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Com a Quarta-feira de Cinzas, iniciamos o Tempo Litúrgico da QUARESMA. E nada mais edificante do que ler o 

Evangelho de São Mateus (6,1-6.16-18), onde Jesus nos orienta como devemos viver a prática da justiça e da 

conversão, seguindo os três pilares desse ensinamento: jejum, oração e esmola.

Em sua homilia de 06/03/2019, disse o Papa Francisco: “A oração, a esmola e o jejum reconduzem-nos às únicas 

três realidades que não se dissipam, que são um tesouro que dura. A oração liga-nos a Deus; a caridade (esmola), 

ao próximo; o jejum, a nós mesmos. Deus, os irmãos, a minha vida: são as realidades sobre as quais é preciso 

investir. Eis para onde a Quaresma nos convida a olhar: para o alto, com a oração; para o outro, com a caridade; 

para dentro de nós mesmos, com o jejum.”

O Jejum é muito mais do que deixar de fazer alguma refeição. O jejum comporta a opção por uma vida sóbria, 

uma vida que não esbanja, uma vida que não “descarta”. Jejuar nos ajuda a adestrar o coração ao essencial e à 

partilha. É um sinal de tomada de consciência e de responsabilidade face às injustiças, aos abusos, sobretudo 

com relação aos pobres e aos pequenos; é também sinal da confiança que depositamos em Deus e na sua 

Providência.

A oração é o exercício quaresmal cujo conceito envolve nossa comunhão e familiaridade com Deus. Não existe 

vida cristã, sem comunhão com Deus. E essa unidade se traduz na escuta atenta e assídua da Palavra, na oração 

pessoal e comunitária e na vivência da “amizade com Deus”. O cristão não é um estranho para Deus, mas um filho 

de Deus! O bom filho não esquece do pai nem fica longe, sem ligar para ele...

 

A Esmola é muitas vezes, só uma maneira de “não pesar na consciência” diante dos pobres. No entanto, ela indica 

a gratuidade, que deveria ser uma das características do cristão, o qual, consciente de ter recebido tudo 

gratuitamente de Deus, aprende a dar da mesma forma aos outros. Esmola é o 'olhar' que oferecemos, antes da 

ajuda material que damos a quem precisa; é a 'experiência' de sermos tocados por aquilo que vive o outro: sua 

história, seu sofrimento, sua esperança. Por isso, a Quaresma nos estimula na prática das obras de misericórdia: 

“eu tive fome... tive sede... estava sem roupa, sem casa, na prisão, doente...” (cf Mt 25). 

Este é um tempo abençoado, um “tempo favorável”. Comecemos logo a praticar os  exercícios quaresmais a cada 

dia, respondendo ao convite de Jesus, ouvido na Quarta-feira de Cinzas: “Convertei-vos e crede no Evangelho”. 

Que a Quaresma possa reavivar em nós, o desejo de viver na Palavra de Deus e na esperança da Ressurreição! 

Que a oração, o jejum e a esmola nos ajudem na conversão do coração e nos preparem para viver o Tríduo Pascal!

Jejum, oração e esmola
por Maria de Fátima Malpighi Magalhães

Semana

Santa

Eis para onde a Quaresma nos convida a olhar: 
para o alto, com a oração; 

para o outro, com a caridade; 
para dentro de nós mesmos, com o jejum. ‘’

Papa Francisco
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Diácono Edson

Nossa história é parecida com a de 
muitas pessoas que já passaram por aqui. 
Famílias católicas de criação, partici-
pando apenas de batizados, primeira 
eucaristia, casamentos e missas de 
sétimo dia, sem nenhuma vivência na 
vida da igreja enquanto comunidade. 
Nos casamos em 1991, e iniciamos nossa 
família com muita luta e amor. Vieram os 
filhos, e em certa ocasião um querido 
casal de amigos nos convidou a partici-
par de uma eucaristia no Sagrado 
Coração de Jesus. A homilia do pároco à 
época nos atraiu, pois era forte e atual e 
passamos a frequentar a missa todos os 
domingos. E em 2002, o mesmo casal 
amigo nos convidou a participar do ECC e 
nós aceitamos de pronto. Foi o ponto em 
que nossa vida mudou e fomos tocados 
por Deus, permitindo que Ele fizesse 
parte de nossa família. 
A partir do ECC, nos engajamos na igreja. 
Ela se tornou a extensão de nossa casa. 
Participamos de várias pastorais e 
decidimos fazer a segunda etapa do ECC, 
para dar continuidade à nossa caminha-
da como Família Cristã.  Acreditamos que 
a família é a base de tudo e precisa ser 
incentivada e reforçada em seus valores e 
o Encontro tem um papel fundamental 
nessa caminhada. 
Este ano faremos 30 anos de matrimônio 
e Deus nunca mais sairá de nossas vidas. 
Renovaremos mais uma vez nossos votos 
com a graça de Deus. 
Somos gratos a Ele por tudo.
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Maurício e Cintia

3) O principal: Quando nos confessamos, buscamos, 
com a ajuda da graça de Deus, sobretudo, mudar a 
nossa vida, em conformidade com o Evangelho, e obter 
o perdão de Deus Pai, pelos méritos de nosso Senhor 
Jesus Cristo e pela graça do Espírito Santo. Os nossos 
pecados são uma recusa da aliança, à qual Deus nos 
chamou por meio do Batismo; todavia, Ele continua a 
nos oferecer o Seu amor e o Seu perdão. Ele quer nos 
reinserir, interiormente e exteriormente, na comunidade 
da salvação, no Seu povo santo que é a Igreja. Tudo isso 
se pode exprimir com a palavra conversão. A conversão 
é a recusa do pecado e o retorno ao amor de Deus ou, o 
distanciamento do pecado por amor de Deus. Se 
tivéssemos sempre amado a Deus, acima de todas as 
coisas, não teríamos jamais pecado. Na medida na qual 
aceitamos o pecado na nossa vida, não podemos dizer 
com toda verdade que somos cristãos, discípulos de 
Jesus e membros da Sua Igreja. A Igreja é uma 
comunidade de convertidos ou pelo menos uma 
comunidade de homens que estão buscando 
seriamente se converter. Por isso, o Sacramento da 
Penitência é um evento alegre: é o triunfo do amor de 
Deus e o restabelecimento da Sua Aliança com um 
cristão pecador. O sacerdote, depois de ter escutado a 
sua confissão sincera, concede a você o perdão e a 
absolvição e o reconcilia com Deus e com a Igreja. 4) É 
apenas uma questão pessoal entre mim e Deus? Alguns 
pensam assim, mas é um grande equívoco. Porque você 
não somente ofendeu a Deus, mas também a Igreja, a 
comunidade dos cristãos. Com os nossos pecados 
damos, muitas vezes, um mau exemplo aos outros. Não 
damos testemunho do Evangelho. Diante dos nossos 
irmãos, ocultamos o rosto de Deus nosso Pai, que 
deveria se refletir em nós, nas nossas palavras e nas 
nossas atitudes, desencorajamos o nosso próximo no 
caminho da vida cristã. Talvez induzamos os outros ao 
mal, lhes associando aos nossos pecados, fazendo assim 
a obra de destruição do Reino de Deus. Também os 
pecados mais escondidos e pessoais, aqueles 
conhecidos somente de Deus e da nossa consciência, 
retardaram o nosso dinamismo cristão: tornam-nos 
menos ágil na caridade, menos puros nos motivos que 
guiam as nossas ações e menos generosos no 
apostolado. Tudo isso prejudica a Igreja. 
(Do livro: Por que devo me confessar? Cardeal Jorge 
Medina)

...continuação
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por Eduardo Simões

Eis o tempo de 

contemplação e conversão

por Janaína Silveira

Estamos no inicio da Quaresma, um tempo 

de reflexão, mudança e preparação para a 

Páscoa do Senhor.

Nestes quarenta dias, muitas pessoas 

costumam jejuar comidas, refrigerantes, 

coisas que normalmente soam como dieta. 

Mas, para essa quaresma as pessoas 

deveriam fazer outro tipo de jejum, o jejum 

da mentira, o jejum da preguiça e o jejum da 

fofoca, assim teríamos realmente uma 

quaresma de muito aprendizado e mudança, 

pois aí sim estaríamos fazendo diferença na 

comunidade, na nossa vida pessoal e no 

mundo.

Ainda dá tempo de fazermos esse jejum, 

venha comigo nessa!

Jejum para o bem

Estamos, já a algumas semanas, no tempo da 

quaresma, em preparação para a Páscoa. E que 

momento propício para que nós, como fiéis, 

possamos contemplar a beleza do mistério da 

ressurreição. Ele é um fato incomensurável, que 

passa por todo um processo de esvaziamento, 

renúncia, que somos convidados a viver, até a 

entrada no Tríduo Pascal e que tem o ápice no 

domingo da ressurreição.

Contemplação. Essa é a palavra que uso para que 

possamos refletir nesse momento. Contemplar, 

como a Santíssima Virgem assim o fez, a morte de 

Seu Filho, Deus feito homem, sem culpa e sem 

pecado, para que pudéssemos ser salvos. 

Imaginemos o quanto foi difícil silenciar e observar 

Nosso Senhor Jesus sofrer, confiando de forma 

absoluta em Deus de que, tudo aquilo que fora 

prometido em favor do Cristo seria cumprido. Parece 

ser árduo, longe da realidade atual, mas não é.

Muitas vezes, isso também nos falta: confiança de 

que, ao nos entregarmos e Renunciarmos a nós 

mesmos, incorporar, dentro das nossas possibi-

lidades, o sacrifício, como o próprio Senhor fez, para 

ressuscitarmos para uma nova realidade de vida, 

uma nova perspectiva. Estamos no momento 

favorável, afinal o hoje nós ainda temos, e o amanhã? 

Esse último ainda não sabemos se teremos.

19/03 - Missa
às 19h

Tríduo a

   São
    José
   São
    José

Dia de São José

transmissão ao vivo pelo facebook e youtube

Tríduo
16, 17 e 18/03

às 19h
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Depois de um ano diferente para todos, chegamos ao início da caminhada de confirmação dos jovens e adultos da 

turma de crisma. Somos gratos e felizes pela perseverança de cada um, por suportarem as janelinhas de todas as 

terças. Os encontros virtuais que visualmente nos dava uma ideia de distância, nos confortava com a certeza de 

que a Fé sempre nos manteve juntos. 

Que o caminho do discipulado tenha sido uma experiência junto a Jesus, a exemplo da caminhada dos homens 

que um dia disseram sim ao chamado: “Vem e Segue-me”

Marcelo Vadala (Catequista)

Em uma noite cheia de graças à luz 

do Espírito Santo, Dom Tarcísio 

Scaramussa, nosso Bispo Diocesano, 

ministrou o Sacramento do Crisma a 

23 jovens e adultos no último dia 

20/02. A Santa Missa teve como 

concelebrante Pe. Vagner, Diácono 

Edson, os padrinhos e os familiares 

dos crismandos. 

Carlos (Catequista)

“Colocar minha vida a serviço, colaborando co a catequese de Crisma foi o desafio que Deus colocou na minha 

caminhada como cristão. Quando fui convidado, aceitei com muito temor, mas aceitei de pronto, pois vi esse 

convite como um propósito de Deus. Hoje vejo que, depois de tantos obstáculos ultrapassados nesse período, os 

objetivos foram todos conquistados. Turma maravilhosa! Acredito que pudemos ajudar a caminhada de todos, e 

continuo rezando para que todos possam seguir firmes e não se desviem. Com certeza aprendi mais do que 

ensinei. Hoje me vejo mais preparado e minha fé mais madura. Obrigado.”

“Gratidão a Deus e a todos os catequistas por me permitirem participar de toda a formação. Vim para este grupo 

após uma reunião na paróquia, quando a Gisele falou para quem não sabia o catecismo da igreja católica, que fosse 

procurar conhecer (+ ou - isso). Eu já fazia parte do grupo bíblico de reflexão, mas me faltava o básico, com um 

pouco de cara de pau, perguntei a ela como aprender o catecismo. E prontamente ela me convidou para participar 

das reuniões da crisma. Amei, precisava disso. Fui crismada novinha, e não tinha noção do que era. Foi maravilhoso 

para mim, inclusive acho que todos os adultos, mesmos já crismados, deveriam ter reuniões catequéticas. Foi muito 

bom participar de tudo, estudar, meditar, pesquisar, questionar e ser respondida com muito amor pelos catequistas, 

aprender.  Vou continuar estudando, nem que seja só virtualmente, com muito mais segurança por ter adquirido 

mais conhecimento. Sei que tenho o Espírito Santo comigo, meus pensamentos e sentimentos mudaram. Hoje ouvi 

de um padre, pelas redes sociais, não paro mais de ouvir diversas catequeses, e acho que serve para nós. Nós temos 

o Espírito Santo, mas estamos usando? Ou Ele está guardado? Acho que eu o tinha guardado, e agora está se 

manifestando. Você tem rezado meditado a Palavra de Deus, adorado o Santíssimo, praticado atos de caridade? 

Todos temos vocação para sermos santos. Santo é um pecador que não desiste. O combate é diário, sem desespero, 

mas com oração, prudência e sinceridade. Vou repetir o que disse em uma reunião, agradeço a Deus por estar viva, 

por ter tido a oportunidade de aprender tudo isso, me arrepender de tudo de errado que fiz, me converter antes de 

morrer. Não deixem a oportunidade dá conversão passar. Usem o Espírito Santo.”
Iraci Lopes G Savio
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Galeria

02/02 - Missa da Apresentação do Senhor e Bênção das Velas

 
03/02 - Missa de São Brás com bênção da Garganta com a participação do 

           Seminarista Gabriel.

Nossa comunidade,

com muita alegria,

acolheu, no mês de

fevereiro, o 

Seminarista Túlio,

que fará seu estágio 

pastoral neste ano 

de 2021 em nossa 

Paróquia.

11/02 - Missa solene Nossa Senhora de Lourdes com a Bênção da Saúde



Galeria

17/12 - Missa de quarta-feira de Cinzas com a imposição das cinzas.
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18/12- Momento de Adoração  

ao Santíssimo Sacramento com 

os crismandos 

Aulas de 
Pintura
em tela

Assessoria completa

www.aulicino.com.br

24/02 - Via Sacra

BATISMO

21/02 - Helena Passos Rodrigues Viana07/02 - Davi Lorenzo Braggion 

            Podboy Garcia
13/02 - Marcella Ingeborg 

           Oberbacher Napoleone



por João Maria B. Santos

1 Simone Loreto Macedo   

1 Odete Bruno Molinari    

2 Amailza dos Santos Frank    

3 Elisabete Aparecida de S. Rodrigues    

3 Noemy Pinheiro Lima    

5 Andrea da Silva Cruz    

6 Joceli Simoes Guidolin   

8 Diác. Edson Aparecido da Silva    

8 Maria de Fatima Malpigui Magalhães    

9 Docinda Dias Alvarez    

10 Ronaldo Miranda da Silva    

11 Maria Isabel do Carmo A. de Aguiar    

12 Lacy Pires de Andrade    

12 Antonio Ignacio Pereira Filho    

13 Ricardina Celeste Vieira    

15 Rosemarie Ribeiro de Castro Rios    

16 Lucimara Das Neves Prates    

17 Jose Eduardo Gomes da Silva    

19 Gisele Cristina Fidelis da Silva    

19 Ariane Marinho    

20 Ana Furich Tonelli   

20 Maria Luiza Pinto Nascimento    

21 Lourdes Buchala    

21 Dorival Quaresma   

24 Cristina Comuni Bordignon Salamoni   

25 Maria José De Menezes Santos    

25 Clotilde Laranjeira Bernardes    

26 Maria Aparecida Alves Pereira    

26 Eugenio Cioletti   

27 Lucilia Ceu Moraes Sarabando   

27 Luis Felipe Carrari Amorim   

27 Ricardo Braz Santos    

28 Malena Socorro de Oliveira Alvarez    

31 Marcia Maria Junqueira Contatori    

31 Benedito José Teixeira da Silva    

31 Selma Aparecida De Andrade    
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dizimistas do 

Mês de MARÇO

Lourdes

Banco Itaú
Agência 0610
C.C.: 31512-9

D
o

aç
ão

 o
n

li
n

e

 Paróquia Sagrado Coração de Jesus

 Sagrad

19 de março
Dia de São José
Missa às 19h

Programação
28/03 - Domigo de Ramos

9h, 17h e 19h Missas

29/03 - Segunda-feira 

19h30 Via Sacra na Paróquia

30/03 - Terça-feira  

20h Liturgia das Trevas

31/03 - Quarta-feira 

20h Ofício de Nossa Senhora das Dores

01/04 - Quinta-feira Santa

19h Missa da Ceia do Senhor 

02/04 - Sexta-feira da Paixão

15h Ação Litúrgica da paixão de Nosso Senhor

03/04 - Sábado Santo

19h Vigília Pascal 

04/04 - Domingo da Páscoa do Senhor

9h, 17h e 19h - Missas

Programação

Horários de Missas
com transmissão ao vivo

pelo facebook e Youtube

Segunda a Sábado

às 19h

Domingo
às 9h

Chave: CNPJ nº
58.259.771/0047-60



A união faz a força!

por Patricia Minnicelli

Durante o mês de fevereiro e começo de março de 2021, realizamos a Primeira Eucaristia de 80 

crianças...., ops!!... adolescentes. É..., o tempo passou numa pandemia. Num piscar de olhos, nossas 

crianças cresceram. Pela tela do computador, não conseguíamos visualizar ou melhor, enxergar o 

quanto eles haviam se transformado. Vê-los ali, pela primeira vez, num momento tão especial, 

comungando o Corpo e Sangue de Jesus, nos mostrou ao vivo e a cores, o sentido de perseverar na 

fé! Foram valentes! Estavam ali, conosco, em família, em comunidade! E foi em comunidade que estas 

cinco Primeiras Eucaristias foram realizadas. 

A comunidade se uniu para proporcionar um momento único a cada turma. Cada dia desse ciclo, foi 

especial. Música, ministros da Eucaristia, coroinhas, acolhida, a turma da transmissão, comunicação, 

pais, as meninas da secretaria e claro, nosso Padre e nosso Diácono. Sabe a máxima, a união faz a 

força? Pois bem, vivenciamos isso, a cada dia, com cada turma e foi lindo!

Ficamos ansiosos e nos emocionamos juntos. Nos preocupamos e nos organizamos juntos. Deixamos 

leve, um momento que ainda é tenso. E no final, todos juntos, sorrimos com os olhos, por vezes 

marejados. 

Missão cumprida! A cada mensagem recebida dos pais e familiares destes 80 valentes e perseverantes 

jovens, tivemos a certeza que somos uma comunidade, a comunidade do Sagrado Coração de Jesus e 

juntos, vamos celebrar a caminhada de cada criança, adolescente e jovem que estiver de mãos dadas 

conosco. Sempre juntos!

6/2 - Turma da catequista Teresa 8/2 - Turma da catequista Angélica 20/2 - Turma da catequista Patrícia

22/2 - Turma da catequista Patrícia 01/3 - Turma do catequista Ricardo

‘’Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.’’
Jo 6,56
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