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Queridos paroquianos e 
paroquianas peregrinos.

Chegou o momento tão 
ansiado e sonhado, preparado com 
carinho e esmero, a peregrinação 
aos santuários marianos e outros 
lugares santos para celebrar o 
Primeiro Centenário da Paróquia 
Nossa Senhora da Saúde (1917-
2017). Começaremos nossa 
peregrinação na França, aos pés 
de Nossa Senhora das Graças 
em Paris e depois em Lourdes, 
com forte referência aos doentes. 
Depois entrando na Espanha 
pela porta da basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, em Zaragoça, 
e depois na Almudena de Madri. 
E terminaremos nosso trajeto 
em Portugal, junto a Nossa 
Senhora em Fátima, na terra de 
onde provém a devoção a Nossa 
Senhora da Saúde.

No trajeto de nossa peregrinação 
recolheremos os testemunhos de 
grandes discípulos e discípulas 
de Jesus: o apóstolo São Tiago 

em Compostela, Santa Teresa em 
Ávila , Santa Terezinha em Lisieux 
e Santo Antônio em Lisboa. 
Expressaremos nesses lugares 
toda a nossa gratidão pela herança 
maravilhosa que nos deixaram e 
celebraremos a Santa Missa junto 
às suas relíquias. Desfrutaremos 
de todos esses lugares, ampliando 
nosso conhecimento e cultura em 
alegre convívio de irmãos e irmãs 
paroquianos, passeando longe da 
Pátria.

Devemos lembrar que uma 
peregrinação evoca sempre a 
nossa caminhada na terra em 
direção ao céu. Desejamos que ela 
seja abençoada e muito agradecida 
pela árvore frutífera, que foi 
plantada em nosso meio há cem 

anos: a Paróquia Nossa Senhora 
da Saúde. Esperamos que esse 
tempo seja forte em nossa 
renovação espiritual e em todos 
os sentidos.

Aproveitemos para oferecer 
os nossos melhores votos. 
Primeiramente no campo da 
nossa devoção pessoal. Mas 
também selecionemos nossas 
intenções, nossos pedidos 
particulares, mas não esqueçamos 
a nossa comunidade paroquial, 
que também intercede por 
nós. Seremos mensageiros 
encarregados de portar as 
esperanças de todos. E como já 
sabemos de antemão que será 
de “Mãe à Mãe…” certamente 
seremos bem sucedidos!

MENSAGEM DO PÁROCO
A PEREGRINAÇÃO DO CENTENÁRIO Frei Adilson Miranda, OAR
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Olá crianças! Estamos no mês 
de maio. 

Mês da mãe de todos nós: 
Maria! Maria, a filha predileta 
do Pai. Maria, a doce esposa do 
Espírito Santo. Maria, modelo de 
pureza de corpo e de alma. Deus 
realizou nela maravilhas jamais 
realizadas em qualquer outra 
pessoa. Deus a quis Mãe de seu 
Filho neste mundo. Maria: mãe 
de Jesus Cristo, mãe do Rei e 
Senhor de todas as coisas! Então, 
é lógico, ela própria é Rainha! 
Sim, pois a mãe de um Rei só 
pode ser também uma Rainha! E, 
por ela ser a nossa Rainha, iremos 
coroá-la na nossa missa, no último 
domingo do mês, dia 26! Nossa 
querida Maria, mãe de ternura, 
merece esta demonstração de 
carinho e agradecimento, não é 

mesmo?
Não se esqueçam, crianças,de 

que neste mês comemoramos 
também o Dia das Mães. Faremos 
um encontro com as mamães 
de vocês no Salão 
Paroquial no dia 
12, às 8h30, e a 
nossa missa será 
dedicada a elas. Não 
podemos deixar de 
homenageá-las nesta 
data tão bonita. E 
vocês, não deixem 
de dar a elas um 
beijo recheado 
com muito amor, 
sussurrando em 
seus ouvidos estas 
simples e sinceras 
palavras, saindo de 
dentro do coração: 

“te amo, mamãe!”
A todos vocês o nosso carinho. 
A todas as mamães, um grande 

beijo!
Equipe de catequistas

CANTINHO DA CATEQUESE
MÊS DE TODAS AS MAMÃES! Equipe de Catequistas

Hoje destacamos as figuras 
de Ivany Fernandes Pinto 

e Clélia Mariano, importantes 
colaboradoras da nossa Pastoral. 
Indagamos a ambas o que as 
levou a se dedicarem a este 
trabalho? Ivani gentilmente 
respondeu: Quando me aposentei, 
tomei conhecimento de que na 
Paróquia Nossa Senhora da Saúde 
ministravam-se cursos para a 
terceira idade.Cconheci a Maria 
Teresa, e comecei a participar de 
um dos cursos e a me envolver 
com a Pastoral da Terceira 
Idade. O que me levou também 
a frequentar as celebrações da 
igreja com mais frequência.Cuido 
de toda parte da informática, 
propaganda e das fichas de 
inscrição. É muito gratificante. 
Eu, desde então, tenho aprendido 
muito. 

Clélia sempre alegre e 
sorridente nos respondeu: A 
motivação principal de estar 
colaborando na Terceira Idade 
foi a gratidão a Deus por tudo 
que tem feito e sempre fez, por 
mim e minha família. Quando 
Maria Teresa me convidou, 
resolvi aceitar. Amei, e todos que 
conhecem nossa coordenadora, 
Maria Teresa, sabem o quanto ela é 
dedicada, inovadora e incansável.
Comecei a tomar gosto e prazer 
em servir a Deus através desta 
Pastoral. Que Deus nos capacite 
para crescermos mais nesta 
linda missão.Não podemos nos 
esquecer de nossos professores, 
que também doam seu precioso 
tempo para o aprimoramento desta 
obra. Como se pode ver, somos 
uma grande família orquestrada 
por Nossa Senhora da Saúde, sob 

as bênçãos de Deus. 
Entre outras atividades que 

Clélia exerce na Paróquia, ressalte-
se a de Ministra Extraordinária da 
Comunhão e Legionária de Maria. 

COLABORADORAS INCANSÁVEIS DA TERCEIRA IDADE Irina Vassilieff Henriques 

Clélia Mariano

Ivany Fernandes Pinto
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Temos na memória recente o 
momento doloroso de Jesus 

na cruz no meio dos outros dois 
condenados. Um dos malfeitores 
o insultava: “tu não és o Cristo? 
Salva-te a ti mesmo e a nós!” Mas 
o outro o repreendia dizendo: 
“para nós é justo este sofrimento, 
pois estamos recebendo o que 
merecemos, mas Ele não fez nada 
de mal”. E acrescentou: “Senhor, 
lembra-te de mim, quando 

entrares no teu reino”. Jesus lhe 
respondeu: “ em verdade eu te 
digo ainda hoje  estarás comigo 
no Paraiso”.

Santo Agostinho destaca 
que esse bom ladrão, na cruz, 
professou com seus lábios a sua 
fé, para a sua salvação. Outros, 
diz Santo Agostinho, não o 
reconheceram enquanto fazia 
milagres, e ele o conheceu quando 
crucificado. Tinha todo seu corpo 
preso, exceto a língua e o coração, 
e as mãos e os pés atravessados 
pelos cravos. Creu com o coração 
e confessou com a boca: “lembra-
te de mim quando vieres em teu 
reino”. Esperava sua salvação 
num tempo longínquo e se 
contentava recebê-la após longa 
demora.... e escutou do Salvador: 
“Hoje estarás comigo no Paraiso”. 
( Em. Ps. 39, 15)

Santo Agostinho também 
comenta como aquele bom 
ladrão “roubou” de Jesus o 
céu. “Considerai as três cruzes 
presentes no Calvário. O tormento 
era igual, mas a causa separava 
aqueles a quem o tormento 
unia.... um daqueles ladrões creu 
em Jesus enquanto pendia do 
madeiro. O outro o insultava. 
Grande foi aquele primeiro; fez 
força e arrebatou o Reino dos 
céus. Porque não é a pena que 
faz o mártir, mas a causa. Dois 
ladrões, um ia ser condenado,  
o outro salvo, e no meio se 
encontrava quem condenava e  
salvava. A cruz foi o tribunal que 
a um condena,e a outro  absolve”. 
(S.328,8,6)

(Lectio Divina Agostiniana)

SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE
O TRIBUNAL DA CRUZ

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

02   Neusa  Lo  Bello
02   Célia Regina Guzzo Jaber
02   Priscila T. Vasconcelos
05   Lucineide dos Santos da Silva
05   Therezinha  de  Carvalho  Ribeiro
06   Hélio  Conceição
06   Karen C. / Maria  Aparecida  Tomaz
06   Maria Aparecida  Fernandes
06   Maria Isabel Barbaresco
06   Marília Soubhia
08   Diva  dos  Santos  Rey
08   Maria Amália  Marmora
12   Lucilla  Maria Otsuka
13   Jadna de Andrade
13   José Geraldo S. L. Hellmeister
14   Francisco Assis Oliveira
15   Maria Rosária  Mollona 

17   Patrícia Maria Aparecida Pedro Pessone
17   Rosina  Lauletta
19   Maria de Lourdes Costa
20   Divina Maria Barbosa
21   Wilton Santana Torres
21    Luciana Moribe
21    Ângela Denise Brito Espíndola
22    Anna  Maria Cavaca  Ide
25    Cecília  Queiroz  Basile
26   Vilma Araújo de Souza
26   Diogo  Moraes  da  Silva  Pontes
26   Maria da Hora Santos Pereira
29   Juliana Kanemaru
29   Antônio  Silva  Ferreira
29   Carlos  Eduardo  Jachetto
30   Marlene  Roseiro  G. Giannoni

DIZIMISTAS DE MAIO

A todos os colegas dizimistas, que celebraram o seu aniversário em maio, 
mês de Maria e mês das mâes, os nossos parabéns e votos de felicidade. 

Temos a certeza que estaremos juntos por mais um ano!
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Maio nos lembra Maria. Por 
este motivo quero dedicar 

estas curtas e simples palavras 
para fazer algumas considerações 
sobre a figura santa e querida 
de nossa Mãe Maria e como 
Agostinho escreveu sobre ela. 

Santo Agostinho escreveu 
sobre os mais diversos temas 
teológicos, exegéticos, morais, 
humanos; escreveu muitas cartas 
e proferiu muitos sermões, que 
conservamos como verdadeiros 
tesouros, tudo fruto de sua 
extraordinária inteligência e de 
seu amor a Deus, à Igreja e aos 
irmãos. 

É curioso constatar que, entre 
tantas obras, não escreveu um 
livro ou um tratado expressamente 
dedicado a Maria. Isto não significa 
que Agostinho não fosse devoto e 
admirador de Maria. Agostinho 
mostra um respeito, veneração, 
admiração e amor por Maria nas 

muitas citações que faz nos seus 
escritos e sermões. Praticamente 
ele faz uma referência a Maria 
em todos os aspectos da sua 
vida e missão. Por exemplo: ele 
fala da Conceição Imaculada 
– Virgindade e Maternidade 
humana e divina – dogma que 
seria proclamado no ano 431, no 
Concílio de Éfeso, um ano depois 
da morte de Agostinho. Ele fala 
da função de Maria na obra da 
Redenção – a excelsa santidade 
de Maria – sua humildade, fé e 
obediência ao Pai. Agostinho 
coloca Maria como modelo das 
virgens e modelo das esposas. 

Podemos afirmar, sem exagero, 
que as reflexões de Agostinho 
sobre Maria contribuíram de 
maneira decisiva para a difusão 
do conhecimento e da devoção 
a Maria em toda a Igreja. A tal 
ponto, que podemos afirmar que 
o culto a Maria em nossos dias 

muito se deve às obras e escritos 
de Agostinho. 

Não posso terminar estas 
considerações sem dirigir-me às 
queridas, respeitadas, heroínas 
mães. Recebam nosso carinho, 
reconhecimento e admiração. Que 
Maria Mãe as abençoe e proteja.

Abraços.

PÉTALAS SOLTAS
MAIO – MARIA E SANTO AGOSTINHO

Frei Benjamín Remiro Díaz, OAR

ASSEMBLÉIA SINODAL NA REGIÃO IPIRANGA Fabianne Nunes

Na manhã do sábado, 30 
de março, na Paróquia 

Imaculada Conceição - Avenida 
Nazaré, o Bispo Dom José 
Roberto Fortes Palau presidiu 
solenemente, na Região Episcopal 
Ipiranga, à abertura do 2º ano do 
Sínodo Arquidiocesano de São 

Paulo.
Motivados pelo desejo comum 

de sermos artífices de uma 
evangelização competente, que 
apresente o rosto misericordioso 
do Pai na Boa-Nova de Jesus, 
representantes de Associações, 
Pastorais e Congregações 

Religiosas participamos com 
entusiasmo da celebração. 

Na oportunidade, Dom José 
Roberto, referindo-se às urgências 
da Igreja em São Paulo, destacou 
a necessidade da Formação 
para uma fé madura e firme, e 
o imperativo da participação 
frequente na Eucaristia. Recordou 
o Bispo que pelo Sacramento do 
Batismo nós somos lavados, pela 
Crisma somos perfumados, e pela 
Sagrada Comunhão alimentados.

É necessário que na caminhada, 
orientados pela Palavra de Deus, 
sejamos Suas testemunhas, pois 
desse modo conseguiremos 
conduzir muitos corações 
para verdadeiros processos de 
conversão. 
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Fabianne Nunes

Na manhã de sábado, 13 de 
abril, no Salão Paroquial 

de N.S. da Saúde, Frei Adilson 
Miranda reuniu membros da 
comunidade para algumas horas 
de recolhimento, em preparação 
para a Semana Santa. 

 “Espiritualidade da 
Quaresma”, tema baseado no 
Evangelho de Jesus segundo 
São Lucas (Lc 9,22-25): ...e 
quem perder a sua vida por 
causa de Mim a salvará, mostra a 
necessidade do esvaziamento que 
plenifica, a busca de identificar-se 
com o Mestre na Sua entrega total 
aos outros.

A leitura do Evangelho requer 
aprofundamento, para eliminar 
a falsa impressão de que o 
cristianismo enfatiza o sofrimento, 
a renúncia, o esvaziamento da 
própria identidade.

Jesus não procurou a dor, 
tampouco negou a vida, pois a 
Sua própria, de fidelidade ao Pai, 
testemunha Seu desejo de que 
todos vivam intensamente.

Na renúncia a si mesmo, 
que Cristo recomenda, está o 
abandono do próprio ego, ir 
além, e descobrir a verdadeira 
identidade, a identidade 
compartilhada, na qual o próprio 

Senhor se encontrava.
Renunciar a si mesmo e 

carregar a cruz é seguir a estrada 
de Jesus, o único caminho que 
conduz ao coração do ser humano, 
a solidariedade.

A força de gravidade que nos 
atrai para o nosso mais íntimo nos 
levará a Deus, que nos espera e 
acolhe, para encontrarmos nossa 
própria identidade e a verdadeira 
paz.

A reflexão conjunta encerrou-
se com as orações do Pai-Nosso 
e Ave-Maria, a bênção de Frei 
Adilson e o Hino à Nossa Senhora 
da Saúde.

RETIRO QUARESMAL NA PARÓQUIA FAVORECE REFLEXÃO 

DEDICAÇÃO PAROQUIAL DA QUARESMA À PÁSCOA

Nesta Paróquia de N. Sra. da 
Saúde, tanto a Comunidade 

religiosa como a dos Leigos 
paroquianos estiveram a postos, 
participando das celebrações aqui 
havidas, em preparação para a 
Páscoa. Missas bem concorridas 
tanto de manhã como à noite, 
as Vias-Sacras, na Quaresma, 
às 16 horas de quartas e sextas-
feiras, como também na segunda, 
terça e quarta da Semana Santa, 
às 16 horas. Nossas pastorais, 
como sempre fazem, estiveram 

p r e s e n t e s , 
testemunhando 
sua piedosa 
participação.

Na homilia 
do Domingo 
de Ramos, 
Frei Benjamín 
exaltou o 
contentamento 
do jumentinho, 
que transportou 
Cristo, pelas 
ruas de 
J e r u s a l é m , 

como se fosse cada um de nós 
conduzindo-O, com muita 
satisfação, na entrada triunfal, 
todos com suas folhas de 
palmeiras, cantando hosanas ao 
Filho de Davi. Na quinta-feira, a 
cerimônia do Lava-pés por conta 
de Frei Benjamín e de Frei Ramón, 
e da Instituição da Sagrada 
Eucaristia levaram os fiéis a se 
enternecerem com tais apreciações 
dos últimos acontecimentos da 
vida de Cristo. Na Sexta-feira 

da Paixão foi encenada a Via-
Sacra pelos jovens paroquianos, 
à noite, pelas ruas que circundam 
a igreja, cruzando da rua Afonso 
Celso para a Domingos de 
Morais, pelo pátio do Colégio 
Arquidiocesano e seguindo para a 
igreja.No Sábado  Santo, a Missa 
da Virgília Pascal, às 20 horas. E 
no Domingo da Ressureição, nos 
horários dominicais, em todas 
com grande afluência dos fiéis.

Antônio Pereira
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O BATISMO NA IGREJA CATÓLICA

O Batismo é o 1º Sacramento 
da Igreja Católica. 

 Em nosso dia a dia, a começar 
pelo nosso Batismo, sentimos 
que o Senhor derrama graças 
sobre nós. A nossa caminhada 
pelo mundo cristão é longa, mas 
depois com certa vivência, vamos 
entender o significado desse 
sacramento e tomar consciência 
da importância dele na nossa vida. 

Como o próprio Jesus disse, 
para entrar no seu Reino e ganhar 
a vida eterna é preciso Renascer 
pela Água e pelo Espírito Santo. 
Quem não conhece o Evangelho 
de Cristo, mas procura pelo 
Sacramento do Batismo, já está 
no caminho da salvação, porque 
sabe que através do Batismo, nos 
tornamos Cristão de verdade. O 
caminho está aberto, é só continuar 

nele, fazendo a vontade de Deus, 
seguindo os seus Mandamentos. 

Ás vezes nos tornamos 
repetitivos quando falamos nas 
palestras, sobre a importância do 
Batismo, mas o nosso objetivo 
é fazer, com que vocês Pais e 
Padrinhos, não esqueçam do que 
foi comentado, na palestra de 
preparação.

Pastoral do Batismo

As inscrições para o Batismo: 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: cópia do documento de identidade de quem for participar.

Em maio: preparação dia 25, batismo dia 26.

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 28 de abril de 2019.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE MAIO
• Antonella  Stevanatto Perestrelo    
• Beatriz Diosdado Souza       
• Catarina Mendonça Alves
• Caue Vieira Chaves Gmeiner
• Clarice Alves de Oliveira
• Dom Peinador Lacanna
• Dylan Quinhones Saquetini
• Eduardo D’avila Pettenazzi
• Gustavo Palhares Galele

• Lorenzo Diosdado Souza
• Luna Pedroza Batista
• Maria Ruiz Thiago Cavenago
• Mariana Harumi Nakajima
• Maysa Dos Santos Oliveira
• Pedro Henrique Azar De Oliveira
• Teodoro Ferreira Crosara
• Thomas Fayan Rocha
• Yashodhara Popielas
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

MAIO
3 sex Apostolado da Oração  – Missa e  Adoração ao SSmo. Sacramento 8h
5 dom Romaria da Arquidiocese ao Santuário de N. Sra. APARECIDA – Missa às 

10h
6 e 7 Terceira Idade –  Bazar professores e alunos (Local: Sala dos Cumprimentos) 9 às 17h
8 e 9 Artesãs de Santa Rita – Bazar do Dia das Mães (Local: Sala dos Cumprimen-

tos)
9 às 17h

8 e 9 Terceira Idade – Bazar Beneficente (Salão Paroquial) 9 às 19h
9 qui CPS (Local: Paróquia S. Francisco) 20 às 21h30
10 a 12 TRÍDUO PREPARATÓRIO À FESTA DE FESTA DE N. SRA. DE FÁTIMA 20h

11 e 12 Dias de oferta de alimentos nas missas

12 dom Dia das mães – Vivas e defuntas

13 seg N. Sra. de Fátima – Missa 20h
14 ter Terceira Idade – Confraternização / Dia das Mães (Local: Salão Paroquial) 14h30
14 ter Tive fome e me deste... – Reunião 19h30
15 qua Distribuição de cestas básicas às famílias 14 às 17h
15 qua MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS ENFERMOS 15h30
16 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA 

AGOSTINIANA
20h

17, 20 e 
21

TRÍDUO PREPARATÓRIO À FESTA DE S. RITA 20h

18 sab Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de junho 17h
19 dom Domingo do Bom Pastor – Dia Mundial de Oração pelas Vocações
19 dom Encontro de Noivos 8 às 17h
19 dom Movimento de S. Mônica – Encontro 9h
21 ter Catequese – Reunião de Catequistas 20h
22 qua Missa em honra a S. Rita – Bênção das rosas 15h30
23 qui Pastoral do Dízimo – Reunião 20h
24 sex Viúvos e Pessoas Sós – Encontro 9h30
24 sex Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar 
25 sab Batismo – Preparação 15 às 17h
26 dom Coroação de Nossa Senhora (nas missas)
26 dom Catequese – Reunião de Pais (Local: Salão Paroquial)                                                                                     8h30
26 dom Batismo – Celebração 16h
27 seg Pastoral da Escuta – Reunião 18h20
27 seg Movimento de S. Mônica – Missa em honra a S. Mônica 20h
28 ter Missa pelas Vocações 20h
30 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – FORMAÇÃO 20h

JUNHO
2 dom Solenidade da Ascensão do Senhor – Dia Mundial da Comunicação / Coleta 

para a  Rádio 9 de Julho

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA

CÉU AGOSTINIANO – E maio, mês do Rosário, dedicado a Maria 
Santíssima, nosso Céu Agostiniano apresenta-nos: Dia 16 – Santos Alípio e 
Possídio, Bispos, contemporâneos de Santo Agostinho; 18 – Beato Guilherme 
de Tolosa, presbítero; 19 – Beatos Clemente de Ósimo e Agostinho de Tarano, 
presbíteros; 22 – Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis.

Fundador: Frei Eufemiano Prieto Pascual, O.A.R. (1999)
Coordenador Editorial: Frei Graciano González Rodríguez, O.A.R.
Projeto Gráfico: João Paulo Vergueiro e Tiago Massud Gobbo
Equipe Editorial: Antônio Pereira, José Renato Carneiro e Carneiro e Waldir Medeiros
Endereço: Rua Domingos de Moraes, 2387 – Vila Mariana – CEP 04035-000 – São Paulo – SP
Fone: (11) 5579-3638 – FAX: (11) 5571-2438 – E-mail: jornalparoquiaviva@gmail.com
Impressão: GRAFTIPO Ltda (11) 5581-6933 – Tiragem: 1.000 exemplares

EXPEDIENTE PAROQUIAL
De 3ª a 6ª feira - das 9h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas - sábado, 
das 8h30 às 11h30.
HORÁRIO DAS MISSAS
De 2ª a 6ª feira - às 7 e às 20 horas - sábado, às 7 e às 15h30 - domingos, 
às 7h30, 10, 11h30, 18 e 20 horas - Todo dia 15 do mês, missa pelos 
doentes, às 15h30

Em 20 de abril, uma noite 
quente de sábado de outono, 

foi celebrada a Missa da Vigília 
Pascal, em nossa paróquia, a qual 
teve início às 20 horas. 

Esta celebração é considerada 
o coração do Ano Litúrgico e 
foi presidida por Frei Adilson 
e concelebrada pelos freis 
Benjamín, Ramón e Lourenzo. 

Foram colocados 2 telões, 
ao lado do altar, bem acima das 
duas portas laterais, para que a 
celebração pudesse ser melhor 

acompanhada. Com isto os fiéis 
puderam acompanhar a bênção 
do fogo, que foi realizada na parte 
externa da igreja, sem ter que 
deixar os seus lugares. 

A equipe de música, que se 
apresenta nas Missas dominicais 
das 11h30, fez a parte musical 
da celebração, juntamente com 
Waldir Celestino no teclado. 

Na parte lateral direita da 
igreja (que dá acesso ao local 
para acender velas) foi montado 
um sepulcro, e daí saiu o Cristo 
Ressuscitado, após as luzes 
da igreja terem sido apagadas,  
durante a Liturgia da Palavra. 

Na sua homilia, Frei Adilson 
enalteceu as mulheres, que 
aparecem no Evangelho seguindo 
Jesus e, fez questão de salientar 
sua fé e lealdade a Cristo. 

Estas mulheres foram ao 
sepulcro de madrugada, levarem 
aromas para o corpo de Cristo. 

Tal qual estas mulheres, 

também nós devemos perfumar o 
mundo com o bom odor de Cristo 
disse-nos Frei Adilson. 

No final da celebração e antes 
da bênção final, houve o encontro 
de Cristo com sua Mãe Santíssima. 
Ela, que participou da dor na cruz, 
participa agora da alegria eterna 
do Cristo ressuscitado.

MISSA DA VIGÍLIA PASCAL
José Renato Carneiro e Carneiro 


