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SEJAM BEM VINDAS AS FESTAS NATALINAS E O ANO NOVO!
gestos rituais, ativamos aquilo
que Deus tornou acessível para a
humanidade, a salvação. A liturgia
tem como propósito fundamental
nos transformar, manter a salvação
presente em nossos dias. Os ritos se
transformam em poderosos canais
de cura, de aprendizado para bem
viver e iniciação ao conhecimento
divino.
Acompanhando
o
ciclo
da natureza também vamos
esde a antiguidade o ser harmonizando em nós esse mesmo
humano aprendeu a celebrar ritmo, que nos proporciona
o tempo, começando com a acolher com lucidez o processo
própria posição do sol, ora mais de morte e transformação de toda
ao sul do planeta, ora mais ao a criação. Entrar nesse vai e vem
norte, estabelecendo as estações.
Assim nasceram as festas de fazer um acordo inteligente e
primavera, as festas agrícolas e sadio com nossa alma. O exercício
todos os festejos relacionados de perceber na natureza os ciclos
com nossas raízes, como pode ser de nascer e morrer nos resgata do
a data de nascimento, casamento,
formatura, batalhas vencidas, muitas vezes para nós e que
guerras de libertação e tantos contraria a nossa própria natureza.
outros acontecimentos da história.
Também o Ano Litúrgico, que apreciar o movimento das ondas
encerramos no domingo de Cristo do mar, o voo despreocupado dos
Rei, que no período de um ano, pássaros, a dança do vento nas
celebra todos os acontecimentos árvores, os sons da natureza em
da vida de Nosso Senhor Jesus nossa volta, o silêncio da noite, o
Cristo, a salvação vinda a este
mundo nos eventos de sua vida. através da sua própria obra.
Celebremos com alegria e muita
Aprendemos que não podemos
nos desconectar de nossas raízes, esperança o fechamento desse
de nossas lembranças e de nosso
passado porque podemos adoecer. acolhamos o novo que Deus aponta
Durante o Ano Litúrgico, através para cada um de nós. Tratemos de
da liturgia, com sua dinâmica e trazer ao ambiente, em que circula

D

a nossa existência, a felicidade
prometida como bem-aventurança
para aqueles que proclamam a
paz e que trabalham para que este
mundo, que nos foi dado, seja cada
vez melhor e promissor para toda a
humanidade.
Feliz e santo Natal e os
melhores votos de um Ano repleto
de alegrias e bênçãos divinas!
Da parte de nossa Comunidade
Agostiniana Recoleta da Saúde,
um grande e afetuoso abraço.

TRÊS INVOCAÇÕES
A Maria, Nossa Senhora
Bendito Dezessete, que nos brinda
Com os três Jubileus à Virgem Santa
Maria, Mãe de Deus, que ao mundo
encanta
Com todo o seu amor à humanidade.
Dois continentes, reverência tanta
A uma mesma Rainha a dispensar!
Senhora Aparecida, Mãe de um lar:
– Trezentos Anos de brasilidade!
Atravessar o Atlântico? De novo
É a Senhora, a de Fátima, e seu povo
Cem das Aparições a festejar!
Também nossa Paróquia da Senhora
Da Saúde Cem Anos comemora
De muito proteger e nos amar!
Antônio Pereira
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA
DEZEMBRO
1
2
3
3
3
4
5
5

15
16
17
17
19
22
24

Apostolado da Oração – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento
Catequese – Confraternização (Local: Salão Paroquial)
Primeiro Domingo do Advento – Ano B
Catequese – Encerramento das atividades do 2º semestre
Movimento de S. Mônica – Encontro
Novena de Natal na igreja – Início
Dia da Recoleção Agostiniana – Missa e Confraternização
MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – Confraternização
Terceira Idade – Bazar professores e alunos (Local: Sala dos Cumprimentos)
qui Terceira Idade – Confraternização com celebração religiosa (Local: Salão
Paroquial)
Artesãs de Santa Rita – Bazar de Natal (Local: Sala dos Cumprimentos)
sex Imaculada Conceição
sab RETIRO DE ADVENTO
Dia de oferta de alimentos nas missas
seg Pastoral da Escuta – Reunião
qua Distribuição de cestas básicas às famílias
qua Missa em honra a N. Sra. de Fátima e S. Antônio
qui Novena de Natal – Encerramento. Ato penitencial e bênção das imagens do
Menino Jesus. Confraternização Paroquial
sex MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS ENFERMOS
sab Batismo – Preparação
dom 3º Domingo do Advento – Coleta para a Evangelização
dom BATISMO – CELEBRAÇÃO
ter
Legião de Maria – Reunião do Comitium
sex Missa em honra a S. Rita (Agostiniana) – Bênção das rosas
dom Missas dominicais

24
25

dom Missa da Vigília de Natal
seg Natal do Senhor – Missas (NÃO haverá missa às 7h30)

30
31

sab Sagrada Família
dom Missas dominicais

31

dom Missa de ação de graças pelo encerramento do ano

5e6
7
7e8
8
9
9 e 10
11
13
13
14

1

sex
sab
dom
dom
dom
seg
ter
ter

seg

JANEIRO
Santa Maria, Mãe de Deus / Dia Mundial da Paz – Missas (NÃO haverá
missa às 7h30)

8h
18h
8h30
9h
19h30
20h

9 às 17h
15h
9 às 17h
7 e 20h
8 às 12h
18h
14 às 17h
20h
19h30
15h30
15 às 17h
16h
14h30
15h30
7h30, 10h,
11h30 e 18h
20h
10h, 11h30,
18h e 20h
7h30, 10h,
11h30 e 18h
20h

10h, 11h30,
18h e 20h

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

ADVENTO E NATAL

C

om
a
chegada
do
Advento
iniciamos
o
caminho
de
quatro semanas
para as festas
de Natal. Um
caminho iluminado pela alegria
e pela esperança que brotam do
nascimento de Cristo. Por isso,
são inspiradoras estas palavras
de Santo Agostinho: “Canta e
caminha”. Agostinho nos ensina:
Cantemos portanto, desde agora,
irmãos, não para saborear o
repouso, mas para aligeirar o
nosso trabalho. Cantemos como o
fazem os viajantes. Canta, mas sem
parar de caminhar; canta para te
reconfortares no meio das fadigas.
O que quer dizer caminha?: Segue

em frente; faz progressos no bem....
Vai em frente, caminhando para o
bem; avança na fé e na pureza de
costumes. Canta e caminha! Não
te extravies; não voltes atrás; não
(Sermão 256)
O primeiro momento para
preservar o espírito cristão do Natal
é viver a preparação espiritual do
Advento. Jesus, pelo nascimento,
veio habitar no meio de nós. Mas,
para recebermos a sua luz e a
sua paz, precisamos de nos pôr a
caminho e ir ao seu encontro. O
caminho leva a sair de si mesmo,
a deixar os ressentimentos do
passado, a desapegar-se das
comodidades, do individualismo
e das vaidades para se revestir
da luz de Cristo. O caminho do
Senhor exige o esforço da subida,
mas gera a alegria e a esperança.

“Canta e caminha” é uma boa
recomendação para entendermos o
esforço e a alegria deste caminho.
O esforço e o cansaço do
caminho será recompensado com a
alegria do nascimento de Cristo. É
de novo Santo Agostinho que nos
convida a viver a alegria do Natal:
irmãos muito amados.... escutai
o que já sabeis, relembrai o que
escutastes, amai o que crestes,
pregai o que amastes... Nasceu
Cristo: como Deus, do Pai; como
homem de mãe; da imortalidade
do Pai e da virgindade da mãe.
Do Pai, sem mãe e da mãe, sem
pai... pelo Pai é princípio da vida,
do Pai ordena os dias, nascido da
mãe consagra este dia. (Sermão
194,1)

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO
04
05
06
07
07
11
11
11
11
12
13
14
14
14
15
15
16
16
17
17
17

Leonor Martins Ribas
Maria Helena Duarte Venturini
Vanilda Cavalcante de Lima
Marcelo Benedito de Oliveira
Cleunisa Guerreiro Magalhães
Edna Monteiro Alves Conceição
Gisele Maria Carneiro Felipo Fernandes
Maria Magali Negrão A. Ferreira
Helena Buchalla de Carvalho
Naila Josiane Gusmão
Laurita Silveira Soares
Lorene Terezinha S. dos S. Godoy
Antônio Mesquita de Azevedo
Mirian Lara Nemeth
Isis Edy Perini Almeida Alves
Deildo Paulo da Silva
Victório Marzzitelli
Cláudia Regina Valente
Zilda Malkomes
Crenilda Gomes de Oliveira
Anésia dos Santos Messias

17
17
18
18
19
20
21
22
23
23
23
24
24
25
26
27
27
29
29
30

José Tadeu Vieira da Silva
Maria Auxiliadora Pereira
Elisa Emi T. Okamura
Mercy Hennies
Quêmella Tedros
Rosa Maria dos Santos Nacarini
Ana Carolina Dalla Bezerra Pereira
Jairo Alves da Silva
Roberto Armstrong Júnior
Márcio Aparecido Alves Corrêa
Michelle Selvati Gomes
Janete Baleki Borri
Anna Maria B. Machado
Anna Maria Rapacci
Marcela Pavan Bega
Dirce Gimenes Moreno
Avelino Rodrigues de Camargo
Manuel Norberto França Gonçalves
Antônio Marcos de Aparecida Levy
Abrão Demetri Nami

A todos os colegas dizimistas, que aniversariam em dezembro, mês do nascimento de Cristo, os nossos
parabéns, votos de felicidade e a certeza de estarmos juntos por mais um ano.
* Nomes e datas fornecidos pela Secretaria Paroquial.
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CANTINHO DA CATEQUESE

A PRIMEIRA EUCARISTIA

Equipe de Catequistas

A

no do Centenário da Paróquia. Neste ano de festa, na Solenidade de Cristo, Rei do Universo, a nossa
comunidade celebrou com alegria a Primeira Eucaristia de um grupo de 38 crianças da catequese
paroquial.

Que alegria, crianças! Finalmente chegou o momento tão esperado em que vocês receberam Jesus na
do Bom Pastor e continuem participando da Catequese Paroquial, fazendo parte da turma da Perseverança.
Esperamos por vocês!

IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA

A

solenidade da Imaculada disso, o fato de sua comemoração
Conceição de Nossa Senhora, cair no Advento, facilita o
que se comemora em 8 de enquadramento Cristológico.
dezembro, tem como origem a
Nesta solenidade da Conceição
Imaculada de Maria, contempla-se
Maria foi preservada de toda a o início da Igreja, esposa de Cristo,
mancha do pecado original, desde sem manchas, cheia de beleza, e
a sua existência no ventre de sua se manifesta também a função de
mãe Ana; privilégio da graça de Maria, como Advogada e modelo
Deus, todo poderoso, em previsão de santidade para o povo Cristão.
dos méritos de Cristo.
Maria Imaculada é a esperança
Esta solenidade nasceu de um que nos indica a caminhada da
aprofundamento da fé, sobe a história, no sentido da graça sobre
o pecado.
Anunciação (Lc 1,26-38). Além

Pastoral da Liturgia
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MISSA DOS CRISMANDOS ADULTOS DE 2017
Waldir Celesttino

H

ouve a Crisma de Adultos
na missa vespertina do dia
11 próximo passado, quando 15
pessoas foram crismadas, após
terem feito a Primeira Comunhão
na semana anterior.
Em sua homilia, Dom José
Roberto Palau, bispo da Regional
do Ipiranga falou sobre o
Evangelho “das cinco jovens
previdentes, que conduziam suas
lamparinas e os óleos consigo”,
(cf Mt 25, 1-13).
Tudo converge para a chegada
do noivo, tal qual a nossa morte. O
cristão se esmera ao longo da vida
para esse encontro. É uma espera
ativa, tais as Virgens da Parábola,
com as lamparinas acesas ao
encontro do noivo, que abriria
a porta. Estado de vigilância e
perseverança. A luz determina a
entrada para o banquete. O óleo
simboliza as virtudes, que não se
emprestam. São pessoais. A luz – a

vida santa,
por
isso
tem de têlos os dois
ativos (a
lâmpada e
o óleo).
Encher
a vida de
conteúdo
cristão,
pondo em
prática
tudo aquilo que aprendemos no
Evangelho. A fé deve agir pela
caridade.
Deus nos indagará sobre as
obras de caridade feitas por nós
quando batermos à porta do Céu.
Como São Francisco, que sempre
Deus é não desanimar. Vencer a si
mesmo, suas fraquezas é a maior

Esse
Evangelho
também
lembra o outro: “Esforçai-vos
para entrar pela porta estreita
(Lc 13, 24). Sábio é aquele que
vive o verdadeiro sabor da vida. E
Bispo: A Virtude é intransferível,
apenas a ajuda pode sê-lo. Viva
como se fosse o primeiro dia de
sua vida, ou mesmo como se fosse
o último dia dela, e o de hoje, como
se fosse o único. Vivamos bem!

ENCERRAMENTO DO ANO DE 2017 REÚNE
PARTICIPANTES DA TERCEIRA IDADE

A

comemoração festiva
do encerramento
das atividades dos
cursos da Terceira
Idade acontece no
dia 7 de dezembro, às 14h30, no
salão paroquial.
Nesse dia os participantes com
bilhetes de adereços enfeitarão a
árvore de natal, que depois será
sorteada entre os presentes.
Haverá apresentação de danças
pelos alunos dos cursos da Terceira Idade.
O Coral do grupo de Idiomas
interpretará e encantará com cânticos natalinos.
A festa contará com a presença

de Frei Benjamin, que proferirá
sua palavra sobre a espiritualidade do momento do nascimento do
Salvador.
Frei Benjamín, que foi pároco
por dezesseis anos ininterruptos,
e agora volta após quatro anos da
nossa paróquia irmã, São João Batista, vem realizando um admirável e notável trabalho evangelizador com as crianças da catequese.
Imperioso se torna enaltecer o
brilhantismo com que o nosso Frei

há pouco receberam o Sacramento
da Eucaristia.
Imensamente merece agradecimentos Frei Adilson, nosso pároco, pelo apoio constante com que
vem contribuindo para o progresso
de nossa Pastoral, que a cada ano
se amplia em seus cursos e respectivos eventos.
Destaquem-se, para a nossa
alegria, as presenças constantes de
Frei Adilson e Frei Benjamín, engrandecendo os eventos da Terceira Idade, cuja acolhida nos ilumina
e nos faz pensar mais nos outros,
horas, a interação com as crianças, elevando-nos a um alto grau de reexplanando de uma forma educati- ligiosidade.
va o Evangelho do dia e suas parábolas, encantando as crianças, que
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POR QUE BATIZAR?
Pastoral do Batismo

N

as palestras que a Equipe
de Batismo ministra, a
palestrante e o Frei responsável
pela palestra, perguntam aos pais e
padrinhos: - “O que vocês vieram
pedir para essas crianças?” E todos
respondem: o Batismo.
Quando se procura o sacramento
do Batismo já se deve estar ciente
do valor desse Sacramento para
uma criança. E vocês pais? Já
pensaram por que trouxeram seus
Algum

motivo

fez

batizados.
Religioso que vocês vieram pedir
Existem pais que procuram
começo de uma vida nova,é a
simples, como o medo de a criança porta para a vida cristã, portanto
não ser feliz ou de ela contrair os pais e os padrinhos possuem a
doenças ou até de adquirir mau missão de ensinar a essa criança,
olhado, etc...Também há alguns que está sendo batizada, esses
que acham que é tradição familiar valores religiosos, e também viver
batizar, ou porque a família é neste Sacramento, ou seja, ter
uma vida cristã de acordo com os
mandamentos de Deus.
são aceitas, mas devemos estar
conscientes do verdadeiro sentido um compromisso com Deus.”
vocês do valor deste Sacramento e
das responsabilidades deste Ato

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE NOVEMBRO
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Clara Amorim da
Anunciação
Ana Julia Tega Alvares
Anna Clara Aparecida
Tavares Pedro
Beatriz Barboza Miranda
Edgar Santos Diniz
Enzo Moreira Ribeiro
Estela Pinheiro dos Reis
Guilherme Takeo Yamashita

•
•
•
•
•
•
•
•

Heitor Rafael Ribeiro
Helena da Silva Jales
Henry Hideki Onoda
Igor Norberto Silva
Carvalho
Izabel dos Santos Vieira
João Miguel Rogai Ikegami
Paulino
Julia Amélie Nito Santello
Julia André Ribeiro de Assis

•
•
•
•
•
•

Liz Araújo de Dominicis
Luiza Naomi Fernandes
Fujino
Manuela Messias Ferreira
Rafaela Vasconcelos
Cabaleiro
Valentina Vallim

Batizado
realizado por
Frei Ramon
Aliende
Torrecílla, OAR,
no dia 26 de
novembro de
2017
As inscrições para o Batismo são às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11 horas, e das 14 às 16h30. Não fazemos
inscrições por telefone, nem no dia da preparação. Na inscrição, trazer a) cópia da certidão de nascimento da
criança; b) cópia do documento de identidade dos padrinhos; e c) cópia do comprovante de residência dos pais. A
documentação não será devolvida. Para a preparação: trazer cópia do documento de identidade de quem for participar.
Em dezembro: preparação dia 16 (sábado), às 15horas, e Batismo dia 17 (domingo), às 16 horas.

PASTEL DO
JUIZ

Rua Santa Cruz, 211 - São Paulo - SP
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VOZ DO PASTOR

“O MISTÉRIO DO NATAL”

“

E a Palavra se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1, 14). Deus
é tão grande que se pode fazer pequeno. Deus é tão poderoso que se
pode fazer fraco e vir até nós como
uma criança indefesa. Este é o seu
modo de reinar. Ele não vem com
poder e grandiosidade externas.
Ele vem como uma criança, frágil
e necessitada de nossa ajuda. Não
quer prevalecer pela força. Tira de
nós o medo de sua grandeza. Ele
pede o nosso amor: por isso se faz
criança. Nenhuma outra coisa quer
de nós, senão o nosso amor. Deus
se fez pequeno para que pudéssemos compreendê-lo, acolhê-lo e
amá-lo.
“E a luz brilha nas trevas (...)”

(Jo 1, 5a). A palavra ‘luz’ resume Deus que se fez menino. Contra a
toda a liturgia do Natal. Jesus é a violência deste mundo, Deus opõe,
irrupção da luz divina no mundo naquela criança, a sua bondade e
chama-nos a seguir o menino.
“A Deus, ninguém jamais viu.
verdade em contraposição com a Mas o unigênito de Deus, que está
escuridão da mentira e da ignorân- na intimidade do Pai, ele no-lo deu
cia. A luz faz-nos viver, indica-nos a conhecer” (Jo 1, 18). Jesus é a
o caminho. Além disso, enquanto revelação plena de Deus a nós. Um
homem que faz sinais extraordináamor. Onde há amor, levanta-se rios e pronuncia palavras, que não
uma luz no mundo; onde há ódio, passam; põe em prática o amor
o mundo permanece na escuridão. como nenhum outro; é imagem e
A luz de Belém nunca mais se sinal de Deus neste mundo. Um
apagou. Ao longo dos séculos en- homem em que o eterno irrompe
volveu homens e mulheres. Onde no tempo; homem que revela a
despontou a fé no Menino deitado bondade e a misericórdia divina.
na manjedoura, aí desabrochou Tudo isso, Jesus revela desde o
também a caridade, a bondade seu nascimento. A frágil criança,
para com todos, a atenção pelos que dorme na manjedoura, é o Fimais frágeis e doentes, a graça lho eterno de Deus, o Salvador do
do perdão. A partir de Belém, um mundo. Esta é a imperecível menrasto de luz, de amor atravessa os sagem de Natal. Feliz Natal a toséculos. Se olharmos os santos, dos!
desde são Paulo, passando por são
Francisco de Assis, até Santa TereDom José Roberto Fortes
sa de Calcutá, vemos esta corrente
Palau
de bondade, este caminho de luz Bispo Auxiliar de São Paulo na
Região Ipiranga
no mistério de Belém, naquele

NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA
CÉU AGOSTINIANO – Último mês do ano comercial e primeiro do ano litúrgico, a começar pelo Advento,
o Céu Agostiniano tem como representante, no dia 12: - Beato Santiago de Viterbo, onde nasceu, aí por
1255. Estudou em Paris e Nápoles. Em 1302, tornou-se bispo de Benevento e, logo depois, de Nápoles, onde
morreu, em 1307 ou 1308. Foi reconhecido, em suas obras, pelo grande amor à Igreja e à doutrina de Santo
DIA DA RECOLEÇÃO – Os Agostinianos Recoletos do mundo inteiro nos sentimos felizes pela passagem do
Dia da Recoleção, em 5 deste mês. É grande o compromisso de todos nós, na oração e no trabalho, para elevar
cada vez mais o nome de nossa querida Ordem, para o bem das almas de nossos paroquianos, para a glória de
Cristo e de sua Igreja. Parabéns!
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PÉTALAS SOLTAS

O PRESÉPIO É VOCÊ

O

Natal está chegando. Vamos
nos preparar para receber a
chegada de Jesus. Um dos mais
belos símbolos do Natal é o
presépio. Vamos montar nosso
próprio presépio, sendo nós

anunciador desta boa nova: “Jesus
está conosco! Venham todos ao
encontro do nosso Salvador!”.
ESTÁBULO. Este é o lugar
onde Maria e José sentiram-se
acolhidos. Nós, na vida, devemos
ser acolhedores. Existem tantos
ESTRELA. Ela guiou os irmãos sem moradia, dormindo
Reis Magos até Belém. Nós na nas ruas, debaixo de viadutos
vida devemos ser estrelas que e nas marquises. Não sejamos
iluminam o caminho dos que estão indiferentes.
desorientados, sem saber o rumo a
BOI e BURRINHO. Não
seguir. Seja você esta estrela que podem faltar no presépio as
guia as pessoas, animando-as e
aconselhando-as no caminho.
que lá estavam se resguardando
REIS
MAGOS.
Eles do frio da noite e, quando Jesus
percorreram uma grande distância nasceu, dividiram o espaço com
Ele. O que isto representa para
Menino que tanto queriam ver! nós? O mundo foi criado para
Como gesto de gratidão e adoração, ser compartilhado entre todas
lhe ofereceram presentes: ouro, as criaturas e você deve saber
incenso e mirra. Você também deve conviver com harmonia com todas
buscar, no dia a dia, o caminho que elas. Não sejamos exclusivistas e
o leve até Jesus. O presente que egoístas. Sejamos como o boi e o
Ele mais deseja de você é você burrinho que deram o
mesmo!
seu calor para o Menino.
PASTORES. Pessoas mais
MARIA e JOSÉ.
humildes
também
foram No centro do presépio
ao encontro de Jesus. Elas destacamos
duas
acreditaram no anúncio dos anjos. pessoas: Mãe Maria
Lá foram e encontraram o Menino. e Pai José. Maria era
Ficaram felizes e, alegres, saíram a mãe mais feliz do
pelos campos e povoados para dar mundo por ter trazido
a grande notícia a todos: “Jesus para a Terra o salvador.
nasceu!” Seja você também o Ela o recebeu com

Frei Benjamín

todo carinho e calor no seu seio.
Humilde e silenciosa, adorou seu
diante do seu Senhor. Também
humilde e servidor, cuidava do
Menino e sua mãe. Acolha Jesus
na sua vida como Maria e José,
vendo nos irmãos que se cruzam
pela sua vida, o rosto de Jesus.
Deus se fez carne e habita em
você. Contemple o seu presépio.
Olhe o Menino nas palhas da
manjedoura e coloque-se de joelho
como Maria e José, para adorá-lo.
Escute o canto dos anjos e perceba
a paz que invade os pastores e seu
rebanho, acolha esta paz em sua
vida. Contemple o brilho da estrela
que guiou os magos até o presépio.
Com eles, apresente sua vida, sua
família e toda a humanidade, como
presente agradável ao Menino.
Cante, porque esta é a noite feliz!
Feliz e santo Natal a todos.

