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Convocado pelo Papa Francisco por meio da Carta Apostólica “Patris Corde” (Coração de Pai) o Ano de São 

José será celebrado por toda a Igreja no mundo, de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021, para 

comemorar os 150 anos da promulgação do decreto da Sagrada Congregação dos Ritos do 

Quaemadmodum Deus, com o qual o Beato Pio IX, em 1870, declarou São José como santo padroeiro da 

Igreja universal. E durante esse período, o Decreto da Penitenciaria Apostólica oferece a possibilidade de 

receber Indulgências especiais ligadas à figura de São José

O Ano de São José é um presente a toda Igreja

A Tradição Cristã sempre teve uma especial atenção à 

importância do sim de Maria, mas nem sempre 

reconheceu com a mesma consciência a importância 

do sim de José, o carpinteiro de Nazaré, a quem Maria 

estava prometida em casamento. Foi crucial a 

aceitação de José para que o plano da Salvação de 

Deus pudesse ser realizado. 

O Evangelho dá a José o título de justo (Mt 1,19), 

termo raríssimo e concedido a pouquíssimos 

personagens na Sagrada Escritura. Justamente porque 

equivale a palavra santo que, no Antigo Testamento, é 

um atributo reservado somente a Deus (Ecle 7,20). Isso 

revela muito sobre a integridade, os valores e a 

santidade de vida de José. Era um homem fiel a Lei, 

observador dos mandamentos. Por isso, com sua 

obediência a Deus, escuta a voz do anjo e não teme 

em aceitar Maria como esposa e assumir o Filho de 

Deus como seu próprio filho.

Às vezes imaginamos Jesus como se já tivesse nascido 

pronto. Mas, na verdade, a própria Escritura revela que 

Jesus teve de aprender gradualmente, José ensinou 

Jesus a trabalhar e mostrou-lhe uma difícil realidade. O 

episódio do encontro de Jesus aos doze anos no 

Templo de Jerusalém nos revela que ele retornou a 

Nazaré e era obediente ao Pai e a Mãe. E ainda nos 

revela que ele crescia em estatura, sabedoria e graça 

diante de Deus e dos homens (cf. Lc 2,52). Assim, José, 

a partir de sua própria obediência a Deus, e na escuta 

atenta de Deus, cria o filho. Obediência que se dá na 

acolhida, no acompanhamento.

O papa recorda da carência que temos de esposos e 

pais como José. Ele não compreendeu tudo. Ele 

acolheu tudo. José não se impôs na vida do filho, mas 

ele acompanhou a Jesus na escolha de seu próprio 

caminho. 

Sua importância é ímpar na vida de Jesus e no plano 

da Salvação. O Papa Pio IX, então, ao declarar São 

José patrono universal da Igreja, estava dizendo que 

assim como o guardião da família de Nazaré foi capaz 

de proteger o Filho de Deus, também segue 

protegendo a Igreja que é extensão do Corpo Místico 

de Cristo.

 A Carta Apostólica Patris Corde e o Ano de São José 

são um convite a cada um de nós para conhecer e 

imitar aquele homem justo e santo, que mesmo sem 

compreender tudo, acolheu tudo.



Exortação Apostólica 

Verbum Domini 
Papa Bento XVI (2010) 
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Diácono Edson

Nos casamos em 1979 na Paróquia São 
Benedito, frequentávamos as missas e nessa 
igreja nossas duas primeiras filhas foram 
batizadas.
Logo depois mudamos e passamos a 
frequentar a Paróquia do Sagrado Coração de 
Jesus.
No Coração de Jesus, nossas filhas fizeram a 
1ª. Eucaristia, a crisma, casaram, nossos dois 
netos foram batizados, vivenciamos muitos 
sacramentos em família.
Fomos convidados algumas vezes para 
participar do Encontro de Casais com Cristo, 
por vários motivos não pudemos participar, 
crianças pequenas, trabalho, finalmente em 
2006 conseguimos participar.
Foi uma benção em nossas vidas e para nossa 
família.
Ficamos encantados com o que vivenciamos 
naquele final de semana, aprendemos muito 
com todos os casais que estiveram conosco e 
trouxemos esses ensinamentos para as nossas 
vidas.
Lamentamos não ter participado antes, mas 
tudo tem seu tempo!
Depois do Encontro, passamos a participar 
mais das atividades desenvolvidas na 
Paróquia, conhecemos o verdadeiro sentido 
da partilha e da vida em comunidade, sem 
falar da nossa espiritualidade em família. 
A partir de 2007 passamos a ser convidados 
para trabalhar no ECC e continuamos 
vivenciando o mesmo encantamento, 
servindo com muita alegria e aprendendo 
muito a cada ano que passava nesse Serviço 
da Igreja voltado para o fortalecimento das 
famílias.
Somos muito gratos por participar do ECC e 
gostaríamos que todos os casais tivessem a 
mesma oportunidade.  

A Palavra de Deus revela inevitavelmente também a 
dramática possibilidade que tem a liberdade do 
homem de subtrair-se a este diálogo de aliança com 
Deus; o pecado do homem é essencialmente 
desobediência e “não escuta”. Precisamente a 
obediência radical de Jesus até à morte de Cruz 
desmascara totalmente este pecado. Jesus foi 
mandado pelo Pai como vítima de expiação pelos 
nossos pecados e pelos do mundo inteiro; é 
importante que os fiéis sejam educados a reconhecer 
a raiz do pecado na não escuta da Palavra do Senhor 
e a acolher em Jesus, o perdão que nos abre à 
salvação. “Renovar a fé da Igreja na Palavra de Deus”; 
por isso é necessário olhar para uma pessoa em 
Quem a reciprocidade entre Palavra de Deus e fé 
foi perfeita, a Virgem Maria, “que, com o seu sim à 
Palavra da Aliança e à sua missão, realiza 
perfeitamente a vocação divina da humanidade”. 
Ela é a figura da Igreja à escuta da Palavra de Deus 
que nela Se fez carne. Maria é também símbolo da 
abertura a Deus e aos outros; escuta ativa, que 
interioriza, assimila, na qual a Palavra se torna forma 
de vida. Cada cristão que crê, em certo sentido, 
concebe e gera em si mesmo o Verbo de Deus: se há 
uma só Mãe de Cristo segundo a carne, segundo a fé, 
porém, Cristo é o fruto de todos. Portanto, o que 
aconteceu em Maria pode voltar a acontecer em 
cada um de nós diariamente na escuta da Palavra e 
na celebração dos Sacramentos. Precisamente a 
ligação intrínseca entre Palavra e fé põe em evidência 
que a autêntica hermenêutica da Bíblia só pode ser 
feita na fé eclesial. Por isso é impossível que alguém 
possa entrar para a conhecer, se antes não tiver a fé 
infusa de Cristo que é lanterna, porta e também 
fundamento de toda a Escritura. São Tomás de 
Aquino, insiste: “A letra do Evangelho também mata, 
se faltar a graça interior da fé que cura”. “Devendo a 
Sagrada Escritura ser lida e interpretada com o 
mesmo Espírito com que foi escrita”. “Não acreditaria 
no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade 
da Igreja Católica”. O Espírito Santo, que anima a 
vida da Igreja, é que torna capaz de interpretar 
autenticamente as Escrituras. Uma autêntica 
interpretação da Bíblia deve estar sempre em 
harmônica concordância com a fé da Igreja 
Católica.

4ªparte

Benê e Katia
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Tenha fé em 2021!

por Eduardo Simões

2021 começou!

Novos desafios, novos caminhos, novos 

sonhos, mas também de muitas 

incertezas! 

Muita gente se pergunta, o que será 

desse ano, pandemia, vacina e mil e uma 

soluções e acontecimentos mas de uma 

coisa eu sei....Seu ano não será nada, se 

não for um ano de Fé, um ano de 

oração e um ano te intimidade com 

Deus, com isso, você não precisará 

esperar soluções e respostas de outras 

pessoas para o seu 2021, pois Deus 

estará com você, e com ele você já estará 

completo!

Espero que esse ano, seja um ano de 

mudança na sua vida!

Caro leitor, ser um verdadeiro devoto de Maria é 

um sinal de salvação e tal coisa nós, congregados 

marianos, buscamos de todo coração.

Compartilhamos contigo neste mês trecho de um 

belo artigo de D. Orani, Cardeal Tempesta, 

arcebispo do Rio de Janeiro: "Neste primeiro dia 

do ano civil, a Igreja celebra a Solenidade da 

Virgem Maria, Mãe de Deus. Título mariano de 

grande importância para nós cristãos. Nós nos 

colocaremos na escola de Maria, a discípula 

perfeita, a primeira pregadora da Divina 

Misericórdia. Nesta meditação, vemos o sentido 

do “sim” de Maria, a abertura para Deus que a 

coloca numa disponibilidade aberta ao horizonte 

da fé voltado para o ilimitado.

Neste dia é a conclusão da Oitava do Natal, dia no 

qual a Igreja volta-se para a Virgem que gerou em 

seu seio e deu à luz o verdadeiro Deus feito 

homem. Chegou a plenitude dos tempos e “Deus 

enviou o seu Filho, nascido de uma mulher”, 

aquela mesma que os pastores encontraram 

velando o “recém-nasc ido dei tado na 

manjedoura”. Somos gratos à Virgem Santa e, 

contemplando o seu Filhinho, reconhecemos nele 

o Deus perfeito e a proclamamos verdadei-

ramente Mãe de Deus: “Salve, ó Santa Mãe de 

Deus! Vós destes à luz o Rei que governa o céu 

e a Terra pelos séculos eternos!’ – assim canta a 

Igreja hoje, saudando a Toda Santa Virgem 

Maria." 

Fonte: cncmb.org.br

Congregação Mariana 
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Galeria

BATIZADOS

No mês de dezembro, nossa 

comunidade acolheu Arthur 

Felipe Ramos Costa e Maithê 

Lima Dias  que nasceram para uma 

vida nova em Cristo.

08/12 -  - Missa Solene da Imaculada Conceição



Galeria

Missa da Noite de Natal

Bênção do Menino Jesus- 20/12

Missa do Natal do Senhor
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Galeria

Missa da Passagem de Ano - 31/12

Missa de Santa Maria, mãe de Deus - 01/01/2021



por João Maria B. Santos

2 - Ana Cristina de Freitas Gomes      

3 - Fabiana Nascimento S.Teixeira      

3 - Neide dos Santos Silva     

3 - Maria José Rodrigues     

4 - Irene Burgos     

5 - Niulda de Jesus Pereira      

6 - Mario Sergio Fortes Guimaraes     

7 - Regina Amélia F. Martins     

8 - Nilton do Nascimento Silva      

10 - Ronaldo Miranda da Silva      

10 - Jeronymo Berezuk     

12 - Ana Maria Silva de Souza      

12 - José Rubens Neto Pinto     

14 - Roberto Antonio da Costa     

16 - Lucinda da C. Nogueira Mendes      

16 - Georgete Silva Pereira     

18 - Maria Noemia     

18 - Edna de Jesus Abelo     

18 - Marlene de Souza Lopes     

19 - Maria de Lourdes Afonso     

20 - Jose Leonel Martinelli     

23 - Jenny Tomé Sbarro     

24 - Monica Maria de Carvalho Alvarez      

24 - Antonia Martins Santos      

25 - Francisco Luiz Araujo Martins     

25 - Sebastião dos Anjos     

27 - Thiago Tacão     

27 - Darcy Giroto dos Santos               

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

Oração a São José

Salve, guardião do Redentor e esposo da 

Virgem Maria!

A vós, Deus confiou o seu Filho; em vós, 

Maria depositou a sua confiança; convosco, 

Cristo tornou-Se homem.

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai 

também para nós e guiai-nos no caminho da 

vida.

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,

e defendei-nos de todo o mal. Amén.

No próximo dia 29/01, celebramos mais 

um ano de vida de nosso pároco e só temos

a agradecer!

Obrigado Padre Vagner pelo seu amor a Igreja, seu 

carisma, pelo dom da sua vida, pela sua alegria, pelo 

seu testemunho de amor a Deus e aos irmãos.

Louvamos a Deus por sua vida, que Ele derrame 

muitas bênçãos e luz sobre você e seu caminho.
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dizimistas do 

Mês de JANEIRO

Aniversário natalício

Padre Vagner

No mês de dezembro, nossa comunidade acolheu 

Arthur Felipe Ramos Costa e Maithê Lima Dias  

que nasceram para uma vida nova em Cristo.

Batismo



por Luiz Flavio e Maria Estela Andrade

Relatos do Sagrado
Contando nossa história....

Este ano de 2021 nossa Paróquia está em festa, completa 50 anos de 

criação no dia 29 de setembro. Muitas histórias, momentos 

marcantes, lembranças inesquecíveis, eventos....como é bom recordar!

Mais do que testemunhas oculares dos 

acontecimentos, fomos e somos 

protagonistas. Nela estamos desde a 

pedra fundamental! Um privilégio, 

graças a Deus poder compartilhar 

nossas  recordações  com esta 

comunidade.

A Cia de Jesus, retirava os aportes econômicos e financeiros à obra em andamento - ainda muito crua´-, e nós, 

sim nós, paroquianos, iríamos prosseguir na construção e Padre José lançou o desafio! Sua liderança era 

carismaticamente branda, mas sensível e efetiva, funcionava. Com doações da Providência divina, os materiais 

apareciam. As cotizações entre nós, funcionavam como verdadeira irmandade. Sem dízimo, burocracia, 

somente no anonimato, as doações apareciam a tempo e hora para avançar a construção. Foi, seguramente, o 

mais maravilhoso tempo, dentre o muito aqui vivido! Verdadeira epopéia! Inesquecível!

Pe .  Pa u l o ,  o u t r a 

e r u d i ç ã o 

personificada, devoto 

mariano, criador e 

incentivador da JUVA 

                                 O início da História

Da Rua da Constituição para Av. Bartolomeu de Gusmão. A 

princípio comprado o terreno onde seria a Igreja, missas eram 

celebradas na capela que existia nos fundos do Colégio 

Escolástica Rosa. O responsável pelo Santuário na Rua da 

Constituição era o Padre jesuíta, João da Silva Passos e a 

Companhia de Jesus, mantenedora daquela ordem, recebeu 

vultuosa indenização das Cias Light/City, pelos danos causados ao 

templo com a explosão do Gasômetro em fevereiro de 1967, 

restou demolido. O dinheiro da indenização estava aplicado e com 

um ‘’bum fatídico da bolsa’’ os recursos indenizatórios foram 

perdidos. Padre Passos se afastou, aqui já estava Pe. Lacerda e a 

Cia de Jesus, enviou Padre José Henrique Galvão, para vigário, e 

como coadjutor Padre Paulo José da Silva.

Tudo na vida é finito, como é 

óbvio. E chegou o dia da Cia. de 

Jesus deixar Santos. E lá se foram, 

primeiro Pe. José, depois, Pe. 

Paulo. O patrimônio imobiliário 

foi, então, passado à Diocese, 

atendendo a solicitação do Padre 

Paulo. A paróquia foi então 

con f i ada  ao  Pe .  X imenes 

Coutinho, Chanceler da diocese 

que mais tarde passou ao Pe. 

Antonio Antonelli, mas logo foi 

transferido para Mongaguá. 

Aqui, designação do Monsenhor 

Primo, como pároco, marcou 

período duradouro e próficuo, 

Pe. Passos na 1ª Comunhão de nosso filho 

mais velho , na  lage superior em construção 

da igreja S.C.J.

E a obra chegou ao fim. Ou quase, Faltava muito, mas a Igreja 

foi sendo concluída aos poucos. Crises, as mais diversas. 

Muitas dificuldades a serem vencidas. E foram, graças a Deus!

Pe. Lacerda deixou o sacerdócio. Padres José e Paulo, 

personalidades totalmente distintas, mas se completavam nos 

trabalhos pastorais. E a comunidade foi se estruturando. 

Enquanto a obra da Igreja não atingia ao ponto de poder ser 

trazida a imagem francesa do sagrado Coração de Jesus, feita 

em 1905, e que ornamentava o antigo santuário, permaneceu 

no salão principal da Sociedade São Vicente de Paulo, onde eu 

era vice presidente jurídico. Então, a SSVP foi honrosamente, 

depositária durante anos daquela relíquia.

Esta é parte de nossa FAMÍLIA: eu , meu marido,os meus 2 

filhos e minhas 2 noras



Relatos do Sagrado
Contando nossa história....

Como em qualquer obra, preferimos ser tijolo no alicerce, do que quadro na parede. Aqui, leigos mãos na 

massa. Missionários, um pouco, fizemos de tudo, fomos participantes de conselhos paroquiais, redatores de 

boletins, Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, por mais de 30 anos, Ministros da palavra, sempre 

nos situando como ‘’Desimportantes do Evangelho’’ na forma preconizada no opúsculo escrito em 2015, 

prefácio do Padre Toninho, edição esgotada. Tempos depos da assessoria às transmissões de bens citadas, da 

Soc. Brasileira de Educação à Diocese, fui indicado por Mons. Primo, e convidado por D. David Picão, assumi ser 

Advogado da Mitra, como permaneci por muitos anos, saindo depois de algum tempo após D. Jacyr Braido 

haver sucedido-o. Logo após, fui designado, por Dom Jacyr, a primeiro coordenador da COMIDI, Conselho 

Missionário Diocesano. Vivendo para Missão, assim nos identificamos!

A imagem do Sagrado Coração de Jesus foi feita, sob 

encomenda, em 1905, para igreja na Rua da Constituição. O 

seu transporte da Rodrigues Alves aqui para igreja, 

assemelhou-se a uma verdadeira ‘’operação de guerra’’. 

Enfim, chegou sã e salva, com pequenos senões sanados 

por gabaritados restauradores. Festa memorável! Há que 

registrar-se, a operosidade do Odil Porto e equipe, para o 

traslado.

Tudo na vida é finito, como é óbvio. E chegou o dia da Cia. 

de Jesus deixar Santos. E lá se foram, primeiro Pe. José, 

depois, Pe. Paulo. O patrimônio imobiliário foi, então, 

passado à Diocese, atendendo a solicitação do Padre Paulo. 

A paróquia foi então confiada ao Pe. Ximenes Coutinho, 

Chanceler da diocese que mais tarde passou ao Pe. Antonio 

Antonelli, mas logo foi transferido para Mongaguá. 

Aqui, designação do Monsenhor Primo, como pároco, 

marcou período duradouro e próficuo, não só de 

consolidação comunitária, mas de obras e realizações 

materiais. Criou a Jucor (Jovens do Coração de Jesus) do 

qual fomos coordenadores. Literato renomado, Monsenhor 

Primo contou com colaborações do Mons. Nelson de Paula 

e Pe. Heládio Rodriguez, e, a cada dia a Paróquia do 

Sagrado Coração de Jesus foi se consolidando, ao ponto de 

sua escrita contábil, ser reputada, padrão da Diocese. Com 

o falecimento do Monsenhor Primo, em 1994, toma posse 

o Padre Toninho, que permaneceu a frente de nossa 

comunidade por 23 anos e em 2018, assume, nosso atual 

paróco, Pe. Vagner.

Luiz Flavio e Maria Estela Andrade

Aulas de 
Pintura
em tela

Assessoria completa

www.aulicino.com.br
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