
do que em 

RECEBER 

Há maior 

FELICIDADE

em dar 
At 20,35

Seja um dizimista�

AGENDA
Fevereiro

Retorno da Catequese - 9h 
Turmas de sábado 2018/19

Retorno do Crisma -17h

Início da Quaresma /Abertura 
da Campanha da Fraternidade 
Missa de Cinzas -19h30

Terço da Misericórdia - 20h

07 Formação: Cristologia II

Venha fazer parte de 

nossas pastorais!
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A vida é Dom e Compromisso! 

Dia de Festa!

14/12 - Dia abençoado de festa

com nossos Irmãos em situação

de rua. Natal dos Pobres da 

Toca de Assis 

Prof. Francisco Surian 20h

Missa de Santa Josefina Bakita
com Bênção da relíquia - 19h

08

10 Retorno da Catequese -19h 
Turmas de segunda 2018/19

11 Missa N. S. de Lourdes
com Bênção dos Enfermos -19h

Início das Reuniões do Grupo 
Bíblico de Reflexão -15h3012

15 Início das Atividades do JOPS

18 Início das reuniões do Círculo
Bíblico da Anunciação - 15h30

26

28

Diante de tanta indiferença se torna urgente testemunhar e estimular a solidariedade. 

Na Campanha da Fraternidade de 2020, somos convidados a olhar com mais atenção para a vida. 

Constata-se que a vida das pessoas chegou a um ponto que esbarra em uma série de angustiantes 

indagações. Em meio a tanta violência, agressividade e destruição a CF 2020 convoca à reflexão sobre o 

significado mais profundo da vida e a encontrar caminhos para que esse sentido seja fortalecido ou 

reencontrado. É por isso que a CF 2020 proclama: a vida é Dom e Compromisso! Seu sentido consiste em 

ver, solidarizar-se e cuidar. Significa não passar cego às dores das pessoas.

‘’Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim’’ 

Mateus 25:45 

Viver em comunidade

Acolhamos este novo ano como um dom de Deus e uma tarefa 

posta em nossas mãos, para a realização de nossa missão, 

como membros da Igreja e da comunidade humana em que 

vivemos; cada um é convidado a colocar o seu dom e carisma 

a serviço do bem de todos  e da edificação do Reino de Deus.

Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em Vós!

Viver em Comunidade na proposta de Jesus é construir relações de 

Fraternidade, de partilha, de reconciliação e exige sempre perdão e  

humildade. Precisamos compartilhar a Palavra de Deus e o pão, 

para nos convertermos numa Igreja que se faz fermento de um 

mundo novo, no qual florescem a justiça, a solidariedade e a 

compaixão.

Como homens e mulheres de fé, ungidos pelo Espírito Santo e 

animados pela palavra de Deus, iniciamos mais um ano de 

atividades em nossa Paróquia, certos de que Deus caminha conosco 

e nos fortalece na caminhada. Afinal, ser cristão é assumir a mesma 

missão de Jesus, é abraçar a causa evangelizadora da sua Igreja 

colocando-se a serviço dos irmãos, principalmente, dos mais 

carentes.

 

No último dia 28, nossa comunidade 

esteve reunida para celebrar e agrade-

cer pelos 2 anos do Padre Vagner em 

nossa Paróquia . Foram 2 anos 

partilhando desafios, aprendizados, 

diferenças e conquistas. Agradecemos 

ao Sagrado Coração de Jesus por sua 

vida e missão, testemunho de fé, 

alegria e amor ao próximo, principal-

mente aos mais carentes. Na Missa de 

Ação de Graças, fomos presenteados 

com a presença dos Diáconos Thiago e 

Gleyson, ordenados dia 25/01, na 

Catedral de Santos. Em sua homília, o 

Diácono Thiago nos convidou a refletir 

sobre a verdadeira família, constituída 

por pessoas que, fazendo a vontade de 

Deus, tornam-se discípulas de Jesus: 

‘’Quem fizer a vontade de Deus, esse 

é meu irmão, irmã e mãe”(Mc 3,34-35) 

.

09 Missa de Acolhida da 
Catequese -9h 

20 Terço dos Homens - 20h

No dia 07/12/19 foi realizado em nossa Paróquia o 1º Retiro com nossos 

crismandos. Na parte da manhã, nossos jovens vivenciaram momentos 

de animação, louvor e espiritualidade. 

O tempo de Deus - Retiro dos Crismandos

Após o almoço, acolhemos  

52 crismandos da Paróquia 

Nossa Senhora Aparecida, 

que também participaram 

de momentos de encontro 

pessoal com Cristo. 

O retiro encerrou-se com a 

Santa Missa presidida pelo 

Pe. Lucas Alves. 

O tema de nosso retiro foi " 

O tempo de Deus", e a 

ambientação ‘’a tenda do 

Senhor’’

Ajude-nos a reformar a instalação 
elétrica de nossa Paróquia.

Adquira o seu carnê em nossa 
Secretaria Paroquial!
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 Natal dos Pobres



É mister, pois, que reine em nossas inteligências: 
com plena submissão, com adesão firme e 
constante, devemos crer nas verdades reveladas e 
nos ensinamentos de Cristo. 

É mister que reine em nossos corações: devemos 
mortificar nossos afetos naturais, e amar a Deus 
sobre todas, as coisas. 

...Que fracasso seria esperar paz duradoura entre os 
povos, enquanto os indivíduos e as nações 
recusassem reconhecer e proclamar a Soberania de 
Nosso Salvador.
Com o correr do tempo, pressentimos o raiar de dias 
melhores, quando vimos o zelo dos povos em 
acudir, a Cristo e à Sua Igreja, única dispensadora da 
salvação...
Com relação à concórdia e à paz, é evidente que, 
quanto mais vasto é um reino, quanto mais 
largamente abraça o gênero humano, tanto é maior 
a consciência em seus membros do vínculo de 
fraternidade que os une. E se o reino de Cristo 
abarcara as nações todas, porque deveríamos 
perder a esperança dessa paz que à Terra veio trazer 
esse Rei que veio “para reconciliar todas as coisas” 
( ), “que não veio para ser servido, mas para Col 1, 20
servir aos outros”( ) e que, embora “Senhor Mc 10, 45
de todos” (Gál 4, 1), deu exemplo de humildade e 
caridade, acrescentando: “Meu jugo é suave, e é leve 
minha carga” ( ). Oh! que felicidade Mt 11, 30
poderíamos desfrutar, se os indivíduos, se as 
famílias, se a sociedade se deixasse reger por Cristo!  
Então seria possível curar tantas feridas; então 
tornaria a paz com todos os seus encantos e cairiam 
das mãos, armas e espadas, quando todos de bom 
grado aceitassem o império de Cristo, Lhe 
obedecessem, e toda língua proclamasse que 
“Nosso Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus 
Pai”... Se todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, no 
céu e na terra, se os homens, resgatados pelo Seu 
Sangue preciosíssimo, se tornam, súditos de Seu 
império, é claro que nenhuma de nossas faculdades 
se pode subtrair a essa realeza. 

É mister que reine em nossas vontades: devemos 
observar as leis e os mandamentos de Deus. 

É mister que reine em nossos corpos e em nossos 
membros :  devemos  t r an s fo rmá- l o s  em 
instrumentos, ( ), “em armas de justiça, Rom 6, 13
oferecidas a Deus”, para aumento da santidade de 
nossas almas.

Encíclica Quas Primas, 

do Papa Pio XI, sobre 

Cristo Rei (1925) 
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Diácono Edson

Ele reflete sobre a importância das histórias na 

vida dos homens, sob o tema “Para que possas 

contar e fixar na memória. A vida faz-se 

história”.

“Na confusão das vozes e mensagens que nos 

rodeiam, temos necessidade duma narração 

humana, que nos fale de nós mesmos e da beleza 

que nos habita; uma narração que saiba olhar o 

mundo e os acontecimentos com ternura, conte a 

nossa participação num tecido vivo, revele o 

entrançado dos fios pelos quais estamos ligados 

uns aos outros”.

O Vaticano divulgou no último dia 24 de janeiro, a 

mensagem do Papa Francisco sobre o Dia Mundial 

das Comunicações Sociais, que será celebrado em 

24 de maio, Solenidade da Ascensão do Senhor.

E explica: “para não nos perdermos, penso que 

precisamos de respirar a verdade das histórias 

boas: histórias que edifiquem, e não as que 

destruam; histórias que ajudem a reencontrar 

as raízes e a força para prosseguirmos juntos”.

‘’Para que possas contar 
e fixar na memória. 
A vida faz-se história’’ 

Gratidão sempre ao 

Sagrado Coração de Jesus 

por todas as bênçãos 

recebidas

‘‘

‘‘

Alexandre e Ariane

‘’Deus nos colocou no mundo para os outros"

Eduardo Simões - JOPS

Ele nos motiva, ele nos inspira e ele nos da 

apoio. Viva Dom Bosco!

Viveu a vida sendo pai e mestre, catequizando e 

enxergando no jovem o futuro da igreja."Deus 

nos colocou no mundo para os outros" é um 

dos ensinamentos deixados por Dom Bosco que 

o JOPS (Jovens Protagonistas do Sagrado) 

busca, cada dia mais, colocar em ação. 

Um dos dizeres de nosso padroeiro, nos deixa 

cada vez mais motivados e inspirados para 

perseverar na fé, é a celebre frase :"Basta que 

sejais jovem para que eu vos ame", mostrando 

seu total apoio, carinho para com os jovens e 

pensando no futuro da Igreja Católica na qual 

sempre precisará de renovação.

No dia 31/01 é comemorado a festa litúrgica de 

São João Bosco, padroeiro da juventude. Nele, 

enxergamos um olhar misericordioso de alguém 

que viveu, quando criança, a marginalidade e a 

pobreza, mas que encontrou em Deus a saída 

para uma vida digna. 

Missa de Dom Bosco
Missa Diocesana da Juventude em honra a São Dom Bosco, 

Padroeiro da Juventude, presidida por Dom Tarcísio Scaramussa, 

SDB e concelebrada por nosso pároco, Padre Vagner, Asssessor 

Eclesiástico do Setor Juventude Diocese de Santos, seguida de 

Gincana e um almoço de confraternização com jovens de nossa 

Diocese.

Iniciamos nossa caminhada junto à Igreja em 

outubro de 2010 quando fizemos o ECC...que 

mudou e muito nossa vida em família e como 

casal. Após o encontro, começamos a 

frequentar as missas no Sagrado Coração de 

Jesus, foi quando nossa filha mais nova Gabriela 

foi convidada pelo padre Toninho para ser 

coroinha. Logo em seguida, a Letícia também se 

interessou com a missão e já tínhamos duas 

coroinhas. Nossa filha Jéssica, não participa de 

nossa paróquia,  ainda com isto estávamos cada 

vez mais integrados na comunidade. 

Começamos a participar da pastoral da acolhida 

e da Promoção Social que nos proporcionou 

conhecer mais pessoas da comunidade já que 

Nossa família era composta de 3 filhas e 

pensamos que já estava formada, mas Deus nos 

abençoou em novembro de 2016 com a 

chegada da Vitória e logo em seguida, em 

agosto de 2017 com a vinda de Estefani que 

hoje integram nossa família com muito amor, 

completam nossas 5 filhas! 

moramos longe da paróquia. Desde então, 

continuamos nossa caminhada dentro do ECC. 

Com os aprendizados dentro da igreja, com o 

apoio da família e vários amigos fizémos a 1° 

Eucaristia, o Crisma e o Alexandre foi batizado. 

Em seguida, nos casamos no cartório e também 

na Igreja, onde tivemos um dos dias mais 

emocionantes de nossas vidas, como casal, 

recebendo o Sacramento do Matrimônio 

rodeados pela Família e muitos amigos....

Continuamos nos serviços da Igreja em todas as 

obras que nos são propostas.

 Gratidão sempre ao Sagrado Coração de Jesus 

por todas as bênçãos recebidas!

Deus nos abençoe e a todos os casais que 

fizeram e aos que irão fazer o ECC um dia!



Desejamos que ao lado dos pais, padrinhos e 

da comunidade, cresçam no seguimento a 

Jesus.

os crismandos Gilma Martins Alves, Marcos 

Antonio Gomes de S. Santos e Ricardo Luiz da 

Silva Leal, 

No mês de dezembro, nossa comunidade 

acolheu dia 14/12:

dia 15/12: Davi Wessling,  Hannah Sachi Ino, 

João Vitor Trigo Esposito, Vicente F. do 

Nascimento Mascarenhas e 

dia 29/12, na Comunidade Santo Inácio de 

Loyola: Enzo de Oliveira Nascimento, que 

nasceram para uma vida nova em Cristo.

"Maria é, pois, a mãe que nos dá o verdadeiro 

alimento que salva: o pão vivo descido do céu. 

Infelizmente, assistimos a uma nova onda de 

paganismo, a qual tem minimizado a 

importância da fé cristã em nossa sociedade, 

para ressaltar os novos deuses dos tempos 

modernos. 

As reuniões da Congregação acontecem as 

segundas, às 20h. 

A maternidade de Maria é posta de lado — por 

vezes, até ridicularizada —, ao passo que a nova 

mãe do mundo, a Gaia, como dizem alguns, 

ganha o espaço que antes era da Mãe de Deus. 

Isso explica o porquê de as igrejas estarem 

vazias, na virada do ano, e as praias estarem 

cheias: as luzes efêmeras dos fogos de artifício 

têm mais valor que a Luz perene irradiada por 

Cristo." (fonte: padrepauloricardo.org). 

Venha nos visitar! Participe da vida paroquial, 

santifique-se e colabore para a santificação do 

próximo.

9- Rita de Cássia Avellaneda Almeida   

14- Claudio Antonio Peixoto   

7- Maria Genovita Ferreira   

2- Alaide Pereira Jacob   

9- Cecilia Yanez Prieto   

22- Mary Lucy Pereira Mattoso   

7- Odete de Almeida Costa   

7- Terezinha Prince Ribeiro Silva   

10- Michelle Pozza   

20- Airton Todeschini   

1- Mercês Falco Rodrigues     

7- Lourdes Horta de Carvalho   

8- Mario Hamilton Murta S. Alves    

9- Jorge Luiz Virginio   

11- Mirian Consuelo Santana Moraes   

13- Clovis Wessling   

11- Neuza Vieira Leão   

15- Zuclea Amorim   

15- Shirley Oliveira Leutz  

17- Maria Cristina C. de P. Priante   

17- Namiko Higa   

19- Maria Imaculada Bigattão   

20- Iracema Neto Pinto   

22- Maria Helena Freire   

24- Jose Roberto Alonso Pereira    

24- Maria Emilia Pinto de Castro    

25- Fabio Rogerio Mota de Antonio    

25- Antonio Luiz O. de Magalhães   

28- Silvia Escobar Avolio    

28- João Rolemberg Silva   

29- Vera Maria Poli Conceição  

Seja um dizimista�

Congregação Mariana Batismo

Dízimo
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Aniversariantes

dizimistas do 

Mês de Fevereiro

Projeto cuidar

Os encontros serão assessorados por psicólogas, 

totalmente gratuito, às quartas-feiras, 19h em nossa 

Paróquia.

As inscrições podem ser feitas na Secretaria Paroquial. 

Vagas limitadas

Grupo de apoio emocional e 

informativo para CUIDADORES DE 

IDOSOS PROFISSIONAIS.

‘’

‘’ Há maior felicidade
 EM DAR 

do que em receber’’

Sejam bem vindos!!
No dia 14/12 tivemos a Apresentação de 

novos Coroinhas: Gabriel, Leonardo, Luiz, 

Fernanda e Beatriz para servir ao Pai com 

alegria!

Pré catequese
para crianças a partir
dos 5 anos

As inscrições já estão abertas para Pré 

Catequese 2020.

Os encontros acontecem aos sábados das 9h 

às 10h30. Traga seu filho para participar 

conosco de um momento alegre e divertido na 

Graça do Pai.

Para mais informações, procure a Secretaria 

Paroquial.

Aulas de 
Pintura
em tela

Missa da Sagrada 

Família e Batismo, 

na Comunidade 

Santo Inácio de 

Loyola
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Galeria

09/12 -Auto de Natal e Apresentação do 

Coral da Catequese

O tempo de Deus - Retiro dos Crismandos

12/12 -Missa de Ação de Graças 

10 anos de Ordenação do Diácono Edson e  bênção pelos 21  anos 

de matrimônio do Casal Anderson e Andreia

   31/12 - Missa de Passagem de 

ano 

Presidida pelo Pe. Vagner e auxiliada 

pelo Diácono Edson. No momento 

do ofertório foram entregues cartas 

com agradecimentos pelo ano que 

terminou e propósitos e súplicas para 

o ano que se iniciou. Permanece no 

sacrário durante todo ano de 2020. 

Visite-o !

    24/12 - Missa da VÉSPERA DE 

NATAL

Uma celebração emocionante para 

receber a luz que é Jesus, presidida pelo 

Pe. Vagner e auxiliada pelo Diácono 

Edson. 

23/12-Confraternização 

Rede de Comunicação

27/12 -Terço da Misericórdia

Novena de Natal
Este ano, as famílias, pastorais e membros da comunidade

se organizaram em pequenos grupos para a Novena de Natal. 


