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PE. RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS 
Assessor da PASCOM Diocesana

EDITORIAL

Ser Igreja em meio ao caos do COVID-19

C
aro leitor, o BIO (abril/maio) 
chega a você com uma edi-
ção histórica! Totalmente di-

gital e com um novo formato para 
melhorar sua experiência com o 
nosso jornal. A mudança se fez 
necessária devido a pandemia do 
COVID-19, que nestas últimas se-
manas alterou radicalmente a nos-
sa rotina e consequentemente a 
ação evangelizadora da Igreja.
Muitas foram as iniciativas para 

que este tempo de isolamento 
social não significasse isolamen-
to espiritual, afastamento da fé. 
A Igreja, Corpo Místico de Cristo, 
mostrou com os desdobramentos 
da pandemia um novo vigor para 

evangelizar e redescobriu a neces-
sidade de sua presença nos meios 
de comunicação social. 
A Igreja cada vez mais presente 

nos canais de comunicação é um 
desafio que forçadamente tive-
mos que experimentar. Esta nova 
realidade, embora repentina, é be-
néfica e abre novas possibilidades 
para alcançarmos os corações. 
Não sabemos ao certo quais se-

rão as consequências desse mo-
mento da história da humanidade, 
hoje enfrentamos grandes prova-
ções, mas colheremos os frutos no 
amanhã em Deus. “Tudo concorre 
para o bem daqueles que amam a 
Deus” (Rm 8,28).

Sejamos “alegres na esperança, fortes na tribulação e 
perseverantes na oração” (Rm 12,12).

01 de maio



Abril - Maio 20204

REDAÇÃO BIO

Missas de Posse do Clero 
Diocesano

D
urante os meses de feve-
reiro e março, tomaram 
posse os padres nomea-

dos para novas funções paro-
quiais. No dia 27 de fevereiro 
o Pe. Geraldo Augusto assumiu 
como pároco a Paróquia Cris-
to Rei, no Jd. Baronesa.  Em 
março, Pe. Luiz Omar assumiu 
como pároco a Paróquia Nossa 
Senhora da Penha, em Araçari-
guama, no dia 19, e em 20 de 
março Pe. Alexandre P. Garcia 
tomou posse da Paróquia Santa 
Rita, em Carapicuíba.
Por ocasião da pandemia mun-

dial do COVID-19, foram toma-
das algumas precauções sendo 

que, nas datas marcadas para to-
mada de posse, os padres Edu-
ardo Sobrinho, Rafael Santana 
e Leonardo Sousa, realizaram 
publicamente (via transmissão 
ao vivo pelas redes sociais) a 
leitura da Provisão temporária 
de administradores paroquiais. 
Eles receberão futuramente 
pelo bispo a posse de párocos 
das paróquias São José Operá-
rio/ Osasco, São Pedro Apósto-
lo/Carapicuíba e Nossa Senho-
ra Aparecida/ Jardim Padroeira 
– Osasco, respectivamente. As 
datas serão definidas logo que 
as atividades da diocese retor-
nem à normalidade. 

Semana Social
Conceição, Elza e Rezilda

Executiva Diocesana do Setor Pastorais Sociais

A 
Semana de Fé e Com-
promisso Social 2020 
aconteceu nos dias 10, 

11 e 12 de Março, no Salão de 
Atos da Cúria Diocesana. Com 
o Tema: “É no município que 
todos vivemos”, o objetivo foi 
resgatar os temas convergen-

tes  das  outras Campanhas  da 
Fraternidade 2015(Igreja e So-
ciedade) e 2019 (Fraternidade 
e Politicas Públicas),  promo-
vendo  um diálogo dos cris-
tãos com os agentes políticos 
dos municípios que compõem 
a nossa Diocese, dando opor-
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tunidade  para que o Prefeito 
ou seu representante pudesse 
partilhar os problemas encon-
trados ao assumir a cidade, as 
soluções e encaminhamentos 
dados durante a atual gestão e 
os problemas e desafios para o 
próxima gestão, independente 
de  quem irá assumir o cargo. 
Além disso, ao  final das falas 
dos prefeitos, um represen-
tante de cada município pode 
fazer uma pergunta, como for-
ma de despertar e incentivar 
o cristão leigo para   assumir 
seu compromisso batismal  no 
dia a dia, como testemunha do 
Evangelho nas realidades do 
mundo, em especial na cidade 
onde ele vive.
No dia 10, a palavra de aber-

tura foi do nosso Bispo Dio-
cesano, Dom Frei João Bosco 
e contamos com  participação 
do Prefeito de Osasco, Rogé-
rio Lins;  Prefeito de Mairinque, 
Alexandre Peixinho; o vereador 
Sílvio, de Barueri e o  Vice-Pre-
feito de Cotia, Almir Rodrigues.
No dia 11, a palavra de aber-

tura foi do Coordenador Dio-
cesano  do Setor Pastorais So-
ciais, Padre Alexandre Pessoa 
Garcia e tivemos a  presença 
do Prefeito de Vargem Gran-
de Paulista, Josué Silveira Ra-
mos;  chefe de Gabinete de 
São Roque, Marcelo Marques 
da Silva; Vice Prefeita de Ca-
rapicuíba, Gilmara Gonçalves 

e  o chefe de Gabinete do Pre-
feito de Jandira, José Augusto 
E.  Braga.
No dia 12, a palavra de aber-

tura foi da Conceição Ferreira 
Hipólito, membro da Executi-
va do Setor Pastorais Sociais 
e  só tivemos a participação 
do   Presidente da Câmara de 
Alumínio,  Eduardo da Delega-
cia. Os prefeitos de São Paulo, 
Itapevi, Araçariguama e Ibiú-
na, não enviaram representan-
tes, mas pudemos contar com 
a participação do Padre Da-
niel Vitor, de Ibiúna.
Ressaltamos a presença do 

Bispo Dom João Bosco em 
todos os dias do encontro, a 
presença de alguns Padres da 
Diocese e do Monsenhor Clau-
demir, além da participação 
dos leigos e leigas, em espe-
cial  os que vieram represen-
tando as suas cidades, que na 
ausência de alguns Prefeitos 
ou seus representantes, enri-
queceram o debate, principal-
mente no último dia.
A Semana de Fé e Compro-

misso Social deste ano foi uma 
oportunidade de partilha, de 
conhecimento e de compro-
misso da administração mu-
nicipal com os munícipes das 
cidades que compõem a nossa 
Diocese de Osasco. Que Deus 
nos abençoe e nos ajude a ca-
minharmos sempre na unidade 
e no diálogo. 
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VOZ DO PASTOR

+ DOM FREI JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUSA, OFM

Um vírus que derruba a Economia, 
envenena a Política, atenta contra 
a Religião, e mata sem piedade

H
á dois meses não falamos 
de outro assunto, os meios 
de comunicação não param 

de alimentar a nossa mente com 
abundantes notícias.  Trancados 
em casa, as redes sociais nos in-
formam e desinformam, assustam 
e consolam, o pânico e a irrespon-
sabilidade se alternam: o persona-
gem dessa novela é invisível e ardi-
loso, o corona vírus, batizado com 
uma sigla e um número COVID-19, 
um dos muitos vírus que visitam o 
mundo, de tempo em tempo, qua-
se sempre sem dar importância à 
ciência, as fronteiras dos países, 
invadindo áreas nobres e pobres, 
sem pedir licença.

A COVID19 e a religião 
De tudo o que já ouvimos e que 

ainda vamos ouvir, o que eu gosta-
ria de aqui traçar alguns pontos diz 
respeito ao modo como nos atin-
giu, nas nossas igrejas, esse inimigo 
ainda desconhecido, como temos 
reagido e, sobretudo, que cenários 
nos esperam com a sua passagem. 
É esta somente a pretensão desta 
página. Porém, ao isolar o aspec-
to religioso, vamos ter presente 
que todos os demais aspectos in-

teragem. Então, ajustando o foco: 
vamos ver o que acontece com a 
religião, sob o ataque do corona 
vírus, mas em diálogo com o as-
pecto econômico, político e tam-
bém as relações sociais. 

Uma doença nova atinge 
o mundo já doente 

Uma das características dessa nova 
versão do já conhecido corona vírus 
é a forma como ele se torna mortal 
para aqueles que trazem uma enfer-
midade pré-existente, como as do-
enças cardíacas, pressão alta, dia-
betes, obesidade, baixa imunidade, 
e outras. Com essas enfermidades, 
dava para “ir vivendo”, agora, com 
o novo vírus, não dá mais. O mes-
mo acontece com o nosso mundo 
previamente doente: o desequilíbrio 
econômico vai se acentuar, a misé-
ria e a fome tenderão a aumentar; 
os conflitos ideológicos tendem a se 
acirrar, a fronteiras dos países vão 
se fechar ainda mais, as posições 
ideológicas serão mais radicais, as 
pessoas tenderão a viver mais isola-
das, mais egocêntricas, haverá mais 
doentes da alma.  Mas a pandemia 
pode ser também uma oportunida-
de de repensar todas essas relações. 
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A indiferença religiosa e o ateísmo 
podem se abrir aos testemunhos 
de fé. Governantes, Empresários, 
Comerciantes podem desenvolver 
outros valores. A vida familiar, o cui-
dado com a ecologia e também das 
pessoas mais vulneráveis pode cres-
cer. É uma oportunidade, chegare-
mos a uma nova e generosa frater-
nidade no mundo?

As Igrejas em tempo 
de pandemia

Sem remédio nem vacina, a úni-
ca maneira de preservar vidas, até 
aqui, é o isolamento. Isso afeta di-
retamente o que as igrejas têm de 
mais essencial. Somos essencial-
mente comunidade, encontro de 
pessoas. Deus se fez próximo de 
nós e nos move para que sejamos 
próximos uns dos outros. Agora, 

ser próximo tornou-se um perigo. 
Fechar as Igrejas foi algo que só 
aceitamos depois de ver os horro-
res que aconteciam nos países da 
Europa e depois nos Estados Uni-
dos e Canadá, vitrine do progresso 
e da ciência, do bem-estar e da co-
modidade. Pagaram caro por não 
ter se antecipado à doença, prati-
cando o isolamento antes da dis-
seminação do vírus. Nós também 
pagamos caro por antecipar, pois 
com menos recursos que o primei-
ro mundo, sofremos mais as con-
sequências econômicas da crise: 
desemprego, famílias endividadas, 
desmonte das empresas, choque 
de ideologias políticas. O fato de a 
Itália ser assolada antes pela pan-
demia, nos fez ver a Praça de São 
Pedro vazia e o Papa rezando so-
zinho, cena nunca imaginada. Isso 
ajudou-nos a aceitar o fechamen-
to das Igrejas. Passamos a Semana 
Santa sem procissões, sem povo 
nas Igrejas. As contribuições dos 
fiéis não vieram, e o cenário pare-
ce não ter prazo para se recuperar. 

A Eucaristia que faz tanta falta
Estamos oferecendo ao nosso povo 

o que podemos fazer de melhor: in-
centivar a proteção e o isolamento, 
sobretudo aos mais idosos, ficar em 
casa. Mas como faz falta aos sacer-
dotes as celebrações vivas e plenas 
de povo. Como faz falta aos fiéis a 
frequência à Igreja. Por certo retor-
naremos quando a pandemia pas-
sar. Mas é bom considerar que aqui-

Imagem da Internet
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lo que estamos oferecendo ao povo 
através das redes sociais é verda-
deira Eucaristia, sim. A maioria das 
comunicações das paróquias, nas 
redes, são missas. Temos também 
belos momentos de Adoração ao 
Santíssimo, retiros, e momentos de 
catequese. A indulgência oferecida 
pela Igreja em função da pandemia 
e a comunhão espiritual nas missas 
compartilhadas são, sim, preciosos 
momentos de comunhão que ali-
mentam o povo na fé. Não faz sen-
tido essa insistência em privilégios 
do tipo “devolvam a nossa missa” 
ou pedidos de distribuição da euca-
ristia em carreatas, sem oração nem 
experiência de comunhão. Melhor 
seria um bom e sereno momento de 
adoração na própria casa, ou fecha-
dos no próprio quarto, como men-
ciona Jesus no Evangelho. Podemos 
orientar o nosso povo para perce-
ber a riqueza da oração em família, 
como pede o Papa Francisco. E per-
ceber que a saudade que sentimos 
da Eucaristia, nesse tempo sofrido 
também é um testemunho de amor.
 

Paciência e esperança 
Ficamos ansiosos, calculando 

quanto tempo falta para terminar 
tal decreto ou quando virá o re-
torno aos templos. Sentimos falta 
também do sustento do dízimo, 
das promoções que fazemos para 
garantir as despesas da Igreja. Mas 
a vida está em primeiro lugar. O 
atendimento pessoal, por telefo-
ne, por videochamada ou outros 

meios, as reuniões por videocon-
ferência, ainda são a melhor op-
ção no momento.  Também o sus-
tento econômico, os empregos, a 
vida das empresas são coisas ne-
cessárias para garantir a vida. Mas 
quando se trata de escolher entre 
os dois fatores, a proteção da vida 
ou a economia, não há que ter dú-
vidas. Há exemplos bonitos de fi-
delidade dos dizimistas e também 
doações generosas aos necessita-
dos. E os padres que são sempre 
muito queridos pelo povo, nestas 
horas, não passam necessidade, 
pois os paroquianos não lhes dei-
xam faltar o essencial. Sabemos 
que haverá um recomeço, mas não 
chegamos ainda ao ponto de vis-
lumbrar quando. É provável que 
isso aconteça aos poucos, com 
idas e vindas, conforme a situação. 
Fiquemos atentos às orientações 
que são dadas. 
Manter vivo o desejo da Eucaris-

tia, manter a comunhão com a sua 
comunidade paroquial, seu movi-
mento, com seu grupo pastoral, é 
o que se faz mais necessário ago-
ra. A saudade da vida comunitária 
é sinal de amor paciente e sofri-
do, mas carregado de esperança. 
A Igreja já passou por tempos de 
guerra, pestes e duras persegui-
ções, em que não houve missas, e 
nem por isso os fiéis perderam a fé. 
A igreja doméstica sai reforçada e 
novos caminhos se abrem. Vamos 
cultivar a esperança, pois vai che-
gar o tempo de celebrar e festejar.
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TESTEMUNHO DE FÉ

A esperança nos uniu!
ERICA GONÇALVES

Redação BIO

Sacerdotes da Diocese de Osasco relatam como foi celebrar 
a Semana Santa utilizando canais digitais de comunicação 

I
grejas fechadas. Pessoas em iso-
lamento. Comunidades vazias e 
sacerdotes sem fiéis. Essa é a ima-

gem que fica da Semana Santa de 
2020 vivida pelo mundo. Apesar 
de inexplicável, nenhuma pandemia 
tirou, do verdadeiro convertido, o 
sentido único e verdadeiro de seu 
viver. Por isso, as casas tornaram-se 
templo e as orações são intensifi-
cadas em tempo de distanciamen-
to social. No coração, há a certeza 
de quem sabe que é preciso perse-
verar em Cristo Jesus e esperançar 
com Ele, por Ele, e Nele. “Esse ano 
foi possível sentir a solidão de Jesus 
ao longo de seu calvário”, relatou o 
Pe. Eduardo Aparecido dos Santos, 
da Paróquia São Francisco de Paula 
- Alumínio, em menção à celebração 
da Semana Santa. Segundo o páro-
co, um sentimento de grande triste-
za invadiu seu coração ao adentrar 
na Igreja matriz e vê-la totalmente 
vazia. “Porém, também pude visu-
alizar em minha mente a presença 
de cada paroquiano e percebi que, 
apesar de separados fisicamente, 
estávamos juntos na fé”, completou 
Pe. Eduardo. 
Para o Pe. Raimundo Nonato Alves, 

de 68 anos, da Paróquia São Francis-

co de Assis - Carapicuiba, essa nova 
experiência de Semana Santa trou-
xe a renovação da fé e da esperança, 
principalmente pelo fato de ter sido 
possível utilizar meios digitais de co-
municação para o estreitamento dos 
laços entre sacerdote e fiéis. “Graças 
aos novos meios de comunicação, 
que eu acredito que Deus tenha pre-
parado para nós, pudemos nos man-
ter em comunhão com as pessoas, o 
que possibilitou que as missas e ce-
lebrações fossem realizadas como 
se estivéssemos em meio ao povo”, 
ressaltou o pároco. 
Confiantes na misericórdia de 

Deus e, também, na missão que lhes 
foi confiada por Ele, os sacerdotes 
pertencentes à Diocese de Osasco 
se dispuseram, mesmo frente aos 
desafios, a encarar uma forma nova 
de evangelizar e levar Jesus a toda 
Igreja. Por meio de redes sociais di-
gitais como o Instagram, Facebook 
ou Youtube, e ainda utilizando apli-
cativos de compartilhamento de 
mensagens, como o WhatsApp, as 
paróquias têm se esforçado para, 
nesse momento de isolamento, per-
mitir que cada um de seus comuni-
tários continuem firmes na fé por 
meio da participação nas santas 
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missas, momentos de oração, en-
tre outras atividades propostas. E 
foi possível acompanhar todo esse 
esforço e dedicação durante as re-
flexões, missas, celebrações e vigília 
que aconteceram desde o Domingo 
de Ramos até a Páscoa do Senhor. 
Em Alumínio, a Paróquia São Fran-

cisco de Assis cuidou para transmi-
tir, de forma remota, todas as cele-
brações da Semana Santa. Alguns 
membros das comunidades, segun-
do o Pe. Eduardo, organizaram-se 
para oferecer transmissão de quali-
dade aos paroquianos, como forma 
de proporcionar a profunda vivência 
da Paixão, Morte e Ressurreição de 
Nosso Senhor. “Tivemos inúmeros 
desafios relacionados à familiarida-
de com a tecnologia, bem como a 
conectividade da internet. Porém, o 
resultado final foi surpreendente, a 
tal ponto que foi sugerida a criação 
futura de uma TV Online (WebTV) a 
fim de que progrida e cresça a evan-
gelização virtual da paróquia”, afir-
mou Pe. Eduardo. 
“Os fieis respondem, saúdam, par-

ticipam, independentemente de 
onde estejam. Essa é uma união de 
fé e de esperança. É vida nova, pois 
estamos em um tempo de graça, e 
podemos sentir o agir de Deus por 
meio da cura do corpo e da alma 
que nos é oferecida”, ressalta Pe. 
Raimundo que, ainda, complemen-
ta dizendo que estamos, agora, vol-
tados à intimidade com o Senhor, 
sendo iluminados e alimentados por 
Ele. “Fomos silenciados, pela distân-

cia, e temos a oportunidade de es-
cutar Jesus falar em nosso coração. 
Esse Jesus Ressuscitado, que visitou 
os apóstolos, vem ao nosso encon-
tro nos visitar, nos dar a paz e mos-
trar a Sua presença viva no meio de 
nós”, complementa o pároco. 
Em sua primeira Semana Santa 

como sacerdote, Pe. Thiago Jordão, 
da Catedral Santo Antônio, con-
ta que durante seus nove anos de 
seminário sempre imaginou como 
seria sua primeira experiência de 
celebração da Paixão, Morte e Res-
surreição de Cristo. “Com certeza foi 
uma semana diferente, não como eu 
imaginava, mas mesmo em meio à 
pandemia, mesmo em meio ao iso-
lamento, não estamos isolados espi-
ritualmente. Jesus chega aos nossos 
lares, chega às famílias por meio das 
mídias sociais. A presença física do 
povo de Deus, que tanto nos afaga, 
foi substituída por sua perseverança 
e acompanhamento por meio das 
transmissões realizadas on-line”, fi-
naliza Pe. Thiago.

PASCOM Paróquia São Francisco de Assis - Carapicuíba

Pe. Raimundo durante celebração da Quinta-feira Santa 
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SERVIÇO DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL

Vocação: chamado de Deus que 
espera uma resposta

PE. HENRIQUE SOUZA DA SILVA 
Vice-reitor da Teologia

C
aro jovem: alguma vez lhe veio a 
pergunta: Senhor, o que queres 
que eu faça? Você já se questio-

nou sobre sua vocação? Aliás, o que 
seria vocação? Um dom? Um convite? 
Um chamado? Em nosso coração res-
soa forte uma Voz. Surge um apelo in-
terior que nos faz refletir sobre o que 
somos e o que queremos ser...
- Para onde vou direcionar toda 

minha vida?
- Por que não pensar no meu futuro?
- Há muitos caminhos que posso 

escolher em minha vida, mas qual é 
o que devo seguir para ser verdadei-
ramente feliz?
Tais perguntas nos mostram um pro-

pósito maior para nossa vida, como: 
ao procurar construir nosso futuro e 
descobrirmos através da escolha qual 
o caminho melhor a trilhar. Neste itine-
rário não estamos sozinhos. Deus nos 
dirige o Seu chamado. Ele nos aponta 
um caminho para realizarmos nossa 
existência e alcançarmos a felicidade 
a qual somos destinados.

Senhor, colocastes em 
meu coração o 

Desejo de ser feliz e realizar 
minha vida.

Ajuda-me a alcançar este 
propósito!

Será que Deus me chama? Como 
posso descobrir?
Certamente Ele está chamando 

você...Todos somos chamados! Entre-
tanto, cada um é convidado a seguir 
um caminho próprio, uma vocação 
específica. Na Igreja há quatro gran-
des chamados: vocação Leiga, vo-
cação Sacerdotal, vocação Religiosa 
e vocação Missionária. São estes os 
caminhos concretos pelos quais nos 
colocamos no seguimento de Cris-
to. Como ocorreu com os discípulos, 
Cristo também nos chama a confron-
tar nossa vida com Ele. Eu vos escolhi...
Por isso, “Vem e segue-me” (Mt9,9)
Contudo, não basta descobrir 

para qual caminho Ele nos chama. 
A vocação implica em uma respos-
ta pessoal. Com a própria vida, vou 
manifestando o modo como estou 
respondendo a minha vocação.
Para descobrir a própria vocação 

são importantes cinco passos: a 
Oração, a Percepção, a Informação, 
a Reflexão e por fim, a Decisão. Mui-
to ajudará para realizá-los bem, par-
ticipar de Encontros Vocacionais.

A qual caminho concreto Deus 
me chama para colocar 
minha vida a serviço?

 Será ser Padre Diocesano?
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Padre Diocesano – um chamado 
ao serviço
Entre as vocações que Deus cha-

ma um jovem está a de ser Padre. 
Escolhido por Deus, o Padre Dio-
cesano coloca sua vida a serviço 
da Igreja em uma diocese. Pelo sa-
cramento da Ordem, configura-se 
a Cristo-sacerdote. Sua missão é 
estar junto do povo de Deus e no 
meio da comunidade ser presen-
ça viva e atuante de Cristo, o Bom 
Pastor. Por isso, dedicará sua vida 
a ensinar a Palavra de Deus, pelo 
Testemunho e pela pregação, santi-
ficar os fiéis pelos sacramentos, or-
ganizar e guiar a comunidade cristã 
a ele confiada. Chamado a ser ho-
mem de Deus, exercerá sua missão 
numa Paróquia ou em outro serviço 
que lhe pedir o Bispo Diocesano.

A Diocese de Osasco é formada por 
13 municípios sendo a maior parte 
deles da grande São Paulo e interior 
do Estado com aproximadamente 2 
milhões e meio de habitantes com 
88 paróquias, 1 área pastoral e 547 
comunidades.

O que é o seminário diocesano?
O “Seminário Maior Diocesano São 

José” é a instituição destinada à for-
mação dos futuros padres da Dio-
cese de Osasco. O Seminário acolhe 
os jovens chamados por Deus ao sa-
cerdócio. Estes jovens fizeram a ex-
periência da fé nas nossas comuni-
dades e paróquias e descobriram a 
vocação ao Sacerdócio. “É a comu-

nidade promovida pelo Bispo, para 
oferecer, a quem é chamado a servir 
como os Apóstolos, a possibilidade 
de reviver a experiência formativa 
que o Senhor reservou aos Doze.” 
(PDV, 60)

Como se formam os padres 
diocesanos?
Após discernimento vocacional e 

uma experiência comunitária de um 
ano no propedêutico são acolhidos 
e formados no Seminário num perí-
odo de oito anos, sendo 2 anos da 
Etapa Discipular (na Casa de Filo-
sofia), quatro anos na Etapa Con-
figurativa (Casa de Teologia) e um 
ano de Síntese Vocacional. Ao longo 
destes anos, eles vivem na comuni-
dade do Seminário sendo acompa-
nhados pelos reitores e formadores, 
fazem os estudos eclesiásticos e 
exercem serviços pastorais nas pa-
róquias. Após este período de dis-
cernimento e amadurecimento, são 
ordenados padres para o serviço 
pastoral de nossa Diocese.

Temos barcos,
Temos redes,

Só faltam pescadores!!!
Venha ser você um pescador 

de Cristo... 
“E deixando tudo, o seguiram”.

Lc 5, 11

Se você quiser discernir melhor sua 
vocação, Participando de encon-
tros vocacionais (que ocorrem todo 
terceiro domingo de cada mês das 
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9h às 16h – no Seminário São José, 
suspensos durante período de isola-
mento) ou quiser qualquer esclare-
cimento, entre em contato conosco:

PASTORAL VOCACIONAL 
SEMINÁRIO SÃO JOSÉ

Rua Anastácia Jachimov, 151 
Vila São José – Osasco – SP

Cep: 06290 – 180 
Tel: (11) 3687-7197 / (11) 3656-1202

E-mail:
pvocacionalosasco@gmail.com

filosofiaosasco@gmail.com 
teologiaosasco@gmail.com

São José Operário, rogai por nós!

A devoção a São José Operário

O 
santíssimo São José, protetor da Igreja Universal, assumiu este com-
promisso de não deixar nenhum trabalhador de fé – do campo, in-
dústria, autônomo ou não, mulher ou homem – não esqueça-se de 

que ao seu lado estão Jesus e Maria.
A Igreja, nesta festa do trabalho, 01 de maio, autori-
zada pelo Papa Pio XII, deu um lindo parecer sobre 

todo esforço humano que gera, dá a luz e faz cres-
cer as obras produzidas pelo homem: “Queremos 

reafirmar, em forma solene, a dignidade do tra-
balho, a fim de que inspire na vida social as leis 
da equitativa repartição de direitos e deveres.”

São José, que na Bíblia é reconhecido como 
um homem justo, é quem revela com sua vida 
que o Deus que trabalha sem cessar na santi-
ficação de Suas obras, é o mais desejoso de 
trabalhos santificados: “Seja qual for o vosso 
trabalho, fazei-o de boa vontade, como para o 
Senhor, e não para os homens, cientes de que 
recebereis do Senhor a herança como recom-
pensa… O Senhor é Cristo” (Col 3,23-24). 

Fonte: Canção Nova

PASCOM Diocesana
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Uma experiência diferente nesta 
Páscoa de 2020

FREI FRITZ KINTZ, OCD
Coordenador da CRB Osasco

P
áscoa é viver! E viver a vida 
de uma maneira diferen-
te, com um olhar diferen-

te, com o olhar de Deus. Jesus, 
o Filho de Deus, “a Vida”, se en-
trega à morte, para gerar a vida 
em nós, um novo modo de exis-
tir. A Ressurreição de Jesus nos 
dá um novo olhar diante dos 
acontecimentos da história e de 
nossa realidade. Uma nova reali-
dade  se faz presente neste ano, 
fonte de reflexão  aprofundada, 
neste tempo de Quaresma, ten-
do como base o convite da CF 
2020: “FRATERNIDADE E VIDA: 
DOM E COMPROMISSO”, com o 
lema, inspirado no Evangelho de 
Lucas: “Viu, sentiu compaixão e 
cuidou dele” (Lc 10, 25-37).
Neste ano de 2020, vários de-

safios, entre os quais o mais gra-

ve, a pandemia COVID -19, fazem 
com que nos preparemos para 
celebrar uma Semana Santa e 
uma Páscoa atípicas, marcadas 
pelo isolamento social e, no mes-
mo tempo, por uma proximidade 
humana maior entre os que se 
conhecem e, pelo parentesco ou 
por vocação, são mais próximos. 
Com certeza, é um tempo dife-
rente, para refletir, pensar, orar, 
por causa da “parada das ativi-
dades” obrigatória.
Longe de grandes e solenes ri-

tos, o Tríduo Pascal que nos in-
troduz na espiritualidade da Vida 
Nova, é celebrado sem a presença 
física do povo, através dos meios 
de comunicação social, mas com 
outro tipo de presença, feita de 
oração simples, fervorosa, comu-
nitária e permeada de esperan-
ça, que a Páscoa – Vida Nova em 
Cristo sempre – nos oferece.
A celebração da Páscoa, como 

sabemos, é precedida sempre 
por um tempo de preparação 
remota, o tempo de Quares-
ma. E neste ano a quaresma foi 
um verdadeiro “Êxodo”, atra-
vessando o deserto, numa ca-
minhada onde pudemos nos 
aproximar de nós mesmos, de 

Imagem da Internet

CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL



Abril - Maio 2020 15

nossos irmãos e irmãs, de Deus, 
em modo particular, de um jeito 
mais íntimo. Momento único e 
oportuno para fazer-nos cres-
cer em maturidade.
A Páscoa, Vida Nova, Nova Luz 

traz-nos a esperança de um novo 
olhar, isto é,  um modo de ver di-
ferente as realidades cotidianas, 
para podermos distinguir o que 
verdadeiramente é o essencial, 
relativizando as práticas de con-
sumo, nossas cegueiras, a vida 
agitada e inquieta, fora de nós 
mesmos, e valorizando as pe-
quenas coisas mas, sobretudo, o 
estar “na intimidade com Deus” 
e o estarmos abertos à “espiritu-
alidade de comunhão” nas várias 
comunidades em que vivemos.
A vivência da Páscoa, faz com 

que olhemos a Ressurreição ale-
gremente, pois constatamos a 
ação de Deus na História da Sal-
vação e em nossa história huma-
na concreta. Deus continua vivo. 
Deus continua presente. Deus 
continua agindo. A realidade 
pascal se torna, assim, uma ex-
periência fundamental da ação 
de Deus em nossa vida, que vai 
desde os tempos do Êxodo na 
história, até os dias atuais.
O amor de Deus, desde o início, 

(Gn 1-2), é uma ação de misericór-
dia: assim como por Adão veio o 
pecado e a morte, em Jesus vem 
a Graça, a Vida, a Ressurreição. 
Cristo morre para destruir a mor-
te e ressuscita para restaurar a 

dignidade humana perdida.
O desafio para nós, consagrados 

e consagradas, é sermos presen-
ça de vida e ressurreição, presen-
ça de luz e esperança diante de 
tantas situações de trevas, pre-
sença atuante e transformadora 
em nossas realidades cotidianas.
E presença orante, que nos sus-

tente em nossa opção por Jesus, 
o “primeiro amor”,  que nos lança 
no meio do mundo, para sermos 
presença de amor incondicional , 
sempre a serviço, seguindo  seus 
passos, vivendo com Ele Ressus-
citado  e com Ele colaborando na 
transformação do nosso mundo 

Imagem da Internet



Abril - Maio 202016

em “Reino de Deus”.
Por isso, diante dos “símbolos” 

próprios da Liturgia deste tempo 
quaresmal, símbolos “bem signi-
ficantes”, possamos olhar para 
cada um deles e descobrir seu 
significado para nossa vida. 
Vejamos, então: os Ramos, no 

caminho que Jesus faz para Je-
rusalém; o pão e o vinho, trans-
formados no Corpo e no Sangue 
de Jesus; a cruz que Jesus carre-
ga e sob cujo peso cai pelo can-
saço, como também a cruz em 
que é pregado e erguido; a coroa 
de espinhos; a cana entregue nas 
mãos de Jesus; a capa vermelha; 
os lençóis que envolvem Jesus; 

COMUNICADOCOMUNICADO

Devido ao COVID-19 
adiamos nossa atividade 

de Maio de 2020.
Fica para o 2º 

semestre de 2020 nosso 
RETIRO.

Agradecemos a 
compreensão de todos.

Equipe de Articulação
CRB / Núcleo Osasco

o túmulo; o sepulcro vazio após 
a Ressurreição; a bacia que Pila-
tos utiliza, como também a bacia 
que Jesus utiliza.
Assumir o Reino de Deus é um 

convite e uma resposta individual 
e radical; por isso podemos refle-
tir sobre nossa vocação e nossa 
missão hoje, tendo como inspi-
ração a bacia e a água e pergun-
tar-nos:  estou “lavando as mãos” 
ou “lavando os pés”? E relembrar 
a parábola do Bom Samaritano: 
“estou passando adiante ou tenho 
a coragem de descer do cavalo, 
cuidar e me entregar ao outro”.
Páscoa é Ressureição! Páscoa é 

viver!
Feliz e abençoada Páscoa!
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PARÓQUIA EM DESTAQUE

Nossa Senhora de Nazaré
PE. CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE

P
or volta do ano de 1950, o 
tio de um de um paroquia-
no, arrendou uma pedreira 

para trabalhar localizada na área 
hoje ocupada pelos paulinos e da 
primeira rocha extraída fez uma 
cruz, a qual foi instalada na ca-
pela de S. Antônio, pequena ca-
pela na pedreira que servia para 
as orações de seus funcionários.
Em 1960, os padres Paulinos ini-

ciaram a construção do seu se-
minário localizado do outro lado 
da estrada em frente ao bairro do 
Jardim Arpoador. Eles cederam 
uma capelinha para celebração 
de missas, e esta capela rece-
beu a cruz da pequena capela de 
Santo Antônio já citada anterior-
mente. Em 1961, um dos padres 
paulinos, o padre Majevino, doou 
uma imagem de Nossa Senhora 
de Aparecida, trazida de Roma, 
ao grupo que percorria as casas 
do bairro com a imagem fazen-
do orações com as famílias, essa 
imagem permanece até hoje na 
igreja matriz de Nossa Senhora 
de Nazaré.
Em seguida formou-se a Irman-

dade do Apostolado da Oração, 
o grupo também se deslocava 
para a paróquia Nossa Senhora 
do Carmo, onde faziam encon-
tros de orações e participavam 
da homenagem a Nossa Senhora 

de Nazaré realizada no segundo 
domingo de outubro, pela co-
munidade paraense aqui em São 
Paulo, era uma grande festa com 
quermesse.
Essa comunidade paraense doou 

uma imagem pequena de Nossa 
Senhora de Nazaré ao grupo visi-
tante, mas o povo sentiu a necessi-
dade da construção de uma igreja 
no bairro, e com a ajuda agora dos 
paulinos, foram adquiridos quatro 
lotes de terreno no local hoje defi-
nitivo da igreja matriz.
Este grupo de oração começou 

a organizar quermesses para a 
arrecadação de verba para o iní-
cio da construção de uma capela. 
Com muita luta e pouco dinhei-
ro, foi construído uma capela de 
madeira, faltava agora reconhe-
cer a capela como uma paróquia. 
O título a princípio era para ser 
Paróquia Nossa Senhora de Apa-
recida, mas reuniram-se e decidi-
ram mudar para Paróquia Nossa 
Senhora de Nazaré depois de in-
sistentes solicitações da colônia 
paraense, pois, já conheciam o 
grupo do Jardim Arpoador que 
participava com eles na festa de 
Nossa Senhora de Nazaré, e tam-
bém pelo fato de não haver uma 
paróquia dedicada a Nossa Se-
nhora de Nazaré em São Paulo, 
era a grande oportunidade para 
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a homenagem. A ideia foi aceita 
pelos moradores da região que 
também queriam uma paróquia 
reconhecida canonicamente. 
Uma imagem grande de Nossa 
Senhora de Nazaré foi doada por 
um fiel, após ter recebido uma 
graça, esta imagem permanece 
até hoje na Igreja Matriz.
Em 25 de setembro de 1966, en-

tre muitos festejos, foi inaugura-
da a Paróquia Nossa Senhora de 
Nazaré pelo cardeal Dom Agnelo 
Rossi e cuja pedra fundamental foi 
a cruz de pedra transferida agora 
da capela, do outro lado da estra-
da, para a atual de madeira.
O padre Santi assumiu a paró-

quia, e o Jardim Arpoador cres-
cia, e foram surgindo outros bair-
ros: São Jorge, João XXIII, casas 
comercias, indústrias e a capela 
foi ficando pequena para abrigar 
os fiéis, foi então que surgiu a 
ideia e o projeto da construção 
de um salão de alvenaria para 

as celebrações, e também com 
a finalidade de um centro recre-
ativo. Este salão permanece até 
hoje sendo utilizado pela comu-
nidade para diversos eventos.
Em 1971, assumiu a paróquia, um 

padre irlandês que mal sabia fa-
lar a nossa língua, mas com mui-
ta luta e determinação, conquis-
tou o povo com seu jeito muito 
carismático. Era Pe. Bernard Leo 
Dolan, ou carinhosamente co-
nhecido com Pe. Léo, e que logo, 
cobriu toda a região atendendo 
enfermos, visitando as famílias e 
acolhendo até alcoólatras.
O número de fiéis cresceu mui-

to e surgiu a necessidade de 
mais igrejas. Sozinho liderou vá-
rios grupos e fundou sete comu-
nidades espalhadas pela região, 
deu início a vários movimentos, 
um dos principais, o ECC, Encon-
tro de Casais com Cristo, o qual 
contribuiu para a formação de 
inúmeros agentes pastorais nas 
comunidades, também nomeou 
os primeiros ministros leigos da 
Paróquia.
Em 1981, deu-se início a cons-

trução da igreja Matriz, duran-
te um longo tempo foram feitos 
vários mutirões para cavar o ali-
cerce, encher as vigas de concre-
to, concretar os pisos e também 
houve várias campanhas para a 
colocação das lajes, vitrais, etc. 
Uma mudança significativa na 
paróquia foi o desmembramen-
to da área pastoral compreen-

PASCOM Nazaré

Festa do Círio de Nazaré em São Paulo
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didas pelas comunidades Nossa 
Senhora de Aparecida, Imacula-
da Conceição, Nossa Senhora de 
Fátima e Sta. Bárbara que pas-
sou a ser outra paróquia.
O Pe. Léo ficou como pároco 

até 1983. Atualmente, o pároco 
é Padre Jorge Augusto. A paró-
quia é composta por sete igrejas: 
Matriz Nossa Senhora de Nazaré, 
São Camilo de Lélis, Nossa Se-
nhora Aparecida, São João Ba-

tista, São José, São Patrício, Je-
sus Bom Pastor.
A maior festa da Paróquia é o 

Círio de Nazaré em São Paulo, 
com grande participação de fi-
éis devotos da Santíssima Vir-
gem Maria, cheios de atrações 
musicais de gênero católico. A 
paróquia tem diversas pastorais, 
movimentos e associações moti-
vadas pelo belo trabalho de seu 
pastor Pe. Jorge Augusto.

https://www.facebook.com/DioceseDeOsasco/
https://www.instagram.com/diocesedeosasco/
https://www.youtube.com/channel/UCfZoutUyhOdwOWPveoO1-DQ
https://radiocatolicadeosasco.com.br/
https://dioceseosasco.aplicativoscatolicos.com.br


Abril - Maio 202020

FORMAÇÃO PERMANENTE

Os dons do Espírito Santo: 
Dom da Piedade

SEM. GUILHERME CORRÊA ROQUE
1º ano de Teologia

O 
segundo dom do Espíri-
to Santo é a piedade, que 
nos faz desempenhar me-

lhor os nossos deveres religio-
sos para com Deus. O dom da 
piedade é aquele que incita nas 
almas um amor filial a Deus, se-
melhante àquele temor filial do 
qual falamos anteriormente. O 
amor de um filho ao pai é cheio 
de confiança e afeto, assim como 
o amor dos piedosos para com 
Deus, seu Pai. 
Enquanto o temor filial de Deus 

nos faz progredir em temperan-
ça, o amor filial a Deus nos faz 
progredir em justiça. Sabemos 
que justo é aquele que dá a cada 
um o que lhe convém, e que de-
vemos dar a Deus tudo o que te-
mos e somos. O meio mais efi-
caz para fazê-lo é pela virtude da 
religião, sendo justo aquele que 
presta culto a Deus, digno de 
toda honra e adoração. Portan-
to, um religioso é justo diante de 
Deus à medida em que lhe pres-
ta culto e, nesse sentido, todos 
nós somos chamados a cultivar a 
virtude da religião. Nessa altura, 
é preciso entender que a virtude 
da religião, por ela mesma, é con-
quistada sempre aos poucos, à 

medida em que a alma é aperfei-
çoada por Deus através do culto 
divino laborioso. Nenhum recém-
-convertido pode ser um perfeito 
religioso tão rapidamente, a não 
ser por ação do Espírito Santo. 
O dom da piedade é exatamente 
aquilo que aperfeiçoa a virtude 
da religião no coração daquele 
que o recebe.
O amor filial a Deus sempre é 

um condutor para o amor aos ir-
mãos, e nunca deve ser diferente 
disso. Há um erro comum entre 
os fiéis em considerar piedoso 
aquele que muito se recolhe ou 
que só quer estar na presença de 
Deus. Se esses sinais não forem 
corroborados com o serviço de 
caridade ao próximo, esse cristão 
não pode ser chamado de pie-
doso, no sentido próprio da pa-
lavra. As almas verdadeiramente 
piedosas são aquelas que, por 
amarem a Deus com amor de fi-
lhos, querem agradar ao Pai com 
todas as suas forças, inclusive no 
amor aos irmãos. Na Santa Ceia, 
o Filho de Deus disse: “O Meu 
preceito é este: Amai-vos uns 
aos outros, como Eu vos amei. 
Não há maior amor do que dar a 
própria vida pelos seus amigos” 
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(Jo 15, 12-13).  
A parábola do filho pródigo (Lc 

15, 11-24) nos ajuda a entender a 
necessidade desse dom. Assim 
como o pai se alegrou com o re-
torno do filho à sua casa, grande 
foi a alegria do filho em ser rece-
bido pelo pai não como um em-
pregado qualquer, mas com toda 
a dignidade de um filho que, per-
dido, foi encontrado! O dom da 
piedade infunde nas almas o amor 
filial a Deus, e juntamente com ele 
a alegria em servi-Lo. Nossos de-
veres religiosos deixam de ser um 
peso para nós, como também nos-
sos deveres para com os outros. A 
importância disso é que só há ver-
dadeiro progresso na vida interior 
daqueles que se dispõem a servir 
a Deus com alegria. Se o jugo do 
Senhor é pesado demais para nós, 
é porque não o levamos com pie-
dade filial, mas com murmurações, 
tristezas e maus sentimentos.
Por fim, para cultivar o dom da 

piedade, podemos meditar nos 

trechos das Sagradas Escrituras 
que fazem menção à misericór-
dia de Deus para com os justos, 
como no livro de Jó. Podemos 
também oferecer ao Senhor pe-
quenos atos de religião durante 
o dia, seja por breves orações ou 
por louvores a Deus em nossos 
trabalhos. De uma maneira ou de 
outra, cabe a nós pedir a Deus 
esse belíssimo dom.
Santa Maria, Virgem de Pente-

costes, rogai por nós!

Imagem da Internet

Vocação
DR. EMÍLIO ZOPPA

Advogado da Cúria Diocesana

V
ocação é um 
chamado? Se 
você enxerga 

como chamamen-
to de Deus sim, mas 
não podemos con-

fundir vocação com 
prazer nem neces-
sidade de dinheiro. 
Por exemplo teve 
um personagem na 
história mundial que 

descobriu sua vo-
cação no campo de 
concentração, Vik-
tor Frankl, ele que ti-
nha dúvida se ia es-
tudar nos EUA, que 
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era a vontade dele, ou se fica-
va com seus pais na Alemanha, 
para cuidar deles, pois estavam 
idosos. Aconteceu que ele de-
cidiu ficar e, por isso foi para o 
campo de concentração Nazis-
ta, pois ele era judeu.
Poderia parecer uma grande 

desgraça para sua vocação, mas 
ao contrário, pois foi lá que ele 
conseguiu colher toda matéria 
da investigação médica dele a 
qual se dedicaria o resto de sua 
vida. Então eu pergunto: Será 
que ele gostava de estar no 
campo de concentração? Será 
que ele tinha prazer?  Claro que 
não, mas a vocação dele era 
esta, ajudar as pessoas, mes-
mo no campo de concentração, 
tendo a capacidade de manter, 
mesmo numa situação extrema, 
a liberdade de espírito.
Isso mostra que se você esti-

ver firmemente disposto a ser 
quem você quer ser e aceitar de 
bom coração as pedras que se 
põem em seu caminho elas se 
tornam suas aliadas e não suas 
oponentes, você as absorve e 
as usa em seu favor, absorven-
do estes elementos.
Nós fomos criados a imagem 

e semelhança de Deus e, por 
isso, buscamos o eterno cons-
tantemente, mesmo sabendo 
que jamais chegaremos ao fim 
nesta busca, mas esta é a nos-
sa natureza é o que Platão cha-
mava de Supremo Bem. Contu-

do este é um mundo ideal onde 
queremos chegar, mas, por ou-
tro lado, existe a realidade, que 
é o nosso mundo real e preci-
samos pensar onde queremos 
chegar e como chegar e dentro 
de uma realidade tangível, uma 
realidade que no fim de nossa 
vida poderemos dizer – Com-
bati o bom combate!!! Ou seja, 
fiz o que tinha que fazer, exerci 
minha vocação.
Lendo a Bíblia Sagrada, pode-

mos observar somente Jesus 
Cristo como exemplo de per-
feição em tudo, porque Ele é 
Deus, mas os demais somente 
têm virtudes pontuais e é isso 
que temos que buscar, para que 
possamos descobrir nossa ver-
dadeira vocação!!!
Diante do exposto, propo-

nho que façamos um exame de 
consciência simples e since-
ro e, após, podemos escrever 
como gostaríamos que fosse-
mos lembrados após a nossa 
morte, mas isso deve ser fei-
to de uma maneira verdadei-
ra e sincera, isso irá te ajudar 
a ter um objetivo e descobrir 
sua verdadeira vocação, este 
exercício vai te ajudar a fixar 
da maneira mais clara possí-
vel o fator unificante de sua 
vida, para que , tendo a má-
xima consciência disso, possa, 
diante das dificuldades, fazer 
os ajustes necessários para 
chegar ao seu objetivo!
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ESPIRITUALIDADE

Virtudes Cardeais
IR. ANA PAULA, FPSS (TOCA DE ASSIS) 

Graduada em Filosofia e Bacharel em Teologia

C
aros Irmãos e irmãs
Estamos, há alguns me-

ses, trilhando o caminho 
das virtudes. Já refletimos, aqui 
mesmo, sobre as virtudes teolo-
gais: fé, esperança e caridade e 
dizíamos de seu papel unificante 
e transformador. Por elas nos uni-
mos a Deus e somos transforma-
dos a imagem e semelhança do 
próprio Senhor e participamos, 
já aqui na terra de sua vida divi-
na, vendo-O presente em nossos 
irmãos, sobretudo, os mais ne-
cessitados.
Neste mês, então, damos início 

a nossa reflexão sobre as virtu-
des cardeais. Ao contrário do 
que alguns pensam as virtudes 
não são invenção de “gente bea-
ta” ou “gente religiosa” pra dizer 
o que é certo ou errado ou ainda, 
pra ensinar o que devemos fazer 
ou deixar de fazer. 
As virtudes tem uma origem 

muito antiga, embora, sempre 
atuais, porque dizem respeito a 
algo intrínseco ao ser humano. O 
desenvolvimento humano passa 
necessariamente pela prática das 
virtudes. Elas já estavam presen-
tes entre os mais remotos e ilustres 
pensadores como Platão, onde 
encontramos uma fonte clássica 
sobre as virtudes (República, IV, 

427e). Também pintores famosos 
se detiveram a pintar as clássicas 
virtudes, como o famoso afres-
co de Giotto. Semelhantes obras 
de arte, geralmente apresentam 
as virtudes sob a figura feminina 
e um símbolo que as acompanha 
indicando a qualidade a ser re-
presentada. Agostinho comen-
ta as virtudes e também Tomás 
de Aquino as estuda. Porém vale 
lembrar que as virtudes cardeais 
que são: Prudência, Justiça, For-
taleza e Temperança devem tor-
na-se vida em nossa vida, ou seja, 
são atitudes que dizem respeito, 
sobretudo, à vida prática. 
A prudência é a nossa primei-

ra qualidade moral que tratamos 
neste espaço. Ela é por vezes re-
presentada, como mencionamos 
como uma mulher com um espe-
lho e uma serpente, isso para in-
dicar, provavelmente, realidades 
como a compreensão de si mes-
ma; a memória como elemento 
importante para quem deseja 
decidir acertadamente no pre-
sente, pois a memória retém as 
lembranças do passado, poden-
do assim evitar o erro cometi-
do anteriormente; a capacidade 
de olhando o passado acertar 
no presente e prevenir o futuro, 
pois o espelho reflete de alguma 
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maneira o que está por detrás; já 
a serpente lembra a passagem 
bíblica “sejam simples como as 
pombas e prudentes como as 
serpentes” (Mt 10, 16).
Outra coisa importante que po-

demos acentuar nesta reflexão 
sobre as virtudes é que elas exi-
gem a repetição, pois isso fará 
com que virem hábito. No caso 
da prudência, são repetidas 
ações de discernimento em vista 
do bem, de um fim bom e virtu-
oso que vai gerar em nós a pru-
dência. Por isso essas virtudes 
exigem de nós disposição para 

praticar o bem e também cons-
tância. 
Irmãos e Irmãs em Cristo vale a 

pena buscarmos, não de vez em 
quando ou em grandes situações 
agirmos com prudência, mas to-
dos os dias em tudo que façamos 
e com todas as pessoas e em to-
dos os ambientes. Só temos a 
ganhar com isso. Nos tornando 
pessoas mais integradas na prá-
tica constante das virtudes cons-
truímos, já aqui, no hoje de nos-
sas vidas o Reino dos céus, tão 
almejado por nós.
Fiquem na paz!

30 DIAS COM MARIA30 DIAS COM MARIA

N
o dia 1º de maio teve estreia do progra-
ma ’30 dias com Maria’, um momento 
oracional, ao vivo, voltado para a toda 

a Diocese de Osasco. Contará com a partici-
pação das 9 regiões pastorais, envolvendo 
padres, seminaristas, religiosos(as) e lei-
gos. 
O programa será apresentado por padres 

da diocese e terão momentos como Ca-
tequese, testemunhos de famílias sobre a 

experiência de igreja doméstica, oração e 
gestos concretos propostos para cada dia 

do momento oracional.
Será exibido às 21h pelo Facebook, You-
tube e Rádio da Diocese, com o objetivo 
de alcançar o maior número de pessoas. 
Junte-se a nós em oração! 

#UmSoCoração



Abril - Maio 2020 25

NOTÍCIAS

A defesa da vida é um dever 
do Cristão

RICHARD FAVERO
Membro da Comunidade Jesus Operário 

Paróquia São Paulo da Cruz em Osasco/SP 

N
o dia 08/03/2020 dia interna-
cional da Mulher, ocorreu na 
Sala Osasco o I Forum em de-

fesa da Vida, Família e da Mulher. O 
Evento foi promovido pela Paróquia 
São Paulo da Cruz em conjunto com 
a Comissão Diocesana em Defesa da 
Vida e Pastoral Familiar.
O evento reuniu cerca de 300 pes-

soas, que vieram de Osasco e cidades 
vizinhas. Tivemos as presenças das 
principais referências do Brasil na De-
fesa da vida, família e da mulher.
Casal de Missionários Dunga e Néia - 

que estimularam os presentes a terem 
alegria em ser família, patrimônio da 
humanidade e santuário da vida.
Padre Dr José Eduardo – foi nas 

raízes da filosofia para demonstrar 
que a família é a verdadeira célula 
da sociedade.
Profª Fernanda Takitani – Recor-

dou o papel da mulher na Igreja e os 
males do feminismo atualmente que 
tenta negar sua natureza sobretudo 
a maternidade.
Deputada Federal Chris Tonietto – 

que foi enfática em sua palestra: a 
“Defesa da Vida deve ser inegociá-
vel, intransigente e incansável”.
A luta contra o aborto não pode 

ser negociável, a deputada recordou 

que o maior pecado atualmente é o 
da mornidão, tibieza. A cultura do 
tanto faz, um relativismo na defesa 
da vida, que bem lembrou é con-
denada pelas Sagradas Escrituras 
(conf Apocalipse 3,16) “Mas, como 
és morno, nem frio nem quente, vou 
vomitar-te.”
Não há dúvidas que foi um evento 

que entra para história da Diocese de 
Osasco, que dele virão muitos frutos 
e que pode ter sido um marco, ou 
seja, a diocese ser considerada uma 
referência na Defesa da Vida, dos 
Valores da Família e da Mulher.
O evento teve encerramento com 

a Santa Missa celebrada pelo Pe 
Odair José e concelebrada pelo Pe 
Fábio Siqueira. 
Segundo a organização, é possível 

que ano que vem tenhamos o II Fó-
rum com muitas novidades.

Luciana Brandini
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Comunidade Santo Antônio está em festa!
90 anos de história e tradição

ARIOVALDO LUNARDI E LUCIANA RIBEIRO

A “Igreja Mãe da Diocese” reúne fé, tradição e amor ao 
padroeiro Santo Antônio

S
e você faz parte da Diocese de 
Osasco, certamente tem alguma 
história relacionada à Catedral de 

Santo Antônio. Afinal, a Paróquia San-
to Antônio, que hoje é a nossa querida 
Catedral de Osasco já faz parte do pa-
trimônio histórico da região. 
Também conhecida como “Igreja 

Mãe da Diocese de Osasco”, a Co-
munidade está completando 90 
anos. Foram anos de muita luta para 
erguer a chamada igreja velha e dar 
continuidade no projeto de evange-
lização que atualmente atende a mi-
lhares de pessoas.
Os registros da Comunidade se mis-

turam com a própria história do muni-
cípio. O italiano Antônio Agú, fundador 
de Osasco, em 1899 decidiu que de-
veria existir uma igreja no ponto mais 
alto da cidade e desde então a história 
do templo começou a ser traçada.
As primeiras missas e cerimônias 

aconteceram em um salão localiza-
do na Rua Dona Primitiva Vianco e 
após alguns anos começou a funcio-
nar onde hoje está localizada a Cú-
ria Diocesana. Em 1919 Giusephina 
Vianco veio ao Brasil e oficializou a 
doação do terreno na Avenida San-
to Antônio sendo iniciadas as obras.

Em 18 de julho de 1930 foi criada a 
Paróquia Santo Antônio, no distrito de 
Osasco, ainda pertencente a Arquidio-
cese de São Paulo. Já em 1931 a Matriz 
de Santo Antônio foi inaugurada com 
uma grande festa, como era de cos-
tume à época. E por falar em festa, os 
devotos de Santo Antônio sempre or-
ganizavam uma linda comemoração 
no dia do padroeiro, além da grande 
quermesse que já existia.
Com a criação da Diocese de Osas-

co, pelo Papa São João Paulo II, hoje 
santo e copadroeiro da Diocese, a 
partir de 15 de março de 1989, a Ma-
triz foi elevada a Catedral.
Desde então, a querida Catedral pas-

sou por inúmeras modificações e ade-
quações para atender a ao expressivo 
número de fiéis. Além das Missas Dio-
cesanas, a Festa de Santo Antônio em 
Osasco já é tão conhecida que reúne 
milhares de visitantes no local.
A Catedral é cercada de história e é 

impossível não se emocionar ao co-
nhecê-la. Para os paroquianos que 
estão diariamente na igreja e se de-
parar com aquele grande crucifixo 
no altar ou com as imagens antigas, 
muitas oriundas de outros países é 
uma verdadeira dádiva.

CATEDRAL DE SANTO ANTÔNIO
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A Campanha Missionário precisa de você
Retomada das obras na Catedral de Santo Antônio depende da 

adesão de paroquianos de toda Diocese de Osasco

A 
crise vai passar. Vamos ter fé 
e confiança de que dias me-
lhores virão. O que jamais 

vai passar é a Igreja de Jesus Cristo 
e por isso, temos que continuar fir-
mes no propósito da edificação da 
nossa segunda casa. A Campanha 
“Seja um Missionário Construtor 
da Grandiosa Obra da Catedral de 
Santo Antônio” continua e precisa 
do seu apoio!
Se você já se tornou um missionário 

saiba que a sua contribuição mensal 
ajudará muito a próxima etapa da 
obra que deve ter início nos próxi-
mos meses. Mas se você ainda não é 
um missionário arregace as mangas 
e convide seus familiares e amigos 
para contribuir com a “Igreja Mãe” 
da Diocese de Osasco.
A campanha atingiu a marca de 

221 missionários, o que ainda repre-

senta muito pouco, diante da gran-
deza da nossa querida Catedral, e 
por isso precisamos que você seja 
um multiplicador dessa grande obra 
que é responsabilidade de todos os 
paroquianos da região. Nos ajude a 
atingir 100% de adesão e faça parte 
da história da nossa Diocese. 

Sua empresa missionária
Se você é empresário alie o nome 

da sua empresa ao projeto de revi-
talização da Catedral. Muitos em-
presários de Osasco aderiram e já 
estão contribuindo com a próxima 
etapa da reforma.
O “Missionário Construtor Em-

presarial” é voltado para os em-
presários de Osasco, Carapicuíba, 
Barueri, Jandira, Itapevi, São Ro-
que e demais cidades que fazem 
parte da Diocese. É muito impor-
tante que você saiba dessa infor-
mação e ajude a transmiti-la para 
os empresários que você tem con-
tato diariamente.
As contribuições podem ser fei-

tas via transferência bancária, car-
tão de crédito ou em espécie. Para 
fazer sua adesão acesse o site 
www.catedraldeosasco.com.br ou 
dirija-se a Secretaria Paroquial na 
Avenida Santo Antônio, 1090 – Vila 
Osasco. Para mais informações li-
gue para o telefone 3681-9773.



Abril - Maio 202028

PAPA FRANCISCOPAPA FRANCISCO

Domingo da Divina Misericórdia
Trechos extraídos da Homilia do Papa Francisco 

(Santa Missa da Divina Misericórdia <2018> - Praça São Pedro)

A
pesar da sua incredulidade, 
temos de agradecer a Tomé, 
pois a ele não bastou ouvir 

dizer dos outros que Jesus estava 
vivo, e nem sequer com poder vê-Lo 
em carne e osso, mas quis ver den-
tro, tocar com a mão nas suas cha-
gas, os sinais do seu amor. O Evan-
gelho chama Tomé de «Dídimo» (v. 
24), ou seja, gêmeo; e nisso ele é 
verdadeiramente nosso irmão gê-
meo. Pois também a nós não basta 
saber que Deus existe: um Deus res-
suscitado, mas longínquo, não nos 
preenche a nossa vida; não nos atrai 
um Deus distante, por mais que seja 
justo e santo. Não: nós também pre-
cisamos “ver a Deus”, de “tocar com 
a mão” que Ele tenha ressuscitado, e 
ressuscitado por nós.
Entrar nas Suas chagas significa 

contemplar o amor sem medidas 
que brota do seu coração. Esse é o 
caminho. Significa entender que o 
Seu coração bate por mim, por ti, 
por cada um de nós.
Entrando hoje, através das cha-

gas, no mistério de Deus, enten-
demos que a misericórdia não é 
mais uma de suas qualidades en-
tre outras, mas o palpitar do seu 
coração. E então, como Tomé, não 
vivemos mais como discípulos va-
cilantes; devotos, mas hesitantes; 
nós também nos tornamos ver-

dadeiros enamorados do Senhor! 
Não devemos ter medo desta pa-
lavra: enamorados do Senhor!
Como saborear este amor, como 

tocar hoje com a mão a misericórdia 
de Jesus? O Evangelho também nos 
sugere isso, quando aponta que na 
tarde mesma da Páscoa (cf. Jo 20, 
19), ou seja, logo depois de ressus-
citar, Jesus, em primeiro lugar, dá o 
Espírito para perdoar os pecados. 
Para experimentar o amor, é preciso 
passar por ali: deixar-se perdoar.
Como Tomé, pedimos hoje a graça 

de reconhecer o nosso Deus: de en-
contrar no seu perdão a nossa ale-
gria; de encontrar na sua misericór-
dia a nossa esperança.

Imagem da Internet
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ORAI SEM CESSARORAI SEM CESSAR

A 
Diocese de 
Osasco, no dia 
23 de março, 

fez o lançamento de 
uma nova platafor-
ma digital, para que 
durante o período da 
quarentena, os fiéis 
possam praticar a fé 
e se manterem unidos 
em oração. 
O novo canal de 

comunicação, o site 
‘Orai sem Cessar’ ht-
tps://www.oraisem-
cessar.com, foi elabo-
rado pela Comissão 
de Ação Pastoral 
Emergencial – CO-
APE, responsável por 
estabelecer linhas 
de ações para se vi-
ver a fé neste tem-
po difícil. Ele contém 

orientações oficiais, 
horários das trans-
missões ao vivo das 
paróquias, ritos das 
celebrações, orações 
para download, no-
tícias, testemunhos, 
contato para tirar 
dúvidas entre outras 
coisas.
“Uma boa notícia 

nesta hora é algo que 
nos faz muito bem. 
Devemos ficar em 
casa para nos pre-
servar. Permanecer 
em casa é necessário 
neste momento, mas 
sem deixar de rezar. 
E a boa noticia é que 
nossas famílias es-
tão acompanhando 
as orações de suas 
paróquias através 

dos meios de comu-
nicação”, diz o Bispo 
Diocesano Dom João 
Bosco Barbosa de 
Sousa, no vídeo de 
lançamento do site.
O ‘Orai sem Cessar’, 

tem como objetivo 
tornar-se um canal 
pelo qual os fiéis pos-
sam estar mais próxi-
mos da Santa Igreja, 
sem sair de seus lares.
“E para facilitar, a 

nossa diocese ofere-
ce agora um espaço 
especial onde podem 
encontrar as orações 
para seguir. Um site 
colocado à disposi-
ção de todos para 
estarmos juntos em 
comunhão”, comple-
tou o bispo. 

Uma boa notícia em tempos de pandemia
Comunicação Diocesana

https://www.oraisemcessar.com/
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FORMAÇÃO PERMANENTE

A devoção do Ofício e a doutrina 
da Imaculada Conceição

PE. LUIZ ROGÉRIO GEMI
Pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças

“Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, rainha de 
clemência de estrelas coroada.”

A 
Virgem Maria, graças a um 
privilégio singular oferecido 
por Deus em vista dos mé-

ritos de seu Divino Filho, foi total-
mente preservada do pecado ori-
ginal desde a sua concepção. Sois 
terra bendita e sacerdotal. Sois da 
castidade símbolo real. Ela não foi 
atingida pelo pecado, apesar de 
viver num mundo marcado por 
ele. Casa dedicada a Deus sempi-
terno. Sempre preservada, Virgem, 
do pecado. O mal foi vencido an-
tes mesmo de ter tocado em Ma-
ria, pois Deus a cumulou de graça. 
Maria Santíssima foi a primeira a 
ser salva, como primícias da sal-
vação que Deus quer conceder 
a cada um de seus filhos. Deus a 
escolheu e, já muito antes em seu 
tabernáculo morada lhe deu. De-
pois de Deus, Ela é a mais repleta 
de inocência e santidade, beleza e 
perfeição. 
Quando o anjo anuncia a Santís-

sima Virgem, na Encarnação do 
Verbo de Deus no ventre de Ma-
ria, ele a chama de “cheia de gra-
ça” – “Alegra-te, cheia de graça, 
o Senhor está contigo!” (Lc 1,28). 

A qual escolheu para ser mãe sua, 
e de vós nasceu o Filho de Deus. 
Santa Isabel, a parenta da Vir-
gem, afirma: “Bendita és tu entre 
as mulheres e bendito é o fruto 
do teu ventre!” (Lc 1,42). Deus vos 
nomeou desde a eternidade para 
Mãe do Verbo com o qual criou. 
Lá estava quem era a sede de to-
das as graças de Deus, embeleza-
da com todos os carismas do Di-
vino Espírito Santo, nunca sujeita 
à maldição. Junto de seu Filho, 
participante da eterna benção.
Inspirada pelo Divino Espírito 

Santo, a Igreja desde os seus pri-
mórdios, de diversas formas, pro-
moveu a doutrina a respeito da 
singular dignidade da Virgem Ma-
ria. Assim vos livrou da culpa origi-
nal. De nenhum pecado há em vós 
sinal. Sempre incentivou-se olhar 
a Conceição de Nossa Senhora 
como diferente de todos os outros 
seres humanos, seja nos ensina-
mentos ou nos atos solenes. Toda é 
formosa minha companheira; nela 
não há mácula da culpa primeira. 
A fim de honrar sempre mais 

na Santíssima Virgem seu Filho, 
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Nosso Senhor Jesus Cristo, por-
que toda honra e glória rendidas 
à Santa Mãe recai sobre seu Filho. 
Por inspiração do Espírito Santo, 
em honra da Santíssima Trindade, 
para exaltação da fé católica, com 
a autoridade de Nosso Senhor Je-
sus Cristo e dos apóstolos Pedro e 
Paulo, o Papa Pio IX, no dia 08 de 
dezembro de 1854, através da bula 
“Ineffabilis Deus”, declara, pronun-
cia e define:
A doutrina que defende a beatís-

sima Virgem Maria foi preservada 
de toda mancha do pecado origi-
nal desde o primeiro instante de 
sua concepção, por singular graça 
e privilégio de Deus onipotente e 
em atenção aos merecimentos de 
Jesus Cristo, Salvador do gênero 
humano, foi revelada por Deus e 
que, por isso, deve ser admitida 
com fé firme e constante por to-
dos os fiéis. 
No século XVI, o franciscano Ber-

nardino de Butis compôs o Oficio 
da Imaculada Conceição. Em 1678 
o Papa Inocêncio IX o aprovou, 

em 1876 o Papa Pio IX o enrique-
ceu, após ter declarado o Dogma 
da Imaculada Conceição ante-
riormente em 1854. Agora, lábios 
meus, dizei e anunciai os grandes 
louvores da Virgem Mãe de Deus. 
Nossa Senhora, resplandecente de 
Deus e nunca maculada pelo pe-
cado, é a mãe da nova humanida-
de resgatada pelo seu filho Jesus. 
Somos chamados à imitarmos Ma-
ria Santíssima como testemunhas 
do amor de Cristo, portadores de 
sua mensagem salvífica. Através 
da recitação do Oficio louvamos 
à Santíssima Virgem – a primeira 
e a mais perfeita discípula de Je-
sus, nos aproximando ainda mais 
de seu Divino Filho. A devoção e 
o amor à Nossa Senhora é estimu-
lo e prenúncio de uma vida mais 
santa. Deus vos salve, Virgem, Se-
nhora do mundo, rainha dos Céus 
e das virgens, Virgem.

Imagem da Internet

Imagem da Internet
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Programação

Ao vivo

Revista Rádio Católica
(Reprise das entrevistas)
Todos os dias às 0h

Terço da Misericórdia
Todos os dias às 3h e 15h

1h com Maria
Todos os dias às 06h, 12h e 18h

A voz do Pastor
Todos os dias às 09h, 13h e 19h

Santo do dia
Todos os dias às 13h30 e 19h30

30 dias com Maria
Durante o mês de Maio
Todos os dias às 21h

Não deixe de Sonhar 
 Segunda-feira às 10h

Deus no Comando
Quarta-feira às 10h

Hora da Misericórdia
Sexta-feira às 15h

Vem e segue-me
Primeira quinta-feira  de 
cada mês às 10h

https://radiocatolicadeosasco.com.br/

