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São Paulo, 20 07 2016 

“Povo de Deus em São Paulo” 

Aos Párocos e Administradores paroquiais 

Aos responsáveis pelas Comunidades 

da Arquidiocese de São Paulo 

 

Caríssimos: 

 

O Folheto litúrgico “Povo de Deus em São Paulo” foi criado em 1976, com o objetivo de 
melhorar a “participação ativa, consciente, plena e frutuosa” do povo nas celebrações da 
Liturgia, como foi pediu o Concílio na reforma litúrgica. 
 
Alguns aspectos importantes do uso do Folheto nas celebrações são: a) A riqueza da Liturgia da 
Igreja apresentada no respeito aos textos do Missal Romano; b) a possibilidade de acompanhar 
bem a liturgia da Palavra e que ela seja bem proclamada, compreendida, meditada e acolhida; c) 
a participação melhor nas Orações Eucarísticas, com as respostas da assembleia; d) os cantos do 
Hinário Litúrgico da CNBB, com propostas sempre atualizadas para os tempos litúrgicos; e) As 
inserções próprias da nossa Arquidiocese (preces, comentários, mensagens, avisos e a oração a 
S.Paulo Apóstolo, nosso Patrono).  
 
Portanto, manifesto que é meu desejo, enquanto Arcebispo, que as paróquias e comunidades da 
nossa Arquidiocese adotem o nosso Folheto litúrgico para suas celebrações. Isso também 
ajudará a criar maior unidade espiritual, celebrativa e pastoral na Arquidiocese. 
 
Alguém talvez dirá que há mais vantagem em ter um painel eletrônico, no qual se podem 
projetar os textos da Liturgia. Afirmo, no entanto, que esta solução é questionável e até mesmo 
desaconselhada do ponto de vista litúrgico. 
 
Além disso, oferecendo algo para o povo ter nas mãos, incentiva-se a sua participação, de 
múltiplas formas; e se dá às pessoas a possibilidade de lerem os textos antes da Missa e de 
levarem para casa o Folheto. Ao oferecer o Folheto ao povo, ele será generoso para cobrir os 
custos: coletas, ajudas e contribuições diversas sempre aparecem! 
 
Neste ano, a renovação das assinaturas e as assinaturas novas poderão usufruir de um bom 
desconto de 20%, graças a um apoio conseguido pela Arquidiocese. Também isso torna 
vantajoso ter em sua paróquia e comunidade o nosso Folheto litúrgico. Veja em anexo a tabela, 
dos valores da assinatura anual. O acerto pode ser facilitado, se for necessário. Faça contato com 
os responsáveis. 
 

O Folheto “Povo de Deus em São Paulo” está com nova equipe, sob a direção do Pe. Luiz 
E.Baronto (Catedral). São bem-vindas as ponderações, observações críticas e sugestões de todos, 
para que o Folheto seja adequado e bom para as celebrações com o povo na Arquidiocese. 
 
Aproveito a oportunidade para invocar as bênçãos de Deus sobre o senhor e o povo de sua 
paróquia. Que o Espírito de Deus faça frutificar abundantemente toda semeadura realizada no 
campo da Igreja através do seu ministério.  
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