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Nesta Quaresma, a Igreja 
no Brasil nos convida 

a percorrer um caminho de 
superação da violência, crescente 
em todos os níveis em nosso país. 
Para isso considera necessário, 
olhar a realidade da violência, 
iluminá-la com a luz da Palavra 
de Deus e do Magistério da 
,JUHMD�H��SRU�¿P��DJLU�VREUH�HOD��
transformando-a.

No Brasil a violência é 
uma calamidade social. Ela 
nasce no ser humano quando 
escolhe o ódio, a inveja e a 
VREHUED�� +RMH� HVVD� FXOWXUD� HVWi�
institucionalizada, isto é, alguns 
atos violentos são reconhecidos 
como legítimos ou naturais. E a 
PtGLD� p� D� JUDQGH� FRODERUDGRUD�
desse processo de naturalização, 
teatralizando a violência, 
despertando na população um 
senso de justiça com as próprias 
mãos.

Uma vez que cresce a 
GHVLJXDOGDGH�� FUHVFH� WDPEpP� D�
YLROrQFLD�� $� GH¿FLrQFLD� FU{QLFD�
em atender os direitos elementares 
da população é nascedouro de 
violência. Vivemos numa cultura 
excludente. E a sociedade ainda 
se pauta na reação e não na 
prevenção e educação para a 
cultura da pertença e da inclusão.

Segundo o IPEA (Instituto de 
3HVTXLVD�(FRQ{PLFD�$SOLFDGD���R�
Brasil chegou ao topo do ranking 
de assassinatos do planeta com 

59.627 mortes em 2014. 
Isso corresponde a 13% dos 
assassinatos no mundo; a 
cada dez minutos uma pessoa 
é assassinada no Brasil. É 
necessário compreender a 
complexidade e as razões 
de semelhante tragédia 
humana.

A Revelação atingiu o 
seu ápice no mistério da 
Encarnação do Filho de 
Deus, que por excelência é 
o Príncipe da Paz, pessoa 
da não violência, da prática 
de fraternidade. Quem 
conhece a Jesus, apaixona-
se pela promoção da paz e 
da fraternidade, começando 
em si mesmo a superação 
da violência através de uma 
conversão pessoal, que 
alcançará a família, a comunidade 
e toda a sociedade.

Vamos participar e nos 
comprometermos com ações que 
envolvam toda a sociedade civil, 
a Igreja, e os poderes constituídos 
na luta pela superação da 
violência, a promoção da 
cultura da paz, asseguradas pela 
IRUPXODomR�GH�SROtWLFDV�S~EOLFDV��
A prática de Jesus era o exercício 
da escuta, do acolhimento, 
do diálogo, do anúncio e da 
denúncia da violência, da saída 
missionária… a lógica do amor é 
R�~QLFR�LQVWUXPHQWR�H¿FD]�GLDQWH�
das ações violentas!
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MENSAGEM DO PÁROCO
FREI ADILSON MIRANDA

Frei Adilson Miranda, OAR

TERÇO E MISSA DA DIVINA 
MISERICÓRDIA

A Misericórdia divina não é senão 
a Bondade de Deus, isto é, a sua 

própria essência nas relações com a 
miséria da sua criatura. Entrevê-se 
que cada uma das nossas quedas pode 
chegar a ser, se assim o quisermos, 
uma nova ocasião para que se 
PDQLIHVWH�HVVH�DWULEXWR�GLYLQR�

Vamos todos viver o dia do 
domingo da Misericórdia Divina, na 
FHOHEUDomR� GD� PLVVD� HP� VXD� KRQUD��
HP���GH�DEULO��jV����KRUDV��HP�QRVVD�
Paróquia. A partir das 14, o Terço da 
Misericórdia.Compareçam.
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

MARÇO
9,$�6$&5$��GXUDQWH�D�4XDUHVPD��GH������D�������TXDUWDV�H�VH[WDV�IHLUDV��jV���K�

2 sex Apostolado da Oração  – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento 8h
5 seg $OIDEHWL]DomR�GH�$GXOWRV�±�,QtFLR�GDV�DWLYLGDGHV��$XOD�LQDXJXUDO�jV���K���
6 ter Liturgia – Reunião 20h
8 qui )6$5��)UDWHUQLGDGH�6HFXODU�$JRVWLQLDQD�5HFROHWD��±�5(81,2 20h
9 a 11 %UHFKy�GD�-XYHQWXGH��/RFDO��6DOD�GRV�&XPSULPHQWRV�
10 e 11 Dia de oferta de alimentos nas missas
11 dom ENCONTRO DE NOIVOS ��jV���K
13 ter 0LVVD�HP�KRQUD�D�1��6UD��GH�)iWLPD�H�6��$QW{QLR 20h
13 ter Tive fome e me deste... – Reunião 19h30
14 qua 'LVWULEXLomR�GH�FHVWDV�EiVLFDV�jV�IDPtOLDV ���jV���K
15 qui 0,66$�(0�+215$�$�1��65$��'$�6$Ò'(�3(/26�(1)(5026 15h30

MARÇO
15 qui Equipe de Eventos - Reunião 20h
17 VDE 0$1+�'(�(63,5,78$/,'$'(�48$5(60$/ ��jV���K
18 dom &DWHTXHVH�±�5HXQLmR�GH�3DLV��/RFDO��6DOmR�3DURTXLDO� 8h30
19 seg S. José  –  Missas 7 e 20h
20 ter /HJLmR�GH�0DULD�±�5HXQLmR�GR�&RPLWLXP�0DJQL¿FDW 14h30
20 ter Catequese – Reunião de Catequistas 20h
22 qui 0LVVD�HP�KRQUD�D�6��5LWD��$JRVWLQLDQD��±�%rQomR�GDV�URVDV 15h30
22 qui )6$5��)UDWHUQLGDGH�6HFXODU�$JRVWLQLDQD�5HFROHWD��±�/(&7,2�',9,1$�

AGOSTINIANA
20h

23 sex 7LYH�IRPH�H�PH�GHVWH����±�'LVWULEXLomR�GH�MDQWDU�
24 VDE -RUQDO�3DUyTXLD�9LYD�±�)HFKDPHQWR�GD�HGLomR�GH�DEULO 17h
24 VDE Batismo – Preparação ���jV���K
25 dom 0RYLPHQWR�GH�6��0{QLFD�±�(QFRQWUR 9h
25 dom %$7,602�±�&(/(%5$d2 16h
26 seg Pastoral da Escuta – Reunião 18h15
25 dom DOMINGO DE RAMOS – Bênção dos ramos / Coleta da Solidariedade 

�*HVWR�&RQFUHWR�GD�&)���3URFLVVmR�jV��K���
7h30, 9h30, 
11h30, 18 e 
20h

27 ter &(/(%5$d2�3(1,7(1&,$/�48$5(60$/�±�35(3$5$d2�
PARA A PÁSCOA

20h

29 a 31 7UtGXR�3DVFDO��9(5�352*5$0$d2�$�6(5�',98/*$'$��
30 sex &HOHEUDomR�GD�3DL[mR�H�0RUWH�GH�-HVXV 15h
30 sex Via-SACRA 19h
31 VDE Vigília Pascal 20h

ABRIL

1 dom 'RPLQJR�GH�3iVFRD���0LVVDV�jV��K������K����K�������H���K�������������������
3 ter &33��&RQVHOKR�3DVWRUDO�3DURTXLDO� 20h
4 qua 0(6&��0LQLVWURV�([WUDRUGLQiULRV�GD�6DJUDGD�&RPXQKmR��±�5HXQLmR�� 20h30

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

Sa n t o 
A g o s t i -

nho comenta 
as palavras 
de Paulo em 
1 Coríntios 
15,32, quan-
do o Após-
tolo escreve 

VREUH�RV�TXH�QmR�DFUHGLWDP�QD�UHV-
surreição: 

«Doía no coração de Paulo o 
fato de que certos cristãos aceita-

ram a forma de pensar dos epicu-
ristas, própria de porcos mais que 
de homes, que não esperam vida 
alguma depois da morte, que não 
esperam outra coisa senão os pra-
zeres da carne, dizem assim: “co-
PDPRV� H� EHEDPRV�� TXH� DPDQKm�
morreremos.” 

Mas os cristãos, acreditando de 
verdade numa outra vida depois da 
morte, uma vida muito mais feliz, 
QmR�GLJDP�©FRPDPRV�H�EHEDPRV��
que amanhã morreremos». Sem 

esquecer que amanhã morreremos, 
digam antes «jejuemos e rezemos, 
que amanhã morreremos», e esse 
jejum que aqui ordeno vos sirva 
como preceito irrecusável para as-
VLP�PDWDU�D�IRPH�GH�TXHP�p�SREUH��
Se não puderdes jejuar, dai antes 
GH� FRPHU� jTXHOHV� FXMD� VDFLHGDGH�
vos alcançará o perdão de vossos 
pecados, e digam então os cristãos: 
«jejuemos, rezemos e demos aos 
SREUHV��TXH�DPDQKm�PRUUHUHPRVª��
�6HUPmR�������

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

A todos os colegas dizimistas, que aniversariam em março, os nossos parabéns, votos de felicidade e a 
certeza de estarmos juntos por mais um ano. * Nomes e datas fornecidos pela Secretaria Paroquial

01   Sumiko Futata Fujii
01   Samuel Aparecido Oliveira
�����6DQGUD�5HJLQD�$EXGH�$EUmR�

02   Marlene Valloni Baião 
04   Daniel da Silva Costa Júnior

05   Maria Rita Palnizano
05   Sérgio Luiz F. Mariano

�����5{PXOR�$XJXVWR�5RPHUR�)RQWHV
07   Ana Maria Gurgel Boncompanho

06   José Francisco da Silva
08   Joaquim Memento

08   Denilda Sousa Braga

09   Victor Vellano Nelo
09   Francisca Oliveira Silva
10   Raul Batista Monti Filho
�����0DULD�7HUHVD�0RQWHEHOOHU

15   Tereza Jensen 
�����)UDQFLVFR�0DFKDGR�6REULQKR
18   Mariana Galli Mortati Leite

19   Aparecida de Lourdes Masquetti 
Leite

20   Sarah W. Perrone Mendes
�����)UHL�-~OLR�$PH]XD�&DEDOOHUR

23   Tereza Jardim Soares

23   Denilda Sousa Braga
�����'HO¿QD�'DYLG�3DYDQ
�����/~FLD�(WXNR�+LUD

24   Edine Cadena Del Porto
24   Claudenéia Martins dos Santos
�����0DUJDULGD�+LURPL�:DGD�1DPEX
�����0RDQD�GH�/LPD�H�6LOYD�/RER

27   Reginaldo Christóforo 
Mazzafera

30   Roza Pipolo Bonini
30   Zulmira Geromel

31   Maria Etsuko M. Oshiro

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE MARÇO

Os grupos que compõem a 
pastoral da Terceira Idade 

dinamizam o dia a dia de nossa 
paróquia com sua presença quase 
diária em suas diversas atividades, 
contando atualmente com grande 
número de participantes.

3URPRYHP� FXUVRV�� WUDEDOKRV��
reuniões, festas, etc, sempre 
EHP� FRQFRUULGDV�� 7DPEpP�
são ministradas palestras, 
mensalmente, com um sentido 
espiritual e humano.

Em 2017 houve um desempenho 
marcante vivido por todos os 

cursos, o que torna promissor 
em 2018 as outras novas e 
diversas atividades que virão. 

Os cursos da Terceira Idade 
vêm fomentar, num sentido 
¿JXUDGR��R� WHPD�GD�&DPSDQKD�
da Fraternidade-2018 – 
“Fraternidade e a Superação 
da Violência”, uma vez que nós 
EUDVLOHLURV�HVWDPRV�VRIUHQGR�WDQWR�
com isso, em diversos sentidos. 
Através de nossos cursos – como 
muitos dos participantes declaram 
– vamos contornando esses 
SUREOHPDV� GR� GLD� D� GLD�� MXQWRV��

em torno de nossas amizades para 
com os colegas e professores dos 
GLYHUVRV� FXUVRV�� DVVLP� WDPEpP�
vivendo o lema da CF, que diz: 
“em Cristo somos todos irmãos.”

Boas aulas e sucesso a todos!

PASTORAL DA TERCEIRA IDADE PROSSEGUIRÁ SEU RITMO EM 2018
,ULQD�9DVVLOLHৼ�+HQULTXHV



4 - Paróquia vivA

MDLV� GH� GX]HQWRV� PHPEURV�
das Ordens e Congregações 

Agostinianas, que formamos a 
Federação Agostiniana Brasileira, 
FABRA, nos reunimos, em 
Congresso, em Perus, S.P. no 
Centro Social Santa Fé, para 
GHEDWHU�� HQWUH� RXWUDV� FRLVDV�� ³$�
/LEHUGDGH� � HP�6DQWR�$JRVWLQKR´��
/LEHUGDGH�TXH�R� SUySULR�6DQWR� Mi�
QRV�DVVLQDODUD��HP�2�/LYUH�$UEtWULR�
,,�� ������� ±� ³$� QRVVD� OLEHUGDGH� p�
HVWD��HVWDU�VXMHLWR�j�9HUGDGH�´

Desde a tarde da chegada, 
R� &RQJUHVVR� FRUUHX� jV� PLO�
maravilhas, pela ótima disposição 
de tudo e de todos. Assim, o 
professor Dr. Fernando Altemeyer 
Júnior foi quem deu início, na 
manhã de 3ª-feira, ao ciclo das 
Palestras. Discorreu amplamente 
VREUH� � ³$� /LEHUGDGH� HP� 6DQWR�
Agostinho”. Dentro de seu ponto 
de vista, com muita propriedade. 
Na manhã de 4ª-feira, foi a vez 
de Frei Arthur Viana Ferreira 
DSUHVHQWDU�R� WHPD�±�³/LEHUGDGH�H�
Educação em Santo Agostinho”. E 
UHYHORX�GXDV�REUDV� HVSHFt¿FDV�GR�
grande Professor – “O Mestre”, 
diálogo entre   Agostinho     e 
VHX� ¿OKR� $GHRGDWR�� DGROHVFHQWH��

e “Instrução dos Catecúmenos”. 
Na manhã de 5ª-feira, a última 
palestra, de Frei Rafael de La 
7RUUH�� �� ³/LYUHV� VREUH� D� *UDoD��
Perspectivas para a Vivência 
GD� /LEHUGDGH´�� (P� WRGDV� HVWDV�
EULOKRX�R�FRQKHFLPHQWR�H�R�DPRU�
GRV� DVVHVVRUHV� H� FRQJUHVVLVWDV� j�
YDVWLGmR� GD� REUD� GR� 6DQWR� %LVSR�
GH�+LSRQD�

'HQWUR� GR� UH]D� H� WUDEDOKD��
canta e caminha, uma pausa para 
o cafezinho, e todos a postos. Na 
tarde de terça-feira, assistência ao 
¿OPH� ±� ³2� 6DERU� GD� 9LGD´� ±� GH�
Naomi Kawase, cuja discussão se 
deu na tarde de 4ª-feira. E na mesma 
QRLWH�� jV� ��� KRUDV�� FHOHEURX�VH� D�
9LJtOLD�� QmR� Vy� UHSOHWD� GH� EHOH]D�
FRPR� WDPEpP� GR� VLJQL¿FDGR�
místico da luz, que é Jesus Cristo. 
A procissão luminosa, campo 
afora, pelo adiantado da noite. 
Aglomerou-se em torno da grande 
fogueira, com rezas e cantos. E 
SURVVHJXLU� j� OX]� GH� VHWH� FRUHV� GH�
YHODV� ±� EUDQFDV�� YHUGHV�� UR[DV��
rosas, amarelas, azuis e vermelhas, 
FKHJDQGR�GH�YROWD�j�&DSHOD��SDUD�R�
encerramento.

À tarde da 5ª-feira, os grupos 
reunimo-nos em Tendas, para 

cada participante apresentar suas 
sugestões para a comunidade 
paroquial. A partir das 20h30, 
“Noite de Confraternização”, com 
PXLWD�H�ERD�P~VLFD�

Na manhã de 6ª-feira, Frei Mário 
Sérgio, pronunciou as últimas 
SDODYUDV� VREUH� ³$� ,QTXLHWXGH� GH�
Santo Agostinho”. E a Irmã Maria 
Gonçalves Assis, AM, Presidente 
da FABRA, agradeceu a todos a 
valiosa participação.

$SyV� D� ~OWLPD� &HOHEUDomR�
Eucarística e o almoço, todas as 
delegações deixamos o já familiar 
“Centro Social Santa Fé”, e 
voltamos para as paróquias, junto 
aos irmãos, na seara de Deus.  

QUINZE A DEZENOVE DE JANEIRO FORAM DIAS DO XIV CONGRESSO DA FABRA
Antônio Pereira

PÉTALAS SOLTAS
O DESERTO DE JESUS E NOSSO DESERTO Frei Benjamín

“Naquele tempo, o Espírito levou 
-HVXV�SDUD�R�GHVHUWR��(�HOH�¿FRX�

no deserto durante quarenta dias”. 
Assim começa o Evangelho do 1º 

Domingo da Quaresma. 
Este fato me motivou a 
UHÀHWLU� VREUH� D� SDODYUD�
DESERTO, usado 
muitas vezes na sagrada 
escritura.

O deserto de Jesus não 
é lugar triste, deprimente, 
não é fuga do mundo e 
GH� VHXV� SUREOHPDV�� e�
no deserto que Ele vai 

encontrar o sentido das palavras 
TXH�RXYLX�VREUH�D�PLVVmR�TXH�R�3DL�
OKH� FRQ¿RX�� 1R� GHVHUWR� HQFRQWUD�

sua identidade e assume a vontade 
do Pai.

O deserto para Jesus é lugar 
de tentação de “Satanás”, que 
VLJQL¿FD� ³DGYHUViULR´�� (OH� VDL�
YLWRULRVR� H� R� GHVHUWR� ÀRUL� SRUTXH�
-HVXV�FRQ¿UPD�VXD�LGHQWLGDGH��(OH�
p�D�ÀRU�GD�VDOYDomR�

Da experiência do deserto, 
Jesus inicia a pregação e anuncia 
XPD� QRYD� HUD�� e� D� ERD� QRYD��
doutrina nova, mandamento novo: 
“amai-vos uns aos outros”. A 
partir do deserto Ele se torna forte 
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Com o tema “Fraternidade e 
superação da violência” e com 

o lema: “Vós sois todos irmãos” 
�0W���������DEULX�D�&)������

6HJXQGR�R�WH[WR�EDVH��³R�WHPD�
pretende considerar que a violência 
nunca constitui uma resposta justa. 
A Igreja Católica proclama, com 
a convicção de sua fé em Cristo e 
com a consciência de sua missão, 
que a violência é um mal, que 
a violência é inaceitável como 
VROXomR�SDUD�RV�SUREOHPDV�� TXH� D�
violência não é digna do homem. 
A violência é mentira que se opõe 
j� YHUGDGH� GH� QRVVD� Ip�� j� YHUGDGH�
de nossa humanidade. A violência 
GHVWUyL�R�TXH�DPELFLRQD�GHIHQGHU��
D�GLJQLGDGH��D�YLGD��D�OLEHUGDGH�GRV�
seres humanos”.

2�2EMHWLYR�*HUDO�GD�FDPSDQKD�
da Fraternidade 2018 é: “Constituir 
a fraternidade, promovendo a 
cultura da paz, da reconciliação 
H� GD� MXVWLoD�� j� OX]� GD� 3DODYUD� GH�
Deus, como caminho de superação 
da violência”.

1D�PLVVD�GH�DEHUWXUD�GD�5HJLmR�
Ipiranga, realizada na noite de 16 

de fevereiro, na 
paróquia de N. 
S. Aparecida, do 
Ipiranga, Dom 
-RVp� 5REHUWR��
ELVSR� GHVWD�
Região, exclamou: 
Esta Campanha 
enfatiza a 
integridade social 
j� FRQYHUVmR�
pessoal. Buscamos assim, a 
conversão de todos. A cena do 
MXt]R�¿QDO�p�UHYHODGRUD��

2�QRVVR�HJRtVPR�FRQWULEXL�SDUD�
degradação de todos. A conversão 
tem uma dimensão social. É  
intrínseca ao processo de conversão 
social e a salvação tem de ser 
integral. Cultivamos intensamente 
mais a oração. Contudo, que as 
nossas penitências correspondam 
j�FRQYHUVmR�tQWLPD�GH�FDGD�LUPmR��
que caminha conosco. 

([S{V� HVWDWtVWLFDV�� 2� %UDVLO�
HQJORED� ���� GRV� DVVDVVLQDWRV�
do Planeta numa soma de 
59.627 mortes. Por dia soma 
163 pessoas; por hora, 7 morrem 

EUXWDOPHQWH� DVVDVVLQDGDV�� 3DUHFH�
TXH� D� FRUGLDOLGDGH� GHX� OXJDU� j�
intolerância. 

/HPEUHPRV� WDPEpP� TXH�
a discórdia e a mentira são 
violências. Nós somos de Deus! 
Cultivemos sempre o diálogo. 
Tomemos cuidado com as palavras 
e as atitudes. Respeitemos cada 
dignidade de cada ser humano, 
este é o clamor de Deus para nós.

E concluiu, recitando o refrão 
GR�+LQR�GD�&DPSDQKD��HVFULWR�SHOR�
Fr. Zilmar Augusto: “Fraternidade 
é superar a violência / É derramar, 
em vez de sangue, mais perdão / É 
fermentar na humanidade o amor 
fraterno, / Pois Jesus disse que 
“somos todos irmãos”.

MISSA DE ABERTURA DA CF -2018 REUNIU 36 PARÓQUIAS DE DIVERSOS 
SETORES E REGIÕES

Waldir Medeiros

e seguro para enfrentar todas as 
SURYDo}HV�TXH�DFDEDUmR�QD�YLWyULD�
da ressurreição.

Nosso deserto. Necessitamos 
de viver no deserto durante a 
YLGD��9DL�QRV� ID]HU�EHP�H�R�GLD�D�
dia vai se tornar mais agradável e 
proveitoso. Por que proveitoso?

- Porque no deserto interior 
vamos ouvir o silêncio necessário 
QHVWH� PXQGR� WmR� DJLWDGR� TXH� jV�
vezes não nos levam a lugar nenhum 
e, sim, ao vazio existencial.

- Vivendo nosso deserto vamos 
encontrar o essencial na vida e dar 
PDLV�DWHQomR�j�IDPtOLD��jV�FULDQoDV��
j� QDWXUH]D�� j� HVSLULWXDOLGDGH�� DR�

WUDEDOKR��DR�QHFHVVLWDGR���
- Pare. Reserve um tempo para 

si mesmo. Descanse, repouse seu 
corpo e espírito. Assim, retome 
forças para continuar o caminho 
no deserto quaresmal.

- Olhe com carinho no rosto de 
FDGD�PHPEUR�GD�VXD�IDPtOLD��)DoD�
da sua casa uma escola de amor e 
perdão. Olhe no rosto dos anciãos e 
doentes para que se sintam amados 
e cuidados. Olhe e contemple o 
rosto de Cristo na cruz que perdoa, 
acolhe e ama a todos, sem exclusão 
de ninguém.

- Volte para a casa de seu Pai 
TXH� R� HVSHUD� GH� EUDoRV� DEHUWRV�

SDUD� R� DEUDoR� GH� SHUGmR�� 9ROWH�
sem medo do castigo. Volte para 
experimentar a ternura da cura dos 
SHFDGRV� TXH� DEULUDP� IHULGDV� HP�
seu coração. Volte-se para dentro 
de si e encontre Deus, como Santo 
$JRVWLQKR��TXH��EXVFDYD�'HXV�IRUD�
de si e o encontrou em seu interior.

Este é o nosso deserto na 
quaresma e na vida: parar – olhar 
– voltar.

Desejo a todos uma santa 
quaresma e um deserto cheio de 
EHORV�RiVLV�

8P�DEUDoR�
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‘Como acontece, desde 1964, a 
Conferência Nacional dos Bis-

pos do Brasil promove, a partir da 
“Quarta-Feira de Cinzas”, mais 
uma “Campanha da Fraternidade”, 
FXMD� ¿QDOLGDGH� SULQFLSDO� p� YLYHQ-
ciar e assumir a dimensão comu-
QLWiULD� GD� 4XDUHVPD�� &HOHEUDGD�
neste tempo, a CF chama nossa 
atenção para a dimensão social da 
FRQYHUVmR��QyV��FULVWmRV��QmR�EXV-
camos apenas a nossa salvação, 
mas a salvação de todos (cf. 1Cor 
���������2�HYDQJHOKR�GH�0DWHXV�D�
UHVSHLWR�GR�MXt]R�¿QDO�UHVVDOWD�TXH�
RV� ERQV� VHUmR� FRORFDGRV� GH� XP�
lado e os maus de outro (cf. Mt 25, 
��������2� MXt]R�¿QDO� p� UHYHODGRU��
nossa salvação, como nosso fra-
casso, não acontece independente 
GDV� RXWUDV� SHVVRDV�� 1RVVD� EHPD-
venturança eterna inclui a felici-
dade das outras pessoas; e nosso 
HJRtVPR� FRQWULEXL� SDUD� D� GHJUD-
dação do mundo. Por isso mesmo, 
devemos estar sempre disponíveis 
D�FRODERUDU�FRP�D�VDOYDomR�GR�VHU�
KXPDQR�� LVVR� LQFOXL� WDPEpP� DV�
salvações parciais que acontecem 
na economia, na política e na orga-
QL]DomR�VRFLDO��1mR�IRVVH�DVVLP��jV�
vítimas das injustiças, aos excluí-

GRV� GR� EHP�HVWDU� VRFLDO� H� HFRQ{-
mico, negar-se-ia sua participação 
numa salvação parcial, que deve-
ULD�EHQH¿FLDU�D�WRGRV��6HULD�FRPR�
privá-los de uma felicidade, par-
FLDO��PDV� j� TXDO� HOHV� WrP� GLUHLWR��
Portanto, somente o compromisso 
H¿FD]� FRP� RV� PDLV� DEDQGRQDGRV�
garante a nós, cristãos, a certeza 
de caminharmos para a felicidade 
completa; meta, por excelência, 
de nossa fé. A dimensão social é 
intrínseca ao processo de conver-
são. Por isso, durante a Quaresma, 
tempo forte de conversão, aconte-
ce a Campanha da Fraternidade, 
no Brasil. A Quaresma é o tempo 
em que somos mais tocados pela 
Palavra, cultivamos mais a oração, 
o amor a Deus e a solidariedade 
fraterna.

Este ano o tema é: “Fraternida-
de e Superação da Violência”. A 
violência manifesta-se de várias 
formas, inclusive em nossas pala-
vras. Ela é toda forma de agressão 
física, moral, psicológica que se 
exerce contra alguém, por vários 
motivos. Pode estar em nossas ca-
sas, nas ruas, no trânsito, nas es-
FRODV�� QR� WUDEDOKR�� QRV� PHLRV� GH�
FRPXQLFDomR��HQ¿P��SUHVHQWH�QRV�
mais variados espaços de convi-
vência social. Ela mata física, mo-
ral e emocionalmente. Segundo 
GDGRV�HVWDWtVWLFRV�GR�WH[WR�EDVH�GD�
CF 2018, apesar de possuir me-
nos de 3% da população mundial, 
nosso país responde por quase 
13% dos assassinatos do planeta. 
Em 2014, o Brasil chegou ao topo 
em número de homicídios. Foram 
59.627 mortes, segundo o Instituto 

GH� 3HVTXLVD� (FRQ{PLFD�$SOLFDGD�
�,3($��� 6mR� Q~PHURV� DODUPDQWHV��
Acontecem mais homicídios no 
Brasil do que em guerras recentes. 
$OpP�GHVVD�YLROrQFLD�GLUHWD�j�YLGD��
existe outra forma mais sutil, o pre-
conceito: de raça, de classe social, 
de política, de intolerância religio-
sa, entre tantos outros. Essa forma 
de violência é potencializada pelas 
tecnologias digitais, de comunica-
ção e de informação, especialmen-
te as redes sociais. A cordialidade 
SDUHFH� FHGHU� OXJDU� j� LQWROHUkQFLD��
Precisamos urgentemente superar 
a violência.

Por isso, o lema da Campanha 
da Fraternidade 2018 é: “Vós sois 
WRGRV�LUPmRV´��0W���������1mR�VR-
mos inimigos, mas irmãos. Per-
WHQFHPRV� j� IDPtOLD� GH� 'HXV�� HP�
Cristo somos todos irmãos (cf. Gl 
�������,UPmR�SHUGRD��QmR�VH�YLQJD��
A Campanha nos sugere oo exercí-
cio diário do perdão: cultivar sem-
pre o diálogo, tomar cuidado com 
nossas palavras e atitudes, promo-
ver a vida e respeitar cada pessoa, 
FRPEDWHU� DV� FDXVDV� GD� LQMXVWLoD�
social, reivindicar educação de 
qualidade para nossas crianças e 
jovens. Termino com o refrão do 
+LQR�GD�&DPSDQKD��³)UDWHUQLGDGH�
é superar a violência! É derramar, 
em vez de sangue, mais perdão! É 
fermentar na humanidade o amor 
fraterno! Pois Jesus disse que ‘so-
mos todos irmãos’”.

Dom José Roberto Fortes
Palau

Bispo Auxiliar de São Paulo na
Região Ipiranga

VOZ DO PASTOR
FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
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O BATISMO DE JESUS

Estamos felizes por este Novo Ano. Guardem em 
VXDV� OHPEUDQoDV� R� VLJQL¿FDGR� GH� WXGR� TXH� IRL�

IDODGR�QDV�SDOHVWUDV��TXH�¿]HPRV�QR�GLD�GD�SUHSDUDomR��
onde procuramos mostrar a vocês, pais e padrinhos, 
D� LPSRUWkQFLD� GR� %DWLVPR� QD� YLGD� GRV� VHXV� ¿OKRV��
4XDQGR� -HVXV� GHL[RX�VH� EDWL]DU� QDV� iJXDV� GR� 5LR�
Jordão por João Batista, ele quis mostrar ao mundo 
R� VLJQL¿FDGR� GR� %DWLVPR� SDUD� QyV� FULVWmRV�� H� TXH�
através do Batismo somos ungidos para seguirmos 
D�PLVVmR� OLEHUWDGRUD�QR�PXQGR�H�SURPRYHU�PDLV�RV�
YDORUHV�HVSLULWXDLV�HP�QRVVD�YLGD��H�WDPEpP�SDUD�TXH�

possamos ser testemunhas do Evangelho do Cristo 
Nosso Senhor. 

 O Sacramento do Batismo imprime caráter, isto é, 
HVSpFLH�GH�PDUFD�TXH�LGHQWL¿FD�D�SHVVRD�HP�&ULVWR��
este caráter é indelével, nada pode destruir, e por ele, 
VRPRV�SXUL¿FDGRV�GR�SHFDGR�RULJLQDO�H�QRV�WRUQDPRV�
Filhos de Deus, e passamos a fazer parte do corpo 
místico de Cristo, que é a Igreja.

Um ano abençoado para todos!
%DWL]DU�XP�¿OKR�p�DVVXPLU�XP�FRPSURPLVVR�FRP�

Deus!

Pastoral do Batismo

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE JANEIRO

Batizado realizado por Frei José Lourenzo Gómez, OAR, no dia 25 de fevereiro de 2018.

• Ariel Dias Lopes
• Arthur Ferreia de Sousa Oliveira
• Aurora Gregório Sinigaglia
• Eduardo Simões Palmieri
• /HRQDUGR�)HOLVELQR�GH�7RJQL
• Letícia Nogueira Masuda
• Valentina da Costa Chica

$V�LQVFULo}HV�SDUD�R�%DWLVPR�VmR�jV�WHUoDV�H�TXLQWDV�IHLUDV��GDV��K���jV����KRUDV��H�GDV����jV���K����1mR�ID]HPRV�
LQVFULo}HV�SRU�WHOHIRQH��QHP�QR�GLD�GD�SUHSDUDomR��1D�LQVFULomR��WUD]HU�D��FySLD�GD�FHUWLGmR�GH�QDVFLPHQWR�GD�

FULDQoD��E��FySLD�GR�GRFXPHQWR�GH�LGHQWLGDGH�GRV�SDGULQKRV��H�F��FySLD�GR�FRPSURYDQWH�GH�UHVLGrQFLD�GRV�SDLV��$�
documentação não será devolvida. Para a preparação: trazer cópia do documento de identidade de quem for participar.

Em março:�SUHSDUDomR�GLD�����ViEDGR���jV����KRUDV��H�%DWLVPR�GLD�����GRPLQJR���jV����KRUDV�

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE FEVEREIRO

• André Kenzo Sato
• Arthur Rizzutti Parente Oliveira

• Cecília Dantas de Reuwer
• Eduardo de Paula Espinoza

• *LRYDQD�+HJKQH\DQ�0HQHJKLQL
• ,VDEHOD�6LVWH�%HQHGLWR

• Livia Gonçalves Martins Burin
• Lucas Pontin Tancredi Girnius

• Valentina Tereza Gonçalves Santos

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 28 de janeiro de 2018.
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA

CÉU  AGOSTINIANO – Neste mês de março, temos em nosso Céu Agostiniano: - Dia 7 – Beato Vicente 
Ferrer e Companheiros Mártires de Motril, Espanha, sendo ao todo sete Agostinianos Recoletos e um Sacerdote 
'LRFHVDQR��PDUWLUL]DGRV�SHOD�5HYROXomR�&RPXQLVWD�HVSDQKROD��HP�������)RUDP�EHDWL¿FDGRV�SHOR�3DSD�-RmR�
Paulo II, em 21-01-1997; Dia 19: - São José, o Esposo de Nossa Senhora e Pai Adotivo de Jesus Cristo, a 
TXHP�UHQGHPRV�KRPHQDJHP�¿OLDO��HP�QRVVDV�FHOHEUDo}HV��6mR�-RVp�p�3URWHWRU�GH�QRVVD�2UGHP�

$1,9(56È5,26�±�(VWi�GXDV�YH]HV�GH�SDUDEpQV�QRVVR�9LJiULR�3DURTXLDO��)UHL�%HQMDPtQ�5HPLUR�'tDV��SHOD�
data de seu Aniversário Natalício, no dia 19, e  de sua Ordenação Sacerdotal, dia 31 deste mês. Elevemos a 
'HXV�H�j�9LUJHP�0DULD�QRVVDV�RUDo}HV��SDUD�TXH�R�VHX�GHVHPSHQKR�VDFHUGRWDO�VHMD�XPD�IRQWH�GH�iJXD�YLYD��
SDUD�R�DSURYHLWDPHQWR�HVSLULWXDO�GHOH�H�QRVVR�H��DVVLP��MXQWDPHQWH��WDPEpP�XVXIUXDPRV�VHPSUH�GDV�ErQomRV�
GH�'HXV��3DUDEpQV�

Olá Crianças!
Olá Papais e Mamães!

No Tempo da Quaresma, 
que começou na Quarta-feira 
GH� &LQ]DV�� WDPEpP� FRPHoRX�
a Campanha da Fraternidade, 
que neste ano tem como tema 
“Fraternidade e Superação da 
Violência” e lema “Vós sois todos 
irmãos”, extraído do capítulo 23 
do Evangelho de São Mateus. Seu 
REMHWLYR�p�FRQVWUXLU�D�IUDWHUQLGDGH��
promovendo a paz, a reconciliação 
H� D� MXVWLoD�� j� OX]� GD� SDODYUD� GH�
Deus como caminho de superação 
da violência. 

Mas, como podemos superar 
a violência? Como podemos 
promover a paz? 

A violência começa nos 
pequenos gestos dentro de casa: 
QmR� VDEHU� SHUGRDU�� YLQJDU�VH�

porque alguém fez alguma coisa 
contra nós, nos ofendeu com 
palavras, não nos ajudou quando 
precisamos ou, simplesmente, 
porque não gostamos de alguma 
atitude. A violência nasce nesses 
pequenos gestos e erros que 
não somos capazes de perdoar. 
'HYHPRV� EXVFDU� D� IUDWHUQLGDGH� H�
atitudes de perdão, reconciliação, 
agradecimento, compreensão e 
arrependimento. Esse é o caminho 
da não violência.

Cada um de nós deve pensar e 
se perguntar: os meus gestos e as 
minhas atitudes, dentro de casa, 
na escola, com os meus amigos, 
nos momentos de lazer, na hora de 
encontrar as pessoas que amo, são 
atitudes de paz e de amor? Quais 
VmR�RV�JHVWRV�GH�YLROrQFLD��TXH�jV�
vezes eu uso e não me dou conta? 

Como posso 
mudar? 

O principal 
caminho para 
DFDEDU� FRP� D�
violência é o amor na família, que é 
o primeiro lugar em que as crianças 
crescem e se desenvolvem. É 
necessário que elas sejam criadas e 
cuidadas com ternura, construindo 
uma relação de amor e respeito 
entre todos, promovendo a paz 
e superando a violência a partir 
GH� SHTXHQRV� JHVWRV�� XP� EHLMR�
FDULQKRVR�� XP�DEUDoR�� XP�SHGLGR�
de desculpa, um perdão.

9DPRV�QRV�DEUDoDU��9DPRV�QRV�
amar e nos respeitar! 

Nós só superamos a violência 
quando nos sentimos irmãos!

5HFHEDP�XP�JUDQGH�EHLMR��FRP�
muito carinho de suas catequistas!

CANTINHO DA CATEQUESE
SUPERAR A VIOLÊNCIA E PROMOVER A PAZ É POSSÍVEL!

Equipe de Catequistas


