo Arce-
bispo, as paróquias e comunidades 
deverão fazer o processo de acolhi-
da das conclusões. Pode-se dizer 
que, quando o sínodo for conclu-
ído, terá início a fase de implanta-
ção, e essa será mais longa e dura-
doura. É importante ressaltar que a 
riqueza do sínodo não está apenas 
nas conclusões, mas no processo si-
nodal. Durante o caminho até a as-
sembleia do sínodo, as comunida-
des paroquiais e as pastorais vão ter 
a oportunidade de rever e avaliar a 
sua ação pastoral, e, portanto, já 
poderão colher frutos do processo 
sinodal. Quanto maior e melhor for 
a participação de cada um em sua 
comunidade, melhores serão as 
conclusões do sínodo para a vida e 
a evangelização da grande cidade.

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

“Neste teu mês, Ó Maria, venho pedir-te:
intercede, junto a Deus Pai, pelas mães – 
Marias das Flores e Marias das Dores.

Sabes e provaste este amor sem medidas. 
Os dias de uma mãe não são seus, e sim de seus filhos. 
Teu olhar acolhe, teus gestos perdoam.
 
És Espelho para todas as mães. Consola as mães deste 
mundo, seca as lágrimas das Mães das Dores: Filhos 
pelos caminhos das drogas, dos crimes.

Mães abandonadas nos asilos da vida. 
Roga a Deus pelas sofredoras.
 
Junto às Marias das Flores, canta de novo teu hino: 
o Magnificat. Por tua proteção, que cada mãe 
se torne um bálsamo, um nome consolador, 
neste vale de lágrimas!…
 
Salve, Mãe Maria e todas as mães 
deste mês de maio!

Assim seja! Amém!”

homenagem

Quando as decisões 
passarão a valer?

ORAÇÃO DE BENÇÃO DO MÊS DE MAIO



Aniversariantes dizimistas de maio 2019

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

Adalberto Pereira do Nascimento
Angela Maria R.L. Vassalo
Celia Regina Tartalia e Silva
Daniella Alves Amaral
Elizabeth Marion
Eneci das Graças M Guilhoto
Naiara Bueno
Geane Maria Campos
Gisele de Oliveira Melo
Graciniani Lovato Jorge
Janete Ferreira da Silva
João Luiz de Oliveira
Jose Pablo

Maria Cecilia da Cunha Bernardo
Maria de Lourdes Seguro
Nalva Anunciação Bastos dos Santos
Neide Brasil
Nilza Maria Beolchi
Nelson Cesare de Napoli
Paulo Rogério Dias Baeta
Pollyana Esteves de Oliveira
Regina Tartalia 
Renee Cardoso Verah
Roseli Redea
Vanessa S. Angotti

Palavra do Papa
“Muitos prometem estações de mudança, novos começos, renovações 

portentosas, mas a experiência ensina que nenhuma tentativa terrena de 
mudar as coisas satisfaz plenamente o coração do homem. A mudança 
do Espírito é diferente: não revoluciona a vida ao nosso redor, mas 
muda o nosso coração; não nos livra dum momento para o outro dos 
problemas, mas liberta-nos dentro para os enfrentar; não nos dá tudo 
imediatamente, mas faz-nos caminhar confiantes, sem nos deixar jamais 
cansar da vida. O Espírito mantém jovem o coração.” 

Papa Francisco
(Fonte: www.acidigital.com)

Intenções de oração do mês: 
Pela evangelização: Para que, através do empenho dos próprios membros, 
a Igreja na África seja fermento de unidade entre os povos, sinal de esperança 
para este continente.


