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A cruz nos recorda o 
amor infinito de Jesus

EXALTAÇÃO DA

SANTA
CRUZ
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Principal

Chegamos ao mês de setembro e as Sagradas Es-
crituras são a pauta de meditação para este tempo.

Uma das fontes de nossa fé, a Bíblia, é riqueza 
incalculável e nos traz a sabedoria divina em pa-
lavras humanas.

Não seria uma má ideia nos dedicarmos ainda 
mais aos estudos bíblicos e, em especial, à leitura 
da Primeira Carta de João.

Neste mês vamos insistir em nossa comunidade 
paroquial sobre a necessidade de se receber a Sa-
grada Comunhão da maneira correta, de acordo 
com o que prescreve a Igreja.

Observe a matéria na revista que fala sobre este 
tema tão importante.

Que a paz esteja com vocês.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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“A
lgumas pessoas não cristãs podem se perguntar: por que ‘exaltar’ a cruz? 
Podemos responder que nós não exaltamos uma cruz qualquer ou todas 
as cruzes: exaltamos a Cruz de Jesus Cristo, porque é nela que foi revelado 

o máximo amor de Deus pela humanidade”. Assim o Papa Francisco explicou a festa 
que é celebrada neste dia 14 de setembro: a Exaltação da Santa Cruz.

Em sua reflexão antes do Ângelus Dominical, em 14 de setembro de 2014, Fran-
cisco assegurou que “a Cruz de Jesus é a nossa única e verdadeira esperança”.

O Santo Padre assinalou que “quando olhamos para a Cruz onde Jesus foi pregado, 
contemplamos o sinal do amor infinito de Deus para cada um de nós e a raiz da nossa 
salvação. ‘Daquela Cruz vem a misericórdia do Pai que abraça o mundo inteiro’”.

Segundo manifesta a história, foi em 14 de setembro de 320 que Santa Helena, im-
peratriz de Constantinopla, encontrou o madeiro em que morreu o Cristo Redentor. 
No entanto, em 614, a Cruz foi levada pelos persas como um troféu de guerra.

Mais tarde, o Imperador Heráclio a recuperou e voltou com a Cruz para a Cida-
de Sagrada no dia 14 de setembro de 628. Desde então, celebra-se liturgicamen-
te esta festividade.

Quando a Santa Cruz chegou novamente a Jerusalém, o imperador se dispôs 
a acompanhá-la em solene procissão, mas vestido com todos os luxuosos orna-
mentos reais e logo se deu conta de que não era capaz de avançar.

Então, o Arcebispo de Jerusalém, Zacarias, lhe disse: “É que todo esse luxo que 
carrega está em desacordo com o aspecto humilde e doloroso de Cristo quando 
carregava a cruz por essas ruas”.

O imperador se despojou de seu manto de luxo e de sua coroa de ouro e, des-
calço, começou a percorrer as ruas e pôde seguir a piedosa procissão.

Para evitar novos roubos, o Santo Madeiro foi dividido em quatro pedaços e separa-
dos entre Roma e Constantinopla, enquanto o que ficou em Jerusalém foi deixado em 
um belo cofre de prata. Dos quatro fragmentos, foram feitos pequenos pedaços para 
serem distribuídos em várias Igrejas do mundo, os quais foram chamados de Vera Cruz.

Na vida dos santos narra-se que Santo Antônio Abade, ao ser atacado por terríveis 
tentações do demônio, fazia o sinal da cruz e o inimigo fugia. Desde esse tempo, afir-
mam, tornou-se costume fazer o sinal da cruz para se libertar dos males.

Outro fato poderoso e sagrado deste sinal foi mostrado pela Santíssima Vir-
gem Maria ao aparecer pela primeira vez à Santa Bernadette. Ao vê-la, a menina 
quis se benzer, Nossa Senhora então fez o sinal da cruz bem devagar para lhe 
ensinar que é necessário fazê-lo com calma e mais devoção.

FESTA DA EXALTAÇÃO 
DA SANTA CRUZ
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pastoral comemoração

CRESCENDO EM 
NOSSA FORMA 
DE ORAR

19 DE MARÇO
Festa de São josé

T
odos nós sentimos prazer em 
estar em companhia da pessoa 
amada, mantendo colóquios ou, 

simplesmente, estando juntos, sentin-
do a presença um do outro. A oração é 
esse “estar junto” do nosso Deus, fonte 
de infinito amor.

Normalmente, nossa oração é de sú-
plica. Mais comumente ainda, ela é vo-
cal, com a simples repetição de fórmu-
las prontas. Podemos melhorar nossos 
encontros com Deus. 

Essa é a proposta do Click To Pray, o 
aplicativo oficial da Rede Mundial de 
Oração do Papa (Apostolado da Ora-
ção) que te acompanha durante o teu 
dia. Baixe o aplicativo no App Store ou 
Google Play.

E
le nasceu na Dalmácia em 340, e ficou conhecido como escritor, filósofo, 
teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da Igreja. 
É de São Jerônimo a célebre frase: “Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo”.

Com posse da herança dos pais, foi realizar sua vocação de ardoroso estu-
dioso em Roma. Estando na “Cidade Eterna”, Jerônimo aproveitou para visitar 
as Catacumbas, onde contemplava as capelas e se esforçava para decifrar os 
escritos nos túmulos dos mártires. Nessa cidade, ele teve um sonho que foi 
determinante para sua conversão: neste sonho, ele se apresentava como cris-
tão e era repreendido pelo próprio Cristo por estar faltando com a verdade 
(pois ainda não havia abraçado as Sagradas Escrituras, mas somente escritos 
pagãos). No fim da permanência em Roma, ele foi batizado.

Após isso, iniciou os estudos teológicos e decidiu lançar-se numa peregri-
nação à Terra Santa, mas uma prolongada doença obrigou-o a permanecer 
em Antioquia. Enfastiado do mundo e desejoso de quietude e penitência, reti-
rou-se para o deserto de Cálcida, com o propósito de seguir na vida eremítica. 
Ordenado sacerdote em 379, retirou-se para estudar, a fim de responder com a 
ajuda da literatura às necessidades da época. Tendo estudado as línguas origi-
nais para melhor compreender as Escrituras, Jerônimo pôde, a pedido do Papa 
Dâmaso, traduzir com precisão a Bíblia para o latim (língua oficial da Igreja na 
época). Esta tradução recebeu o nome de Vulgata. Assim, com alegria, dedica-
ção sem igual e prazer se empenhou para enriquecer a Igreja universal.

Saiu de Roma e foi viver definitivamente em Belém no ano de 386, onde 
permaneceu como monge penitente e estudioso, continuando as tradu-
ções bíblicas, até falecer em 420, aos 30 de setembro com, praticamente, 
80 anos de idade. A Igreja declarou-o padroeiro de todos os que se dedi-
cam ao estudo da Bíblia e fixou o “Dia da Bíblia” no mês do seu aniversário 
de morte, ou ainda, dia da posse da grande promessa bíblica: a Vida Eterna.

fonte: https://santo.cancaonova.com

Conheça São Jerônimo
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especial

Como comungar?

R
eceber a comunhão, ou comungar, 
é estabelecer uma comum-união 
com Jesus Cristo, e isso envolve 

um momento intenso de fervor, pois se 
vive uma adesão pessoal a Ele.

É normal que ao longo dos tempos 
nos esqueçamos daquilo que apren-

demos, porém, comungar de forma 
correta e digna deve ser sempre uma 
prioridade na nossa vida. Convém re-
cordar algumas orientações para dar-
mos importância e dignidade aos nos-
sos atos. Afinal de contas é o Senhor, 
nosso Deus todo-poderoso, que vamos 
receber para a nossa comunhão. 

A COMUNHÃO PODE SER RECEBIDA DE JOELHOS OU EM PÉ 

de joelhos

Abrir um pouco a boca 
e levar a língua

levemente para fora

em pé

PODE-SE COMUNGAR NAS MÃOS... ...OU NA BOCA
Estendendo as mãos de 

forma cruzada formando 
uma concha, sabendo 
que a mão direita deve 
estar embaixo da esquer-
da (ou o inverso se você 
for canhoto).

Uma vez que a Hóstia 
consagrada foi colocada 
na palma esquerda, a pes-
soa a pega com o polegar 
e o indicador direito, e a 
leva à boca, dirigindo a 
mão esquerda na direção 
do queixo, como uma 
patena (pratinho), para 
evitar que as partículas 
possam cair no chão.

Com as mãos recolhidas junto ao corpo, demonstre que quer 
receber a comunhão na boca.

“Quando o sacerdote, ao nos dar a comunhão, nos diz ‘o Cor-
po de Cristo’, nós respondemos ‘amém’, e estamos dizendo: ‘Sim, 
quero, aceito, desejo que una a sua vida à minha”.

Devemos então comungar imediatamente e na frente do sa-
cerdote ou do ministro antes de voltar para o lugar.

Agora você também está preparado para o Senhor se revelar 
no seu coração.

COMO SE FAZ?
Aproxime-se do altar. 

Os padres e Ministros 
da Eucaristia assumirão 
seus devidos lugares para 
oferecer a Comunhão. 
Aguarde na fila e não pas-
se na frente dos outros.

rev
erência

Cabeça levemente
inclinada pra frente

esquerda 
por cima

esquerda 
protege

direita 
por baixo

direita 
leva 
à boca

mãos em
concha 
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No mês da Bíblia, leia a Bíblia!

O tema do Mês da Bíblia 2019 é “Nós amamos porque Deus primeiro nos amou”  
(1Jo 4,19).  Você sabia que a Bíblia não é um simples livro, mas uma biblioteca de 73 
livros bem diferentes, com diversos estilos e escritos de épocas distantes?

Esse infográfico irá auxiliar na leitura. Mas não esqueça: Leia com Amor e devoção; Ore!

evento

Jesus nos chama a 
estar em sua presença 
e viver de maneira in-
tensa uma verdadeira 
experiência de Deus.

Não perca essa 
oportunidade maravi-
lhosa de mergulhar na 
presença de Deus e li-
bertar-se das tristezas, 

angústias, rancores, 
inseguranças, enfim 
recuperar a estabi-
lidade emocional e 

adquirir novamente a 
alegria de viver!

15 sessões 
de 2 horas cada, 
uma vez por semana

inscrições 
na secretaria

OFICINAS
DE ORAÇÃO

E VIDA

TERÇAS, ÀS 19H30
ATÉ 15/11 DE 2019
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sínodo arquidiocesano

Até setembro, cada grupo or-
ganizado na 3ª sessão apre-
sentará à assembleia até cin-

co indicações consistentes para a 
realização da “comunhão, conver-
são e renovação missionária” na 
região e na Arquidiocese. 

Após a 3ª sessão, a Coordenação 
Regional do Sínodo, ajudada pela 
sua Secretaria, elaborará o Rela-
tório dessa sessão, recolhendo as 
contribuições de todos os grupos, 
e preparará o texto a ser trabalha-
do na 4ª sessão (a ser realizada em 
outubro ou novembro).

O processo do caminho sinodal 
tem como objetivo o envolvimen-
to, cada vez maior, de todo o povo 
de Deus da Igreja em São Paulo – 
é o “caminhar juntos” na escuta, 
no discernimento, na indicação 
de caminhos para que a Igreja 
na cidade assuma, com ardor, a 
sua missão evangelizadora em 
meio à cultura urbana e produ-
za os frutos esperados por Deus. 
Que o Espírito Santo nos ajude e 
nos inspire nesse caminho.

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

aconteceu

11/08 à 17/08  - Eventos 
da programação da Semana 
Nacional da Família

10/08 - Primeiro exame 
do ano dos alunos do 
Projeto Taekwondo - 
Imaculada Conceição

18/08 - Apresentação 
do Concerto de Inverno

3ª sessão das 
assembleias 
do sínodo



Aniversariantes dizimistas de setembro 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

Antonio Carvalho dos Reis Filho
Aurelino Matos macedo
Clara Regina Pedroso
Claudete Guido
Camila Ribeiro
Denis Erick Lundgrem
Estela Aparecida
Felipe Yamadera
Hugo do Nascimento
Ivone Ribeiro Klepacy
Manoel Fernandes 

Maria Lúcia do Nascimento
Maria Regina Millini
Mario Antonio de Assis
Neide Pieretti
Salvador Fagundes Russo
Silvana Ramos Nevola
Sonia Regina Romano Fonseca
Solange Freire Faxina

Palavra do Papa
“Não podemos permitir que os mares e oceanos fiquem cheios 

de extensões inertes de plástico flutuante. Lamentavelmente, muitos 
esforços se diluem diante da falta de normas e controles eficazes, 
especialmente no que diz respeito à proteção das áreas marinhas 
mais além das fronteiras nacionais.

Este mundo tem uma grande dívida social com os pobres que não 
têm acesso à água potável, porque isso é negar a eles o direito à vida 
baseado em sua dignidade inalienável.” 

Papa Francisco
(Fonte: www.acidigital.com)

Intenções de oração do mês: 
Universal: Para que os políticos, os cientistas e os economistas 
trabalhem juntos pela proteção dos mares e dos oceanos.


