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A partir do próximo dia 17 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas, abre-se a 

Quaresma, tempo no qual, por quarenta dias, somos convidados à revisão de 

vida e à conversão, a fim de nos prepararmos para a Páscoa do Senhor.

Desde os tempos antigos, a Quaresma sempre significou um período de 

renovação da própria vida e neste tempo, como cristãos, levamos conosco três 

pilares: a oração, o jejum e a esmola.

A oração para pedir a Deus força para se converter e crer no Evangelho. Aqui se 

enfatiza o aspecto da mudança, da consciência do próprio erro e a 

possibilidade de adentrar um caminho diferente; é rezar para ter a fé como dom 

de Deus. Pode se considerar a Quaresma como um tempo de retiro vivido por 

toda a Igreja.

Para seguir Jesus Cristo, o cristão deve ter a força de esquecer-se de si mesmo, 

de não pensar nos próprios interesses, mas só no bem do irmão.

Assumir uma atitude constante, generosa e desinteressada não é fácil. É este o 

sentido do jejum. Também pode significar que para ajudar a quem se encontra 

em mais necessidade, é muitas vezes preciso renunciar àquilo de que se gosta e 

isso implica sacrifício. A partir desta mesma reflexão, conseguimos entender a 

significância da esmola; sendo esta uma forma de solidariedade, caridade e 

partilha.

A Quaresma é tempo favorável para, através de diversas formas, renovarmos a 

nossa fidelidade cristã. O gesto de imposição das mãos na Quarta-feira de 

Cinzas leva-nos a tomar consciência da nossa condição de pecadores. A 

Quaresma é tempo propício para o aprofundamento do desígnio de Deus 

sobre cada um. É tempo de renunciar, de converter e de crer.

Ao longo destes 40 dias, as leituras sugerirão: sentido de jejum e da partilha, 

amor ao próximo, importância da oração, conversão, justiça de Deus, a sua 

misericórdia, o perdão e a reconciliação.

Que nesta Quaresma possamos fazer uma revisão de nossas vidas. Que 

façamos revisão da nossa moralidade, dos nossos costumes, dos nossos 

valores das nossas palavras, das nossas ações. E saber que só assim iremos 

caminhar em direção Àquele que “veio trazer Vida e Vida em plenitude”

Que tenhamos uma santa e abençoada Quaresma.

Tempo de renunciar, de converter e de crer

A Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 nos convida a refletir sobre o tema 
“Fraternidade e Diálogo: Compromisso de Amor”. E o lema “Cristo é a nossa Paz: do 
que era dividido, fez uma unidade” (Efésios 2, 14). Tem a finalidade de “convidar 
comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar 
caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo 
atual”. 
O cartaz faz referência ao formato de uma ciranda. Ou seja, todos juntos, de mãos 
dadas, mantendo a mesma direção. Nesse sentido, não há primeiro ou último lugar, 
mas sim uma unidade.

por Claúdia Soares

Este ano, nossa paróquia 

está em festa, no dia 29 de 

setembro, completará seu 

Jubileu de Ouro. 

São 50 anos de uma 

belíssima história de amor e 

devoção ao Sagrado 

Coração de Jesus.

Glorificamos a fé de uma 

comunidade entregue a 

ação do Espírito Santo, 

sustentada no manso, 

humilde e misericordioso 

Coração de Jesus, inflamado 

de amor por nós!

E a bravos e dedicados 

sacerdotes que nestes 50 

anos conduziram e 

conduzem nossa Igreja no 

caminho ao Pai! 

 



Porque devemos nos 

CONFESSAR? 
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Diácono Edson

Ainda como namorados e noivos já 
participávamos da comunidade do 
Coração de Jesus e já no nosso primeiro 
ano de casados recebemos o convite e 
tivemos a graça de participar do ECC. 
Foi, então, que nos tornamos definiti-
vamente parte de uma comunidade 
mais engajada e efetiva no serviço a 
Deus e à Igreja. 
Após 16 anos de matrimônio, brincamos 
seriamente quando dizemos que 'só por 
Deus' estamos juntos até hoje! 
Através do ECC, iniciamos nossa 
caminhada entendendo a importância 
da presença de Deus na vida do casal, o 
que é ser um casal cristão no mundo de 
hoje e a manter a fé na família mesmo 
nas dificuldades e revezes da vida.

1) Você vai se confessar? Muito bem. Isso significa que 
Deus está tocando nas portas do seu coração. Quer dizer 
que você é católico e que se reconhece pecador. É um 
bom ponto de partida. Para começar aconselho você a ler 
essa passagem do Evangelho de S.João (20,19-23). 
Portanto, um homem limitado como você, o sacerdote, 
entrará na sua consciência, e você lhe abrirá, cumprindo 
assim o mandamento de Jesus Cristo. Isso é possível 
porque aquele homem é um sacerdote que na sua 
ordenação recebeu o poder de perdoar os pecados, poder 
que o próprio Cristo deu aos seus Apóstolos. O sacerdote 
traz sobre si uma grande responsabilidade diante de 
Deus. Se ele escuta os seus pecados, faz isso para servir a 
você, não para afligir a sua consciência; faz isso para 
reconciliar você com a Igreja e lhe dar o perdão de Deus. A 
sua tarefa não é fácil. Reze por ele a fim de que o Pai dos 
Céus lhe dê o amor, lhe conceda o zelo para a salvação 
dos seus irmãos e que o Espírito Santo o ilumine. Quando 
você se confessa cumpre um ato de fé em Jesus e no Seu 
Evangelho. Honra a Deus, submetendo-se ao modo que 
Ele estabeleceu para perdoar os nossos pecados. Cumpre 
também um ato de humildade, contraposto aquele ato de 
soberba que cometeu ao pecar, preferindo a sua vontade 
àquela de Deus. 2) Clareando as ideias: Quando nos 
confessamos devemos ter bem presente aquilo que 
estamos fazendo. Por isso, recordemos antes de tudo 
aquilo que não precisamos fazer na confissão: Não 
elencaremos as nossas boas ações, a fim de que o 
sacerdote se congratule conosco; Nem sequer nos 
desculparemos, encontrando “justificativas” para os 
nossos pecados; Nem tampouco confessaremos os 
pecados das outras pessoas; Nem estamos para ”cumprir” 
uma formalidade para receber a comunhão, sem 
verdadeiros propósitos para o futuro; A confissão não é 
uma simples conversa, nem também uma descrição de 
todos os pequenos detalhes daquilo que aconteceu. 
Existem também outros valores que, embora não sendo 
ainda os principais, se obtém, com frequência, na 
confissão: Consolação, não simplesmente humana, mas 
proveniente do perdão de Deus; Conselho para resolver 
um determinado problema espiritual ou para orientar de 
modo melhor a nossa vida cristã; Conforto da consciência, 
mas não àquele que se poderia receber de um psicólogo 
ou de um psiquiatra. (Do livro: Por que devo me 
confessar? Cardeal Jorge Medina)

Ronald e Thaís
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por Eduardo Simões

A humanidade tem passado por 

muitos desafios. Há quase um ano, 

muitas pessoas tiveram suas vidas 

modificadas, algumas de forma 

permanente. Vimos as igrejas 

fecharem suas portas, e tivemos 

que nos adaptar a vários protoco-

los quando elas reabriram, alguns 

meses depois. E com isso, muitos 

católicos, ao redor do mundo 

inteiro, sofreram. Alguns, inclusive, 

arrefeceram na fé.

A necessidade da devoção 

à Santíssima Virgem Maria 

na atualidade

por Janaína Silveira

Domingo foi e é um dia muito importante para 

nós jovens! Dia de São João Bosco, padroeiro 

da Juventude, nosso padroeiro. 

Além de fundar a Congregação dos Salesianos, 

para nós ele é pai, mestre e modelo de como 

nós jovens podemos crescer na fé católica. Ele 

nos ensinou muita coisa, olhar para o mais 

necessitado, a caridade e devoção, pois mesmo 

com tantas dificuldades ele persisitiu e teve seu 

propósito concluído, fazendo com que os 

Jovens de todo mundo tenham ele como guia, 

intercessor e um exemplo de vida. 

Uma frase dele que me toca muito é “A 

caridade suporta tudo. Por isso não haverá 

verdadeira caridade quem não se dispuser a 

suportar os defeitos dos outros” Essa frase me 

remete muito ao aniversário do nosso pároco, 

pois sempre que ele convida os moradores em 

situação de rua para almoçar, faz com que todos 

os paroquianos saiam de suas zonas de 

conforto e façam coisas que geralmente não 

suportariam fazer, fazendo com que naquele dia 

aconteça uma verdadeira caridade!

Exemplo de caridade

Com a realidade atual, muitas vezes, implacável, 

somos convidados a revisar nossas vidas, a 

fortalecer a nossa fé. E que forma mais segura, mais 

fácil e repleta de alento de fazer isso do que pelas 

mãos da Santíssima Virgem Maria? A mãe do Nosso 

Salvador sabe das nossas necessidades. Nunca 

desampara um filho ou filha que lhe suplica. Ela 

sempre intercederá por nós. É por ela que, muitas 

das graças chegam até nós.

São Luís Maria Grignion de Montfort, em seu 

"Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima 

Virgem" nos exorta que é por meio de Maria que 

"Ele aplica seus méritos aos membros do corpo 

místico, que comunica suas virtudes, e distribui suas 

graças; é ela o canal misterioso, o aqueduto, pelo 

qual passam abundante e docemente suas 

misericórdias". (TVD, 24).

Com isso, nos apeguemos à Santíssima Virgem 

Maria. Clamemos a intercessão dela junto ao Cristo e 

confiemos a ela nossa fé, as nossas tristezas, 

alegrias. Dúvidas, certezas. Aflições e bonanças, com 

a plena confiança de que ela estará atenta a nós, 

seus filhos amados e clamará ao seu Filho Único, 

para que possamos alcançar a plenitude da vida.



Primeira Eucaristia
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Foram dois anos de preparação semanal, ouvindo, 

discutindo, conversando e entendendo toda uma história 

que muitos, quando chegaram, achavam que era só uma 

história e que nada mudaria, mesmo depois da catequese. 

Foram dois anos que viraram três. Na reta final, demos de 

cara com uma pandemia. E foi aí que tudo mudou. E para 

essa turma, a tal história passou a fazer total sentido na 

vida de cada um e de seus familiares.

Durante o isolamento, aprendemos o real sentido da 

palavra conexão e que amar ao próximo é mais que um 

mandamento, é  uma extensão do nosso corpo, uma forma 

de viver a vida. Olhar o irmão mais necessitado ganhou 

sentido através da sensibilidade de cada em perceber que o próximo precisa de uma máscara para 

não ficar doente, de uma água... de ajuda.

Os encontros online, passaram a ser mais reflexivos a cada passagem do evangelho, porque a Palavra 

fazia total conexão com o momento atual. 

A dor de um, passou a ser a dor do grupo. Fraternidade passou a ser uma palavra vivida e não mais, 

dita.

Passamos a praticar a solidariedade, e a palavra perseverança ganhou uma importância ímpar, pois 

perseveramos em ficarmos juntos, na fé, mesmo quando nada contribuía para estarmos juntos, nem a 

internet!
Essa turma, foi assim. Amadureceram numa tempestade e hoje, 

estão prontos para receber o Corpo e o Sangue de Cristo em seus 

corações e a fazer deste momento, a continuação de uma 

caminhada que terá altos e baixos, é verdade, mas com a 

perseverança e a fé que cada um tem em seu coração, será mais 

de altos que baixos e linda, onde poderemos observar que a 

semente que plantamos dará frutos lindos, pois o solo foi 

trabalhado e cuidado com carinho e Amor.

Nós, catequistas, desejamos que Deus os abençoe infinitamente 

e que a cada obstáculo, vocês lembrem que Deus está com e em 

cada um, de braços abertos para acolhê-los em qualquer 

momento de suas vidas. O tenham sempre como o melhor 

Amigo e que Nossa Senhora e São José, os ilumine sempre. 

                 Um beijo grande em cada um de vocês!
‘’O caminho da catequese

 foi uma fase 

memorável da minha vida’’ 
          Catequizando Guilherme            

‘’A minha caminhada na Catequese, 

me mostrou como é viver uma vida

 extraordinária em Deus.’’ 
                         Catequizanda Vitória

Turma do tio Ricardo: "Nosso testemunho" está manifestado em 

um versículo bíblico que, creio eu, resume em si todo o sentido 

desta caminhada, e que começa exatamente com gratidão... 

(aprovado pelo grupo): "Antes de tudo, sou grato a meu Deus, 

mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o 

mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm." (Romanos 1,8)

por Patrícia  Minnicelli
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Galeria

25/01 - Festa da Conversão de

           São Paulo 

19/01 - Missa votiva de São José

29/01 - Missa em Ação de Graças pelos 39 anos do Padre Vagner e 1ª Eucaristia Crismandos



por João Maria B. Santos

1- Mercês Falco Rodrigues  

2- Alaide Pereira Jacob

7- Odete de Almeida Costa

7- Terezinha Prince Ribeiro Silva

7 - Maria Genovita Ferreira 

9- Jorge Luiz Virginio

9- Cecilia Yanez Prieto

9- Rita de Cássia Avellaneda de Almeida

11- Neuza Vieira Leão

11- Mirian Consuelo Santana Moraes

14- Claudio Antonio Peixoto

17- Maria Cristina C. de Paiva Priante

17- Namiko Higa

19- Maria Imaculada Bigattão

22- Maria Helena Freire

22- Maria Elisabete Cruz de Andrade

24- Maria Emilia Pinto de Castro 

25- Fabio Rogerio Mota de Antonio 

28- Silvia Escobar Avolio 

28- João Rolemberg Silva

29- Vera Maria Poli Conceição

Doações Online
Mitra Diocesana de Santos

Paróquia Sagrado Coração de Jesus
CNPJ nº 58.259.771/0047-60

Plantões do Dízimo
Missas: Sábado (19h)

e Domingo ( 9h-17h e 19h)

Chave: CNPJ nº
58.259.771/0047-60

Banco Itaú
Agência 0610
C.C.: 31512-9
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dizimistas do 

Mês de FEVEREIRO

Lourdes

11/02 - 19h

Quarta-feira de

17 de fevereiro

Missa às 19h

Cinzas

Nossa Senhora
 de 

 Lourdes
Tríduo

08/02 - 16h
 09 e 10/02 - às 19h

Festa

 Paróquia Sagrado Coração de Jesus

 SagradHaverá venda de rosas 
 



Ser parte do Sagrado

Então em 2010 fomos fazer o ECC, no início mudou nossas vidas como casal, mas não éramos muito 

presentes nas missas, logo após o encontro fomos convidados para ajudar nos eventos da igreja, Noite da 

Pizza, Festa Junina, etc... eu adorava ajudar pois adoro fazer amizades, mas mesmo assim não me sentia 

motivada a ir às missa, sempre dando desculpas e meu marido também não fazia muita questão.

Ia aos encontros do meu grupo uma vez por mês e gostava muito de saber que ali  encontrava apoio 

quando precisava, meus novos amigos iam às missas mas mesmo assim continuava com minhas desculpas, 

foi aí que meu grupo me deu um propósito de que teria que ir ao menos nas missas de domingo, mas, 

infelizmente, logo em seguida, os pais de alguns deles ficaram com problemas de saúde e ficamos por 

quase 2 anos sem fazer o encontro e isso acabou com que eu não cumprisse meu propósito. Foi quando 

tive que aprender que quando não damos importância as coisas necessárias em nossa vida por  amor com 

certeza daremos pela dor. Nesse afastamento do grupo acabamos nos desencontrando como casal e em 

2014 uma tempestade aconteceu em nossas vidas e foi na igreja que encontrava forças para superar. As 

orações me fortaleciam, e daí em diante comecei a participar das missas de domingo.

Quando o problema familiar foi “resolvido” decidimos que além de participarmos das missas aos domingos 

iriamos nos dedicar mais as coisas da igreja. Foi quando em 2015 junto com minha família (pelo menos a 

maior parte, rsrsrs) crismamos, e em 2016 realizamos o tão esperado casamento após 19 anos de uma vida 

em comum já com um filho na época com 16 anos, um casamento duplo junto com meu irmão Alexandre  e 

minha cunhada Ariane celebrado pelo Padre Antônio Alberto Finotti . Era algo que já não esperava mais, 

mas aconteceu graças a nossa transformação. Logo em seguida do Crisma passamos a fazer parte da 

ACOLHIDA e PASTORAL DO DÍZIMO e com isso nossos filhos foram nos seguindo sem muitos esforços. 

Hoje meus filhos Kauê e Pedro Henrique  também são Acolhedores por sua vontades  e ainda ganhei uma 

Norinha, Thais Irene, que já foi coroinha por alguns anos e também faz parte da ACOLHIDA, é LEITORA  e 

COMENTARISTA.

A cada dia que passa me esforço para ter cada vez mais retidão em minha vida, mas no momento sou muito 

grata pela minha pequenez. Tenho falhas, erro, mas busco constantemente melhorar e incentivo para que 

as pessoas façam o mesmo.

Todos nós somos chamados a viver a santidade  e não sermos somente banco dentro da igreja, é muito 

importante que façamos algo pela Comunidade que frequentamos seja, servindo às pastorais ou até 

mesmo servindo ao próximo.

Sou muito grata por servir  na PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS hoje sob a responsabilidade do 

Padre Vagner Argolo .

                                         Minha caminhada na Paróquia Sagrado Coração de Jesus iniciou

                                        em  2010, conhecia  a  igreja  desde  1988  quando  meu  irmão 

                                       Waldecyr (Ciso) e minha cunhada  Rita  se casaram. Desde  então, 

                                   nunca  mais  tinha  participado de nada na paróquia , foi quando os 

                              mesmos  fizeram  Encontro  de Casais com Cristo, não me lembro o ano,

                         e a  partir daí começaram os convites para nós participarmos,  recusei acho

               que uns 3 anos até eu mesma chegar na minha cunhada e pedir a ficha de inscrição, 

pois  meu  marido  teria dito sim desde o primeiro convite, mas  eu  não estava preparada para 

passar 3 dias longe dos filhos, rsrsrs.

Aulas de 
Pintura
em tela

Assessoria completa

www.aulicino.com.br

por Rosely Simões
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