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A Igreja dedica o Mês de Outubro às Missões, a 

levar Jesus a toda criatura.

A missão é uma via de santidade, é um meio que 

Deus nos deu para chegar um dia  a Ele. 

O mês de outubro começa com a comemoração 

de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é 

reconhecida pela Igreja, como a padroeira das 

missões, uma pequena mulher que se tornou 

grande por ter assumido e entendido a sua 

missão. Santa Terezinha dizia que ela queria sair 

do Carmelo e levar o Evangelho às ilhas mais 

distantes da face da terra, mas isso não era 

possível, pois ela vivia no Carmelo, na clausura, 

privada dos contatos com o mundo. Com o 

tempo, Terezinha foi entendendo que a sua 

missão era ali; que era lá que Deus contava com 

ela, contava com a sua vida de recolhimento e 

porque ela assumiu e foi fiel a sua missão, Deus 

não só fez com que o seu nome transpassasse as 

paredes do Carmelo, mas a tornou santa, deu a 

ela o título de doutora da Igreja e padroeira das 

missões. 

O Mês das Missões deve lembrar a cada um de 

nós, que é missão de todo batizado ser 

evangelizador, pois o batismo nos torna 

‘’membros do Corpo de Cristo”

E não temos como falar de missão em nossa 

Paróquia sem mencionar a Wanda, sinônimo de 

uma alma missionária, que permaneceu por mais 

de 20 anos a frente da COMIPA (Conselho 

Missionário Paroquial e da IAM (Infância e 

Adolescência Missionária) onde atuou, 

perseverantemente, na missão de levar Jesus a 

todos os irmãos, segundo ela ‘’fazendo os 

irmãos se apaixonarem por Jesus, animando a 

consciência missionária e impulsionando de 

forma permanente a ação missionária na 

nossa Paróquia’’

Participou, ao longo destes anos, de vários 

encontros pelo Brasil buscando aprendizados 

para promover a espiritualidade missionária 

através de formações, cursos, vivências para a  

integração de todas as pastorais, grupos e 

movimentos, envolvendo-os na missão de levar 

Jesus a todos. Fez parte também, do CODILEI 

(Conselho Diocesano dos Leigos)

‘’Uma vez que você se apaixona permanece para 

sempre na missão’’ acrescentou Wanda.

A Igreja nasce da missão e existe para a 

missão. Existe para os outros e precisa ir a 

todos.

‘‘‘ ‘‘‘

A missão de todo cristão

Wanda

^

~



Exortação Apostólica 

Verbum Domini 
Papa Bento XVI (2010) 
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Diácono Edson

Casamos em dezembro/68 na Paróquia 
Coração de Maria. Tivemos uma filha e Deus 
nos confiou 3 sobrinhas, que fizeram 
catequese, comunhão e crisma.
Pa r t i c ipávamos de  a lgumas  mi s sas 
aleatoriamene e todo dia 28 de cada mês, na 
Paróquia São Judas. Celebramos a nossa 
Bodas de Prata com missa na Igreja São 
Benedito.
Quando nos aposentamos e já com as filhas 
casadas, fomos convidados pelo casal amigo 
Dácio e Linda a participar do 13º  Encontro de 
Casais com Cristo do Sagrado Coração de 
Jesus. Era 1997.
Foi um f inal de semana de grande 
conhecimento e muita emoção. O casal 
Tenório e Jane responsável pelo nosso círculo 
foi fundamental para a nossa caminhada. 
Houve resistência por parte do Naio, mas a 
persistência do casal coordenador e a 
amizade com  os demais casais nos uniu e 
percebemos que era a forma de atendermos o 
chamado do Senhor.
Continuamos juntos por 13 anos ,colaborando 
nos encontros anuais ,nas missinhas, jantares, 
quermesses, e na Pastoral do dízimo.
Em 2010, a convite do Padre Lélis, nosso grupo 
foi trabalhar na igreja São José Operário e 
creche Nossa Senhora da Divina Providência.
Através do ECC percebemos a necessidade de 
convidar diversos casais para também 
expe r imen ta rem a  impo r t ânc i a  da 
comunidade em suas vidas. 
A partir de 2014 fomos convidados a 
participar do movimento das Equipes de 
Nossa Senhora.  
Com certeza o ECC foi imprescindível em 
nossa vida conjugal e familiar. Comemoramos 
nossas Bodas de Ouro com muita Fé e 
gratidão a Deus pelas mudanças em nosso dia 
a dia.

De fato, para edificar a própria vida, o homem tem 
necessidade de alicerces sólidos, que permaneçam 
mesmo quando falham as certezas humanas, quem 
constrói sobre esta Palavra, edifica a casa da 
própria vida sobre a rocha. A fé apostólica 
testemunha que a Palavra eterna Se fez Um de 
nós. Jesus manifesta-Se como a Palavra da Nova e 
Eterna Aliança: a liberdade de Deus e a liberdade do 
homem encontraram-se definitivamente na sua 
carne crucificada, num pacto indissolúvel, válido para 
sempre. Em Cristo, a Palavra de Deus está presente 
como Pessoa. A Palavra de Deus é a luz verdadeira, 
de que o homem tem necessidade. Na ressurreição, 
o Filho de Deus surgiu como Luz do mundo. Agora, 
vivendo com Ele e para Ele, podemos viver na luz. Na 
Páscoa, Deus revela-Se a Si mesmo juntamente com 
a força do Amor trinitário que aniquila as forças 
destruidoras do mal e da morte. O Filho do Homem é 
o centro do universo e da história. Por meio de tudo 
isto, a Igreja exprime a consciência de se encontrar, 
em Jesus Cristo, com a Palavra definitiva de Deus; 
Não é possível uma compreensão autêntica da 
revelação cristã fora da ação do Paráclito. Isto deve-
se ao fato de a comunicação que Deus faz de Si 
mesmo implicar sempre a relação entre o Filho e o 
Espírito Santo. É a Sagrada Escritura que nos indica a 
presença do Espírito Santo na história da salvação. A 
Palavra de Deus exprime-se em palavras humanas 
graças à obra do Espírito Santo. A missão do Filho e a 
do Espírito Santo são inseparáveis e constituem uma 
única economia da salvação. São João Crisóstomo 
afirma que a Escritura “tem necessidade da revelação 
do Espírito, a fim de que, descobrindo o verdadeiro 
sentido das coisas que nela se encerram, disso 
mesmo tiremos abundante proveito”. Mediante a 
Tradição, conhece a Igreja o cânon inteiro dos livros 
sagrados, e a própria Sagrada Escritura. É a Tradição 
viva da Igreja que nos faz compreender 
adequadamente a Escritura como Palavra de Deus. 
A Igreja vive na certeza de que o seu Senhor, tendo 
falado outrora, não cessa de comunicar hoje a sua 
Palavra na Tradição viva da Igreja e na Sagrada 
Escritura. De fato, a Palavra de Deus dá-se a nós na 
Sagrada Escritura, enquanto testemunho inspirado 
da revelação, que, juntamente com a Tradição viva da 
Igreja, constitui a regra suprema da fé.

2ªparte

Naio e Vera



Eduardo Simões - JOPS
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Durante o mês de setembro/outubro o padre 

impôs aos jovens um desafio: cuidar da 

novena de Santa Teresinha e agora o tríduo  

de Nossa senhora Aparecida. 

É muito legal ver o padre depositando tanta 

confiança em nós jovens, para algo tão 

impor tante na comunidade, mas me 

surpreende como nosso pároco é esperto, 

parece que ele sabe nos tirar da zona de 

conforto, em meio a essa novena e esse tríduo, 

eu e minha irmã nos perguntávamos: Quando 

foi a última vez que assistimos um filme ou 

Congregação Mariana 

 uma série? Estávamos e estamos tão focados na novena e no tríduo, que ficamos totalmente imersos em 

Deus, esquecendo de todas as outras coisas do mundo, de todas as distrações e de tudo que nós afasta de 

Deus. 

Era pra ser apenas uma coluna do JOPS no informativo da paróquia, mas aqui vai o nosso 

agradecimento ao Padre Vagner: MUITO OBRIGADO!!

09 e 10/10  às 19h
11/10 às 09h

 Paróquia Sagrado Coração de Jesus

 Sagrad

Noa SenhoraAparecidaNoa SenhoraAparecida

12 de outubro às 16h
Missa solene de Nossa Senhora Aparecida

Tríduo e
Festa

50 anos de

nossa Paróquia!

Em 2021, no dia 29 de setembro estaremos 

comemorando 50 anos de nossa Paróquia.

Nossa comunidade estará em festa!

Os preparativos já começaram e juntos faremos 

uma grande festa. 

Estamos escolhendo o tema e o lema e precisamos 

d e  i d e i a s .  E n v i e  s u a  s u g e s t ã o  p a r a : 

pascom@paroquiacoracaodejesus.com.br

Juventude em Ação
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Aulas de 
Pintura
em tela

Devoção ao Sagrado Coração de Jesus

Em 1989, na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus havia 

um seminarista hoje, padre Eniroque, que queria 

expressar em obras o seu amor ao Sagrado Coração de 

Jesus. Na época, comentando com a catequista e ministra 

da S.E.C, Marlene Tavares, tiveram a idéia de levar este 

amor do Sagrado Coração de Jesus à comunidade do 

BNH. 

Entre celebrações e evangelizações foi aumentando a fé 

no Sagrado Coração de Jesus.

Nestes 31 anos de vivência na comunidade, ouvi muitos 

depoimentos, onde os mais recentes foram da Regina 

Helena Santos Damero,  moradora do BNH, ela relata: - 

Eu saiu de casa e tive um pressentimento para voltar 

correndo,  quando voltei minha casa estava pegando 

fogo, já estava pura chama, peguei um pano com toda fé 

e coragem no Sagrado Coração de Jesus e pedi que me 

ajudasse, comecei a  sacudir  com toda força, parece que 

tinha 2 mãos segurando as minhas. Tenho uma fé muito 

grande e sei que foi um grande milagre. Minha sala fica 

bem ao lado da cozinha onde passa o gás encanado e 

como dá para ver na foto tinham vários aerosóis no canto da cozinha e meu santinho queimou pouco e 

continuou lá.  Eu tenho certeza que o pior não aconteceu por causa da minha Fé. O fogo podia ter 

chegado no gás por causa do aerosol e explodido tudo e outros apartamentos também. 

Um outro depoimento é o da Cibil Vasquez Figueira onde ela diz: 

- Eu e meu marido fomos fiadores de um amigo dele, logo após a morte do meu marido, em um dia de 

quarta-feira veio um oficial da justiça em meu apartamento  dizendo  que “eu” não podia mexer em 

nada  porque meu apartamento estava indo para leilão na outra segunda-feira, por causa da dívida do 

amigo que não tinha pago e caiu para nós. Eu fiquei desesperada,  sozinha sem dinheiro algum  e  meu 

marido tinha acabado de falecer. Me ajoelhei diante da imagem do Sagrado e pedi, em prantos,com 

muita fé.  Chegou domingo, eu desesperada porque o meu apartamento ia para leilão na segunda e não 

tinha dinheiro para pagar a dívida do homem que sumiu (até hoje não sei onde ele está), fui pra missa e 

pedi muito. Quando eu cheguei em casative a a notícia que meu apartamento não ia mais pra leilão, que 

a pessoa tinha conseguido o dinheiro emprestado e já tinha até levado no domingo mesmo pro 

advogado .... Naquele momento eu me ajoelhei, chorei, chorei e agradeci ‘’ Obrigada meu Deus por ter 

ouvido minhas preces e feito o milagre em minha Vida!

Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós!
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por Nenê Biths da Comunidade Santo Inácio de Loyola
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Galeria

BATIZADOS

No mês de setembro, nossa comunidade acolheu Rafael 

Machado Pereira Costa e Maria Eduarda Teixeira de 

França que nasceram para uma vida nova em Cristo.

15/09 - Missa Solene de Nossa Senhora das Dores seguida das 7 Dores de Nossa Senhora

Tríduo e Missa de Santa Teresinha do Menino Jesus
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1-Ana Maria Luiza Meier de Almeida    

2-Flavia Pereira da Silva     

3-Maria Lizete Alves     

4-Maria Aparecida do Nascimento    

5-Maria Ondina Silva     

7-Milled Soares Gouveia Feres    

7-Silvia Aparecida Nardini M. de Queiroz    

8-Celina Arlete Silva Rezende     

9-Rubens de Moraes Pinto     

9-Jose Francisco de Andrade Filho     

10-Josefa Evangelista dos Reis     

10-Francisca Solto de Oliveira     

10-Maria Bernardete Cesar Osaki    

10-Joaquim Henrique Lino    

11-José Monteiro de Queiroz Neto    

12-Lucilene Alves     

15-Fernanda Albuquerque Lovecchio    

16-Nívio Andre de Rezende     

17-Izilda Maria dos Santos Alonso Pereira     

20-Brigida Maria Frankmann    

22-Helia Martins Duarte     

22-Neide Miguel Teixeira Santos     

23-Maria Gorete Macedo     

24-Alice De Albuquerque Lovecchio    

24-Carlos Rubem de Alencar    

24-Josefa Lindomar de Oliveira     

25-Aurea Fernandes Francisco     

26-Marcos Ribeiro Marques    

26-Maria Regina Branco Hartog    

28-Elisabeth Muller    

28-Maria do Rosario da Silva     

29-Siumara Apude     

29-Afonso Ferreira Correia    

29-Sueli Costa Guimarães            

  

    

Aniversariantes

dizimistas do 

Mês de OUTUBRO

Ser dizimista é ter gratidão! 
Mais do que uma colaboração, o 

dízimo é um gesto de amor e 
gratidão a Deus.

Faça sua doação!

Mitra Diocesana de Santos
Paróquia Sagrado Coração de Jesus

CNPJ nº 58.259.771/0047-60

Banco Itaú
Agência 0610
C.C.: 31512-9

A CONGREGAÇÃO MARIANA EM LINHAS 

GERAIS: no Brasil desde 1584, possui personalidade 

jurídica canônica, erigida pela CNBB a nível nacional, 

localmente deve ter consentimento escrito do 

bispo.

Congregação: associação de leigos que livremente 

desejam viver e crescer na vivência cristã seguindo 

uma Regra de Vida e realizar apostolado em 

comunhão com a Igreja local e o Magistério.

Mariana: seus membros a ela se vinculam pela 

Consagração pública a Nossa Senhora.

Consagração: vínculo religioso assumido pelo 

congregado admitido à C.M ."em virtude do qual se 

compromete,  embora não sob pecado, a combater 

com todo esforço sob a bandeira da Santíssima 

Virgem, pela  perfeição cristã e salvação eterna 

própria e dos outros" (BS, 24), privilégio somente 

interrompido se,  por motivo grave, for considerado 

indigno ou, por inconstância, abandoná-lo.

A Consagração: é análoga à Consagração na Vida 

Religiosa, mas em grau e modo diverso. É uma 

expressão mais radical do Batismo. Determina uma 

condição especial na vida da Igreja.

Exige: Um maior empenho pessoal de corresponder 

à vocação para a santidade, generosidade na ação 

apostólica, fidelidade ao modo de viver, fidelidade 

ao patrimônio espiritual das CC.MM.

Congregação Mariana 

E VEM AÍ...

aguardem!



por João Maria B. Santos
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Contando nossa história....

Comecei a frequentar a Comunidade do Sagrado 

Coração de Jesus por volta do ano de 1985. Os 

meus grandes incentivadores, que fizeram com 

que eu me tornasse um católico atuante, 

Monsenhor Primo Vieira, Dona Guiomar e a 

Elizete. 

O Monsenhor era uma pessoa com muita 

sabedoria e com uma grande generosidade.

 Certa vez depois da missa das 19 horas pediu-me 

uma carona, ele iria fazer uma visita a uma 

senhora que estava doente. Depois iria fazer um 

lanchinho na casa de um casal que o havia 

convidado.

Na saída da igreja tinha umas pessoas ali pedindo esmolas e ele prontamente deu um pouco de dinheiro para cada 

um e comento comigo: “Eu sei que eles vão tomar cachaça,mas o que se pode fazer”. 

Muitas das vezes na igreja, ele aprecia ali do lado do altar, já paramentado, quando ainda faltavam alguns minutos 

para o início da missa, e  via-me sentado lá no fundo da igreja, e lá vinha ele para ter uma prosa comigo. 

A Saudação dele era sempre: “João um grande  sujeito”. 

Sentava ao meu lado, sempre perguntava como era a minha relação com a Sueli, se nós nos dávamos bem... E ele 

contava também rapidamente como tinha sido o seu dia de domingo, tão agitado com tantas missas  celebradas.. 

Isto para lembrar um pouco da simplicidade de Monsenhor Primo Vieira.

Eu sou católico batizado, crismado, casado na Igreja e o que eu fazia na igreja até então, era só assistir a missa aos 

domingos. Até que um dia fui convidado pela coordenadora de liturgia Dona Guiomar para fazer a primeira leitura, 

agradeci o convite, mas não aceitei... 

Essa minha negativa depois disso, me deixou meio triste e pensativo e me questionei. Por que eu não aceitei? 

E a partir daí decidi não recusar nenhum outro convite que viessem a me fazer. 

Quando a Igreja ia fazer o 3º Encontro de Casais com Cristo. Fui convidado pela Elizete para fazer o encontro.  Eu 

sempre dava uma desculpa. No domingo seguinte,  ela estava com pequenolivrinho nas mãos (era o evangelho) e me 

convidou mais uma vez e disse-me: ‘’Se vocês fizerem o encontro garanto, que não vão se arrepender, não estou 

mentindo, eu estou com o evangelho nas mãos”. Aceitei.

A partir daí foram 25 anos de encontros, participei da Preparação de noivos, Dízimo, Pastoral do Batismo, liturgia, 

Ministro da Eucaristia, Coordenador de grupos e muito mais. Tinha também as festas juninas, que envolviam toda 

comunidade.  Tudo isso para mim foi um grande aprendizado. 

Com o tempo e a prática da espiritualidade fiquei: Mais desapegado... Mais generoso... E muito mais consciente. 

A minha gratidão a todas as pessoas com quem convivi, das quais guardo  boas lembranças e grande consideração.

Hoje estou um pouco afastado da Igreja por conta de um AVC que tive em 2012. Em 2014 surgiu um tumor na minha 

coxa, depois de o retirar pela 3ª veze, voltou de novo. Através de outro cirurgião especializado em Oncologia,  

operou-me pela 4ª vez. Na biopsia ficou constatado câncer.  Precisei fazer 30 sessões de Radioterapia.

Agora estou indo ao médico a cada seis meses,  para fazer o acompanhamento. 

Com a Graça de Deus tudo vai ficar bem. A vida é assim... Deus está sempre ensinando, até para aqueles, 

que acham, que já aprenderam tudo.
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