PALAVRA DO REITOR
O ano pastoral de 2018 começa com o
anúncio da ampliação dos horários de missas
e atendimentos em nossa comunidade, como
propósito de maior alcance da missão que a
caracteriza como Basílica Santuário. A chegada
do Vigário Paroquial, a acolhida aos novos
coordenadores de atividades pastorais e
agentes pastorais, o investimento de recursos
na revitalização das estruturas físicas e de
amplo treinamento de nossos colaboradores,
receberam a grata aprovação de nossos fiéis e
dos peregrinos de nossa Basílica.
Convidamos o prezado leitor neste período
quaresmal a um autêntico exercício da
penitência cristã, para que chegada a Páscoa, juntos apresentemos ao
Senhor os frutos de nosso desprendimento. Uma ampla programação
quaresmal que inclui celebrações penitenciais que farão memória de nosso
Batismo e que prepararão nossos catequizandos aos sacramentos da
iniciação cristã terão seu ponto alto na Semana Santa, que pretende fazernos experimentar a graça do mistério pascal de Cristo em nossas vidas,
mais comprometidos ainda na promoção de uma cultura de paz.
Desejo proveitosa leitura e um frutuoso caminho rumo à Páscoa.
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VIGÁRIO

Padre Paulo
Henrique inicia
trabalho na Basílica
Desde fevereiro o padre Paulo
Henrique Oliveira atua como vigário
paroquial da Basílica Santuário,
auxiliando na condução do trabalho
pastoral, nas celebrações e no
atendimento aos fiéis.
Com 55 anos, padre Paulo foi
ordenado em 1990 e estava até o
final do ano passado na Paróquia
São Camilo de Léllis, em Americana.
Antes passou por Limeira, Araras,
Leme, Nova Odessa e Porto Ferreira.
Em conversa com O Padroeiro, ele
comentou que recebeu o convite
com muita satisfação e naturalidade.

Entre 2015 e 2016, padre Paulo já havia
auxiliado nos trabalhos na Basílica.
“Em comunhão com o reitor, com o
bispo diocesano, com os agentes
de pastoral e todo o povo, espero
contribuir para o avanço do Reino de
Deus, objetivo último de nossa ação
pastoral”, comentou.
Para o reitor padre Leandro Ricardo, a
presença de um vigário paroquial foi
necessária devido ao crescimento do
apelo e da demanda nos dois últimos
anos. “Quem ganha são os fiéis, para
os quais estamos empreendendo
todos os esforços para melhor
acolher a cada um que se deixa
alcançar pela misericórdia de Cristo
e encontra aqui um local para bem
celebrar a sua fé”, avaliou.

3

Santo Antônio e a quaresma
Padre Pedro Leandro Ricardo | Reitor Pároco e Vigário Episcopal da Região Sul

“Grava, ó Senhor Jesus, no meu
coração, a vossa amabilíssima Paixão
e aproximai-me de Vós com a Vossa
Santa Cruz” (Santo Antônio).

da humanidade, a ponto de
experimentar no sofrimento e
resignação a misericórdia pelos
crucificados de seu tempo.

Esta súplica de nosso excelso
Padroeiro, feita aos pés da cruz
do Redentor Jesus, assinala de
modo singular seu mais perfeito
estreitamento
ao
caminho
doloroso percorrido pelo Salvador

Este ardor na contemplação do
Crucificado assume um significado
vital para nós, cristãos de hoje, no
decorrer do tempo novo que estamos
trilhando, a Quaresma, e nos convoca
a intensificar nossos propósitos de

alcançar, pelas práticas penitenciais,
pessoais e comunitárias, a graça de
configurar nossos ideais à luz da
redenção e de promover, à luz da
Campanha da Fraternidade, uma
cultura de paz. Ao fazermos memória
de nosso Batismo e da graça que
recebemos neste sagrado tempo,
esforcemo-nos, impulsionados pelo
testemunho de Antônio, para viver na
fraternidade, pois somos todos irmãos.

Cantos
Gregorianos

Novos horários
de missas

Teve inicio no dia 25 de fevereiro
as missas com cantos gregorianos,
cantada pelo Coro Monsenhor
Nazareno Magi. As missas ocorrerão
sempre no 4º domingo de cada mês na
Basílica Santuário. Segundo o regente
Clayton Dias, o canto gregoriano
é, reconhecido, pelos documentos
sobre a Música Sacra, como “modelo
supremo” de música sacra.

Para esse ano foram implementadas
missas às 7h também as segundas e
aos sábados. Já a missa das 18h do
sábado, foi alterada para as 17h15.
Com isso a Igreja passou a ter 18
missas semanais. O atendimento de
confissões também foi ampliado.
Agora acontece de quarta a sábado,
às 10h e no período da tarde de
quarta e sexta às 14h.

ACONTECEU

Campanha da
Fraternidade 2018
No último mês aconteceu uma
apresentação e formação sobre o
tema da Campanha da Fraternidade
2018, “Fraternidade e Superação
da Violência”, no salão Monsenhor
Magi. Durante a reunião foram
apresentados os leigos referenciais
nas ações concretas, que irão
coordenar todas as implicações
e impactos desta Campanha na
comunidade e sociedade.
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A Basílica Santuário e a Rota da Luz
SP promovem pelo segundo ano
consecutivo romaria ao Santuário
Nacional de Aparecida. Neste ano
com o tema “Romaria da Gratidão”,
a peregrinação será no dia 8 de abril,
com saída às 2 horas da manhã do
domingo. Em 2017 o evento reuniu
cerca de 600 pessoas.
Com uma programação repleta de
momentos devocionais e orantes,
a romaria deste ano promete ser
ainda mais viva em atitudes e
vivências de fé, para agradecer a
Mãe Aparecida pelos dons que ela
concede a todos diariamente.
Para este ano a previsão do reitor
da Basílica, padre Leandro Ricardo,

é de uma romaria ainda maior que
os nove ônibus do ano passado
e também um grande grupo de
peregrinos a pé. “A romaria que
realizamos não é só um excursão a
Aparecida, mas sim um ato de fé e
devoção, com muitos momentos de
oração e proximidade com a Mãe de
Cristo. Por isso que desperta tanto
a atenção dos fiéis em se unirem a
nós neste bonito momento”, disse.

devocional no auditório. A A romaria
termina às 12h com missa presidida
pelo arcebispo de Aparecida, Dom
Orlando Brandes.

Assim como em 2017, neste ano
a romaria também irá primeiro ao
local onde foi encontrada a imagem
da Padroeira do Brasil, em 1717, para
uma celebração na capela, às 8h.
Após prossegue com procissão ao
Santuário Nacional pelas ruas de
Aparecida, seguida de momento

“Queremos convidar a todos que
desejarem a se juntar a nós nesse
momento único de devoção a
Nossa Senhora. Tenho certeza
que novamente voltaremos de
Aparecida com o espírito renovado
e confiantes nas graças concedidas”,
completou padre Leandro.

Os interessados já podem se
inscrever na secretaria de pastoral
da Basílica. O custo é de R$ 85,00. Os
400 primeiros inscritos receberão
um kit peregrino, com camiseta,
boné e terço de pescoço.

Serviço: Romaria da Gratidão
Dia 8 de abril, Domingo – Saída às 2 horas da manhã
Valor: R$ 85,00 (400 primeiros ganham kit peregrino)
Inscrições na Secretaria de Pastoral |  (19) 3648-3518
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VOZ DA COMUNIDADE

Campanha da
Fraternidade 2018
Neste ano de 2018 a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, propõenos refletir o tema Fraternidade e
Superação da Violência, com o lema
Vós sóis todos irmãos (Mt 23,8).
Todos entendemos do assunto.
Somos alcançados diariamente por
fatos que chocam. Convivemos com
estas notícias:
• Na cidade do Rio de Janeiro no
ano de 2017 foram cometidos
5.396 homicídios.
• Em um desentendimento de trânsito
um motorista atirou noutro motorista,
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que morreu na direção do veículo.
E assim vamos no dia a dia. Atordoados
e sem ação.

desejo, ainda que não percebido, de
causar dano. É também causada pela
sociedade, coletivamente, ainda que
indiretamente.

A Campanha da Fraternidade está a
dizer algo maior para cada filho de
Deus. Está a dizer para refletirmos
onde nasce a violência, como ela se
dissemina nos ambientes, na vida das
pessoas e o que fazer para superá-la.

Violência é não ter teto, é passar fome,
é não ter escola, é não ter esperanças.
A incidência da violência é maior
onde faltam os bens necessários
para viver com dignidade.

É preciso entender que o homem é
emissor e receptor da violência. Urge
praticar a não violência, olhando
com bondade o outro, sobretudo
o outro que é diferente. Olhar com
compaixão para aquele que sofre
injustiça, humilhação e ultraje.

No Brasil, nestes tempos nebulosos,
a corrupção é uma brutal forma de
violência. Tiram as riquezas que devem
circular em nossa terra à favor do povo,
para aplicá-las em paraísos fiscais. E
os pobres continuam morrendo sem
socorro nos corredores dos hospitais,
nas prisões.

A superação da violência deve ser
trabalho de cada um. É pessoal, interior,
pois a cultura da não violência é antes
de tudo uma atitude, um processo de
conversão contínuo e imprescindível.

Na oração da Salve Rainha rezamos: ó
clemente, ó piedosa, ó doce sempre
virgem Maria. Sigamos pois, a Mãe de
Deus, na prática da piedade e da doçura.

É necessário conter a violência
começando pela não violência verbal
dentro de nossos lares, nas relações
familiares, de trabalho, de lazer, escolar
e eclesial. A atitude pacífica precisa
nascer em cada pessoa e espraiar-se
na vida, em todos e para todos.
A ação violenta é uma conduta com o

O Cristo Ressuscitado aponta os
caminhos para superar a violência,
lembrando-nos que somos todos
irmãos e que precisamos diante
das adversidades, olhar o próximo
com amor.
Eliana Saraiva
Ministra Leiga da Basílica

QUEM É QUEM
Nomes:
Fabio e Karina Tedeschi
Profissões:
Vendedor e Técnica de Laboratório
Quais atividades vocês desempenham
atualmente na Basílica?
Coordenadores da Pastoral do
Dizimo e Ministros Leigos
Há quanto tempo frequentam a Igreja?
Cinco anos
Dentro de tudo que envolve a
Basílica, o que mais chama a
atenção de vocês?
Quando chegamos a Basílica,
fora sua beleza estrutural, fomos
muito bem acolhidos pelo nosso
reitor Padre Leandro e seus fiéis. O
comprometimento de todos para
com a nossa Igreja e a devoção a
Santo Antonio fez com que nos
fortalecesse ainda mais para nossa
vida nesta comunidade.

Como se sentem em participar das
atividades da Basílica?
São momentos de muita gratidão,
pois nos sentimos abençoados em
poder servir e com isso poder estar
mais próximos de Deus.

Como é a relação de vocês com
Santo Antônio?
Viemos de outra comunidade. Desde
então passamos a conhecer melhor
a sua história e ter ainda mais fé e
devoção a nosso querido padroeiro.
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AGENDA DE EVENTOS

06

Terça-feira

07

Quarta-feira

08

Quinta-feira

09

Sexta-feira

19h30 • Mutirão de Confissões na
Quase-Paróquia Nossa Senhora de
Guadalupe e Paróquia São Judas Tadeu

19h30 • Mutirão de confissões na
Paróquia Nossa Senhora do Carmo
e Paróquia Senhor Bom Jesus

19h30 • Mutirão de Confissões na
Paróquia São Camilo de Lellis e
Paróquia São Domingos Sávio

5h30 • Procissão da Penitência e Missa
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11

13

14

Sábado

Domingo

Terça-feira

Consagração do Dízimo

Consagração do Dízimo

Aniversário de Eleição
do Papa Francisco

15h • Formação dos Acólitos

10h • Missa com Escrutínios
dos Catequizandos

7h / 12h / 19h • Missa

16

17

15

Quinta-feira

19h30 • Mutirão de Confissões na
Paróquia São Jerônimo

Sexta-feira

5h30 • Procissão da Penitência e Missa

Segunda-feira

Solenidade de São José, Esposo
da Virgem Maria.
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Terça-feira

Quarta-feira

19h30 • Mutirão de Confissões
na Paróquia Santa Catarina e
Paróquia São Francisco de Assis

19h30 – Mutirão de confissões na Paróquia
São Vito e Paróquia São João Bosco

Sábado

18

Domingo

15h30 • Reunião com os Ministros

10h • Missa com Escrutínios
dos Catequizandos

21

22

19h • Via Sacra no interior da Basílica
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19h • Via Sacra no interior da Basílica

Quarta-feira

Quinta-feira

19h30 • Mutirão de Confissões na
Paróquia São Benedito

19h30 • Mutirão de Confissões na
Quase-Paróquia São José e Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora

19h30 • MUTIRÃO DE CONFISSÕES NA
BASÍLICA SANTUÁRIO

24

25

27

Aniversário de Início do Supremo
Ministério Pastoral do Sumo
Pontífice Papa Francisco.
7h • Missa Solene

23

Sexta-feira

Sábado

Domingo

5h30 • Procissão da Penitência e Missa

9h • Laboratório Litúrgico

DOMINGO DE RAMOS

19h • Via Sacra no interior da Basílica

15h • Formação dos Acólitos

7h • Missa

Terça-feira

19h • Terço Doloroso diante da
Imagem do Cristo Redentor

10h • Benção dos Ramos, Procissão
Litúrgica e Missa Cantada pelo Coral
Monsenhor Magi
18h e 20 h • Missas
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Quarta-feira

19h • Procissão do Encontro do Senhor
dos Passos e Nossa Senhora das Dores
com os Catequizandos e seus pais com
saída do interior da Basílica
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Quinta-feira
Santa

9h • Missa dos Santos Óleos na
Catedral Diocesana em Limeira
19h • Missa na Ceia do Senhor
20h30 • Vigília Eucarística
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Sexta-feira
Santa

Domingo
Ressurreição do Senhor

Sábado
Santo

8h, 9h e 10h • Vigília Eucarística

9h • Laboratório Litúrgico

15h • Ação Litúrgica

18h • Vigília Pascal

19h • Procissão do Senhor Morto e
Sermão das 7 palavras

7h, 10h e 18h • Missas Solenes de Páscoa

01 de abril

31

9h • Batizados
20h • Missa Solene cantada pelo Coro
Monsenhor Magi

