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Informativo da Paróquia Sagrado Coração de Jesus
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Igreja ONLINE

      Instagram
@paroquiacoracaodejesussantos

/Paroquiacoracaodejesussantos

Nossas redes sociais:

      Facebook

Paróquia Sagrado Coração de Jesus- 
Santos

      Youtube

Todos os dias, nosso pároco, 

celebra a Santa Missa, de segunda a 

sábado às 19h e aos domingos às 

9h. Além de ‘’lives’’ com diversas 

pastorais e movimentos. 

Todas as celebrações da Semana 

Santa, serão transmitidas ao vivo 

em nossa página do facebook e 

logo após colocadas em nosso 

canal do Youtube. Inscreva-se!!

Nossa Paróquia continua a missão 

de evangelizar, aproximar os fiéis e 

cultivar a espiritualidade para 

continuar como  Igreja Viva.

Através da cruz, virá a glória

 da Ressurreição!

Programação

Semana Santa

O Papa Francisco destaca que “o Pai, que sustentou Jesus na 

Paixão, anima-nos, também a nós, no serviço. É certo que amar, 

rezar, perdoar, cuidar dos outros, tanto em família como na 

sociedade, pode custar; pode parecer uma via-sacra, mas a 

senda do serviço é o caminho vencedor, que nos salvou e salva, 

que nos salva a vida”

Nesta Grande Semana, celebremos unidos na fé e 

na esperança em Cristo Jesus, a alegria de Sua 

Páscoa!

Nesta semana, em que recordamos o caminho da

Cruz, Morte e Ressurreição de Jesus, façamos um encontro 

pessoal com o Filho do Pai, permaneçamos diante do Crucifi-

cado contemplando-o, a medida do amor de Deus por nós. 

Diante de Deus, que nos serve até dar a vida, peçamos a graça 

de viver para servir. Procuremos servir quem sofre, quem está 

sozinho e necessitado. Não pensemos só naquilo que nos falta; 

pensemos no bem que podemos fazer.

A necessidade do isolamento social, provocada pela pandemia 

de coronavírus e, principalmente, o fechamento das igrejas 

mudou a forma de, nós cristãos, vivenciarmos a Semana 

Maior!

Inscreva-se 
em nosso canal

5ª feira Santa - Missa da Ceia do Senhor - 19h30

3ª f Santa - Missa e Bênção da água - 19h
4ª f  Santa - Missa e Terço de N. S. das Dores- 19h

09/04 -

07/04 -
08/04 -

Domingo de Páscoa - Missa da Ressurreição  de Cristo - 9h

6ª feira Santa - Celebração da Paixão de Cristo - 15h
Sábado Santo - Missa da Vigília Pascal - 19h30

10/04 -
11/04 -
12/04 -



O caminho da salvação 

é o da porta estreita
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Diácono Edson

1)Aos fiéis afetados pelo coronavírus, subme�dos à 
quarentena em hospitais ou em suas próprias casas se, com 
uma alma desapegada de qualquer pecado, se unirem 
espiritualmente através da mídia à celebração da Santa Missa, 
a recita do terço, a prá�ca da Via Sacra ou outras formas de 
devoção, ou se pelo menos recitarem o Credo, o Pai-Nosso e 
uma Ave-Maria, com a vontade de cumprir as condições 
habituais (confissão sacramental, comunhão Eucarís�ca e 
oração pelo Papa), o mais breve possível. 

3)Aos demais fiéis, que visitarem ao San�ssimo Sacramento, 
ou a adoração Eucarís�ca, ou a leitura das Sagradas Escrituras 
por ao menos meia-hora, ou a recita do Terço, ou o exercício 
da Via Sacra, ou a recita do Terço da Divina Misericórdia, para 
implorar a Deus Todo-Poderoso: a cessação da epidemia, o 
alívio para os aflitos e a salvação eterna dos falecidos 
(cumprindo as condições habituais). 

h�ps://www.presbiteros.org.br/storage/2011/12/Manual-
de-Indulg%C3%AAncias.pdf

No dia 19/março, em vista da atual pandemia, a Penitenciária 
Apostólica publicou um decreto concedendo a indulgência 
plenária: 

4)No momento da morte  (para aqueles que estão 
impossibilitados de receberem a Unção dos Enfermos e do 
Viá�co), desde que o fiel esteja devidamente disposto e 
recitou algumas orações durante sua vida (nesse caso, a Igreja 
ora por eles e compensa as 3 condições habituais). Para 
alcançar essa indulgência, recomenda-se o uso do crucifixo ou 
da cruz. O fiel, devidamente disposto alcança por meio da 
Igreja, indulgências. Por ex: na Benção dada pelo Papa a Roma 
e ao mundo (Urbi et Orbi), ainda que se receba pela mídia. 
Essa benção é concedida no Natal (25/12) e no domingo de 
Páscoa. 

Uma vida iniciada no Ba�smo, alicerçada no amor a Deus e aos 
irmãos, na busca sempre que necessário for, da Confissão e a 
habitual par�cipação na Eucaris�a. A estrada para o perdão 
dos pecados passa pelo arrependimento, pela confissão 
sacramental dos pecados mortais e o propósito de não voltar a 
cair nos mesmos pecados. Morrendo na comunhão plena com 
Deus, a grande maioria dos fiéis, passa pelo purgatório (para 
purificar-se das penas come�das). A absolvição sacramental 
livra a pessoa do inferno e a indulgência plenária livra a 
pessoa do purgatório. A indulgência parcial diminui as penas 
do purgatório. 

2)Aos profissionais de saúde, familiares e aqueles que, 
seguindo o exemplo do bom samaritano, assistem os 
pacientes com coronavírus, obterá o dom de indulgência nas 
condições acima. 

Vamos conhecer e lucrar indulgências para nós e os 
falecidos!

Josi e Lau

O ECC nos trouxe além de tudo, mais 

entendimento como casal e amigos que 

amamos e fazem parte da nossa vida! 

Hoje podemos contribuir com esse 

serviço maravilhoso dado pela Igreja 

Católica. 

Somos imensamente gratos a Deus e a 

família Sagrado Coração de Jesus por 

tudo !

Para nós, participar do ECC foi muito 

bom pois colocou muitos pingos nos "is" 

e nos uniu ainda mais a Deus. 

O momento de maior emoção para nós  

foi sermos os escolhidos para represen-

tarmos José e Maria na missa de Natal. 

A partir do ECC passamos a ver a igreja 

de outra forma, com sede de traba-

lharmos para Deus e contribuirmos na 

comunidade da Paróquia Sagrado 

Coração de Jesus que hoje podemos 

chamar de nossa família!

Somos católicos desde jovens e em 2012 

nos conhecemos em frente à Paróquia 

Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, a 

partir daí começamos nossa caminhada 

juntos e unidos a Deus. 

Em 2015, casamos na Paróquia Nossa 

Senhora do Rosário de Pompéia mas 

ainda assim sentíamos falta de uma 

contribuição mais efetiva na igreja e, em 

2017 fomos convidados por um casal de 

amigos a participar do ECC da Paróquia 

Sagrado Coração de Jesus. 



Dízimo

Eduardo Simões - JOPS

4- Roseli Pereira Tavares    

3- Luiz Antonio Sulino de Negreiros    

6- Alzira Nogueira Costa    

6- Carmen Silvia Peres Martins    

16- Marineide Moco da S. Nascimento    

10- Jose da Cruz Netto    

4- Eva Esper    

5- Iracema Mendes Gomes    

8- Dulcinea Aparecida G. Marques    

3- Fabio Gomes Ferreira    

1- Marilda de Castro Souza Di Vernieri    

1- Marcos Pereira Martins    

3- Leonildo Manzano   

3- Wagner C. Cavalcanti    

3- Analice Cardoso de Oliveira    

3- Valdecila Silveira De Oliveira    

4- Maria Teresa S Hora De Oliveira   

5- Maria Margarida L. F. Guilherme    

5- Creuza Venâncio Brito    

8- Antonio Walter Tonelli    

8- Josefina Adelia Silva de Moraes    

9- Dília Jorge Spagnuolo   

10- Iracema Lerne Benitez    

11- Waldiléa Alonso Grafetti   

14- Julieta da Encarnação da SILVA    

19- Helvétio Nunes Junior    

24- Jose Carlos Cabral    

24- Maria Da Conceição B. Varão    

29- Maria Isabel De Pauli Biondo Machado    

30- Welithon Prates Gomes      

29- Silvio Rodrigues Batista    

25- Nivaldo Lopes Da Silva    

20- Paulo Pereira Vaz   

18- Clea Lourdes A. L. Carvalho   

21- Ivaldo Costa Ayres   

26- Bruna Santana Prates Gomes    

26- Rosangela Rosa Macedo    

28- Wilma Guerrato Correa    
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Aniversariantes

dizimistas do 

Mês de ABRIL

Nossa Paróquia 
precisa de você!

Queridos Paroquianos,

Neste momento difícil em que fechamos as portas de 

nossa Igreja, seguindo a determinação de nossa 

Diocese para evitar a propagação do vírus COVID-19, 

pedimos aos doadores e dizimistas que continuem 

com suas valorosas contribuições para podermos 

manter com os compromissos e despesas de nossa 

Paróquia.

Continuemos unidos na fé e oração!

Deus abençoe a todos.

Padre Vagner Argolo

Os comprovantes podem ser 

enviados para o e-mail:

pscjesus@outlook.com

Tempo de mudanças

e renovação

A missa agora é pela tv. A comunhão agora é apenas 

espiritual. A comunidade agora é só pelo whatsapp e os 

encontros são por lives. Tudo diferente, porém, 

necessário. Um tempo de mudanças, mas também um 

tempo de renovação. 

A quarentena fez com que, nós católicos, nos reinven-

tássemos, pois tudo em nossa rotina cristã mudou!

Tivemos que arranjar um jeito de alimentar nossa fé 

diariamente, brigando contra a preguiça e contra as 

distrações diárias. Nunca foi tão difícil assistir uma missa: 

cachorro latindo, criança chorando. São muitas outras 

distrações, mas é preciso dedicarmos pelo menos um 

momento do nosso dia para Deus. Ele nunca nos 

abandonou e jamais o fará!

Quando estiver com preguiça, lembre-se: Ele se entregou 

para nos salvar.
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Galeria

19/03 - Missa solene de São José

Emocionante celebração marcando o início 

da Quarentena e fechamento da Igreja 

aos fiéis. 

Participe da Santa Missa
Envie uma foto sua ou de sua família 
para nosso e-mail: pscjesus@outlook.com

Orações e Intenções
Envie para nosso e-mail suas intenções
para Santa Missa

Santa Missa de Domingo de Ramos

Abre solenemente a Semana Santa, 

com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.

Comunidade unida na fé recebe o Filho 

de Davi, com ramos nas portas de suas casas.

‘’Bendito o que vem em nome do Senhor’’
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Aulas de 
Pintura
em tela

A igreja viva em nossa comunidade

Galeria

Terço com a catequese
Cante conosco Via Sacra

Terço da Misericórdia Encontro com o JOPS

Terço dos 

Homens

nós com Ele

Exposição e Bênção do

Santíssimo Sacramento

na 1ª Sexta-feira do mês 

Produção de vídeos 

semanais sobre 

diversos temas 

Mensagens de membros de nossas pastorais

por vídeo, de motivação, fé e alegria.
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– Espírito de fé e oração: é importante 

que você acompanhe a Santa Missa em 

espírito de fé e oração. Não fique fazendo 

outras atividades, fique concentrado e 

atento. Esse momento é a sua oração.

– Postura corporal: cuidado com sua 

postura corporal, nós rezamos com o 

corpo, se coloque numa postura corporal 

que te ajude a rezar.

– Oração Familiar: família que reza unida 

permanece unida, ensinava São João Paulo 

II. Que tal convidar seu esposo ou esposa e 

filhos para viver a beleza da oração em 

família. Você vai fazer um grande bem!

– Pedidos: assista a Santa Missa, faça suas 

orações pessoais. Mas não esqueça do 

outro. Reze pelos irmãos e irmãs que 

sofrem, reze por aqueles que você não 

consegue perdoar ou amar conforme o 

Evangelho.

– Lugar da oração: escolha na sua casa 

um lugar que te ajude a rezar, faça desse 

lugar uma tenda de oração.

– Cuide do silêncio: não fique no meio de 

barulhos externos. Cuide pra que você 

reze no silêncio.

– Oração pessoal: faça a sua oração 

pessoal como de costume. Estamos no 

tempo litúrgico da quaresma, tempo 

intenso da oração. Reze o Santo Terço, faça 

a leitura orante da Palavra de Deus.

A vida espiritual não é apenas mais uma fase do 
programa da Congregação; é isso que a Congregação, 
embora o exercício diário, tenta promover e integrar na 
vida cotidiana dos congregados por toda a vida. Além 
disso, a Congregação faz isso baseando-se em princípios 
que resistiram a todas as mudanças, que se provaram 
diante de toda crítica e toda moda espiritual passageira. 
Na Igreja d'Aquele que venceu na cruz, não há escolha 
real entre ação e vida interior, entre fazer e orar, a não ser 
uma ênfase básica sobre a vida interior. Eles sozinhos são 
verdadeiros apóstolos que perceberam isso de uma 
maneira vital e orante - ou seja: almas a quem a 
realidade invisível, mas muito mais real, das coisas 
interiores foi revelada, almas que experimentaram o 
genuinamente duradouro, coisas genuinamente celestes 
do Reino dos Céus. (Fonte: A Verdadeira Fonte do 
Espírito da Congregação Mariana, do pe. Hugo Rhaner, 
sj, publicado em manualdacm.com). 
NOSSAS REUNIÕES (segundas, 20h) voltarão apenas 
depois da reabertura das atividades paroquiais, 
suspensas por causa do coronavírus. REZEMOS pelo fim 
da pandemia, pelos doentes, profissionais da saúde e 
pelos falecidos.

Congregação Mariana 

Orientações para 

acompanhar as 

Celebrações ONLINE

Padre Vagner

Dia 20 de abril, comemoramos
o 7° ano de Ordenação Presbiteral 
de nosso pároco, Pe. Vagner!
Que o Sagrado Coração de Jesus 
seja sua fortaleza, coragem 
e luz em sua vida
e que Maria o cubra 
com seu manto de amor
protegendo-o e guiando-o
no caminho do Pai.

sua Comunidade
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