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Estamos no mês de setembro, tradicionalmente conhecido 

como o mês da Bíblia. E se hoje é possível conhecermos e 

lermos as Sagradas Escrituras devemos a São Jerônimo, que 

a traduziu para o latim, a partir do original em hebraico e 

grego.

Mas, quem escreveu a Bíblia? Onde e quando ela foi escrita?

Deus se serviu de diversas pessoas para escrever a Bíblia: 

homens e mulheres, jovens e velhos, mães de família, reis, 

doutores e pastores, operários de várias profissões, 

sacerdotes e profetas.

Ela não foi escrita de um dia para o outro. Alguns fatos foram 

escritos 100 anos depois que aconteceram, outros 200 anos 

e outros até mais de 500 anos depois.

A Palavra de Deus foi, primeiro, vivida, falada e recordada 

muitas vezes no meio do Povo, em rodas de conversas, no 

meio das famílias, durante muitos e muitos anos. As pessoas 

decoravam e transmitiam, umas às outras, de geração em 

geração, os fatos mais importantes: as histórias, as leis, as 

profecias, os salmos e os provérbios.

A Bíblia começou a ser escrita em torno do ano 1.250 A.C. e, o 

ponto final só foi colocado 100 anos depois do nascimento 

de Jesus. A maior parte foi escrita na Palestina, onde o Povo 

de Deus vivia, por onde Jesus andou e onde nasceu a Igreja.

Algumas partes do Antigo Testamento foram escritas na 

Babilônia e outras no Egito. O Novo Testamento, partes 

foram escritas na Síria, na Ásia Menor, na Grécia e na Itália, 

onde haviam comunidades fundadas pelo Apóstolo Paulo.

A palavra “Bíblia” vem da língua grega e quer dizer: “coleção 

de livros”, “Biblioteca”. Ela está dividida em duas partes: 

ANTIGO TESTAMENTO e NOVO TESTAMENTO.

O ANTIGO TESTAMENTO foi escrito antes da chegada de 

Jesus e é formado por 46 livros diferentes, divididos da 

seguinte forma:

- 5 livros do Pentateuco;

- 16 livros Históricos;

- 7 livros Sapienciais;

- 18 livros Proféticos.

O NOVO TESTAMENTO foi escrito depois da chegada de 

Jesus e é formado por 27 livros diferentes, divididos da 

seguinte forma:

- 4 Evangelhos e o Atos dos Apóstolos;

- 14 Epístolas de Paulo;

- 7 Epístolas Católicas e

- Apocalipse.

A Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis nos comunicar 

em relação à nossa salvação. Jesus é o centro e o coração da 

Sagrada Escritura. Em Jesus se cumprem todas as promessas 

feitas no Antigo Testamento para o povo de Deus. E hoje nós 

somos esse povo. Por isso, é importante conhecer e ler as 

Sagradas Escrituras.

Só conhece Jesus e seus ensinamentos quem lê a Sua 

Palavra, pois é através dela que Ele fala conosco, nos ensina, 

corrige, repreende, nos mostra os caminhos a seguir, nos 

adverte quanto ao mal. É lendo os livros da Bíblia que Deus 

nos ensina a ser verdadeiros cristãos missionários, discípulos 

de Jesus Cristo.

A cada ano, a Igreja no Brasil nos propõe, para o mês de 

setembro, a leitura de um dos livros da Bíblia. Neste ano de 

2020, somos convidados a estudar o livro do Deuteronômio, 

e tem como o lema “Abre tua mão para o teu irmão” (Dt 

15,11). É um livro rico em reflexões morais e éticas, com leis 

para regular as relações com Deus e com o próximo. 

Destaca-se no Deuteronômio a preocupação de promover a 

justiça, a solidariedade com os pobres, o órfão, a viúva e o 

estrangeiro.

Entretanto, não devemos ler a Bíblia somente no mês 

dedicado a ela. Devemos ter o hábito de ler diariamente, o 

ano todo. Tomá-la como um livro de vida, para agradar a 

Deus, “o qual deseja que todos os homens se salvem e 

cheguem ao conhecimento da verdade” (I Tm 2,4).

Setembro: Mês da Bíblia
por Sílvio e Rosely



Exortação Apostólica 

Verbum Domini 
Papa Bento XVI (2010) 
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Diácono Edson

Silvio e Mércia

No mês de março do ano de 1978 

fizemos o 24º Encontro de Casais com 

Cristo do Núcleo do Embaré, convida-

dos por um casal amigo, da comuni-

dade do Sagrado Coração de Jesus.

Fomos meio preocupados por ter que 

passar, pela primeira vez, um final de 

semana longe de nossos quatro filhos, 

sendo que o mais novo tinha apenas 

três anos e meio.

Estando lá, as surpresas foram nos 

distraindo e surpreendendo.

Finalmente o domingo, último dia do 

Encontro, foi de uma alegria imensa.

Realmente podemos afirmar com 

segurança que fomos totalmente 

tocados e mudados após essa 

participação no Encontro de Casais com 

Cristo. Nos tornamos uma família mais 

aberta ao mundo e à comunidade.

Foi uma experiência rica para nós e para 

nossos filhos, que passaram a entender 

o valor da vida da Igreja em comuni-

dade.

Só podemos dizer: Obrigado Senhor!

Esta Palavra, que permanece eternamente, entrou no 

tempo. Deus pronunciou a sua Palavra eterna de 

modo humano; Este é o anúncio que atravessa os 

séculos. Algumas linhas para uma redescoberta, na vida 

da Igreja, da Palavra divina, fonte de constante 

renovação, com a esperança de que a mesma se torne 

cada vez mais o coração de toda a atividade eclesial. 

Como é belo o encontro com a Palavra de Deus na 

comunhão eclesial. E é dom e dever imprescindível da 

Igreja comunicar a alegria que deriva do encontro com 

a Pessoa de Cristo, Palavra de Deus presente no meio 

de nós.  A Igreja funda-se sobre a Palavra de Deus, 

nasce e vive dela. Hoje a comunidade eclesial cresce na 

escuta, na celebração e no estudo da Palavra de Deus. 

Deus invisível na riqueza do seu amor fala aos 

homens como a amigos e convive com eles, para os 

convidar e admitir à comunhão com Ele. Deus se dá a 

conhecer como mistério de amor infinito. O Verbo, que 

desde o princípio está junto de Deus e é Deus, revela-

nos o próprio Deus no diálogo de amor entre as 

Pessoas divinas e convida-nos a participar nele. 

Portanto, feitos à imagem e semelhança de Deus, só 

podemos compreender a nós mesmos no acolhimento 

do Verbo e na docilidade à obra do Espírito Santo. É à 

luz da revelação feita pelo Verbo divino que se 

esclarece definitivamente o enigma da condição 

humana. O cristianismo é a «religião da Palavra de 

Deus», do Verbo encarnado e vivo. A Sagrada Escritura 

deve ser proclamada, escutada, lida, acolhida e 

vivida como Palavra de Deus, no sulco da Tradição 

Apostólica de que é inseparável. Deus, criando e  

conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos 

homens um testemunho perene de Si mesmo na 

criação. A criação é lugar onde se desenvolve toda a 

história do amor entre Deus e a sua criatura; o movente 

de tudo é a salvação do homem. Contemplando o 

universo na perspectiva da história da salvação, somos 

levados a descobrir a posição única e singular que 

ocupa o homem na criação: Isto permite-nos 

reconhecer plenamente os dons preciosos recebidos 

do Criador: o valor do próprio corpo, o dom da 

razão, da liberdade e da consciência. Todo o ser 

humano que atinge a consciência e a responsabilidade 

experimenta um chamamento interior para realizar o 

bem e evitar o mal.
 

Quanto mais próximo um casal 

estiver de deus, mais próximos 

estarão um do outro!



Eduardo Simões - JOPS
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O mês de Agosto é o mês da família, e logo depois, 

no início de setembro vem o tríduo de Nossa 

Senhora das Dores, mas porque eu estou falando 

isso? 

Analisando um pouco mais a fundo e lendo alguns 

textos, um trecho me chamou atenção "ao se 

encontrarem a mãe e o filho, um sente a dor do 

outro".

Depois deste trecho, além de todo o apelo familiar, 

na qual a mãe sempre está a postos cuidando da 

família e dos filhos, percebi que tudo está interligado 

entre mãe e bíblia, família e religião, assim como o 

mês de agosto é o mês da família, onde nela você 

nasce, aprende e é de lá que você recebe seu 

primeiro contato com Deus, e depois vem setembro, 

mês da bíblia, onde você aprende mais sobre a 

religião, na qual sua família te introduziu!

 Nossa Igreja

Ao celebrarmos a Memória de Nossa Senhora das 

Dores, devemos meditar com especial atenção o 

Imaculado e Dolorosissimo Coração de nossa 

Mãe bendita, que se manteve firme "perto da cruz 

de Jesus". Se Deus, com efeito, se encarnou para 

que, com um Coração Sagrado e humano, 

pudesse padecer e nos amar até o extremo (cf. Jo 

13, 1), era conveniente que, associado às suas 

dores, houvesse um Coração que pudesse 

compadecer-se e amá-LO como nós não somos 

capazes de amar. Porque se diante da cruz do 

Senhor reagimos, não raro, com indiferença, frieza 

e ingratidão, a Virgem fiel não só se mantém de 

pé junto a seu Filho crucificado como, além disso, 

se une tão intimamente a seus terríveis 

padecimentos que oferece também ela, a título de 

Corredentora em estreita e subordinada 

dependência de Cristo, um sacrifício agradável ao 

Pai. Em Maria, portanto, Deus encontra um 

Coração perfeitíssimo, feito — se assim se pode 

dizer — à sua incomensurável medida, capaz de 

corresponder digna, embora proporcionalmente, 

ao amor infinito que do alto do Calvário Ele 

derrama sobre os homens; e Maria o faz não 

apenas O amando de volta, mas ainda sofrendo 

com Ele o maior dos males: o pecado, com o qual 

ofendemos e ultrajamos dia após o dia a honra 

divina, conspurcamos em nós a imagem dAquele 

a cuja semelhança fomos criados, rejeitamos 

enfim, com diabólico desprezo, a caridade infinita 

de um Deus que deseja ardentemente associar-

nos às alegrias do Paraíso celeste. Consagremo-

nos hoje a este Doloroso Coração, que, mais do 

que Abraão prestes a imolar Isaac, creu e confiou 

em Deus sem reservas, pronto a entregar ao Pai o 

Filho que o Espírito Santo gerou em seu seio 

intocado. — Ó doce Coração de Maria, sede a 

nossa salvação! (texto: padrepauloricardo.org)

Congregação Mariana 

 Delivery do Sagrado

No último Delivery do 

Sagrado, além de deliciosas 

comidinhas tivemos uma 

novidade: o sorteio de um 

delicioso do Bolo da Sabor 

em Dobro entre os que 

fizeram um pedido. E nossa 

ganhadora foi a D. Sandra.

Aguardem mais novidades 

vem por aí!
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Aulas de 
Pintura
em tela

Galeria

 10/08 - Live especial: Reflexão sobre a Semana da 

Família e das vocações com a catequese com o 

convidado Padre Edvaldo Pereira do Instituto 

Cristovão Colombo de São Paulo

 17/08 - Live da catequese sobre o tema: Vocação, 

Família e Igreja com a participação especial do 

Padre Luis Alfonso Betancourt Cerquera e do 

seminarista Wilson.

 24/08 - Live da catequese  - Uma homenagem aos 

catequistas com o tema ‘’Vocação e vivência’’ 

com a participação de nossos catequistas do IVC, 

de nosso diácono e mensagem especial de nosso 

pároco.

 13/08 -  Live do Terço 

dos Homens com o 

Terço Especial com as 

famílias.

 07/08 -  Live do Terço 

da Misericórdia com o 

casal Gilmar e Ana

Sacrário Restarurado

antes         depois
Do sacrário, Ele nos chama continuamente: 

“Vinde a mim vós todos que estais cansados 

e Eu vos aliviarei” (Mt 11,28).
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08/09 - Carreata de Nossa Senhora do Monte Serrat 

05/09 - Missa de Santa Teresa de Calcutá 

com bênção da Relíquia

28/08 - Missa Dedicada ao ECC

01/09 - Participação de nossa Paróquia na Novena em

Louvor à Nossa Senhora do Monte Serrat na Catedral, 

com missa presidida por nosso pároco Pe. Vagner Argolo

Padroeira de nossa cidade abençoando nossa Paróquia

Galeria

03/09 - Live especial nós com Ele

sobre Nossa Senhora do Monte Serrat
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01 Angelo Alvarez    

01 Catia Simone Silva de Oliveira    

02 Marco Antonio de Souza Mendes    

02 Paulo Cesar Marins Santiago    

03 Ivonete Wessling   

03 Eduardo Aristeu Gonçalves    

05 Alaide de Canoilas Santos    

05 Lizete Lopes    

06 Wanda Pedrão Harada    

07 Clelia Monteiro Prata    

07 Marcia Aparecida Cantoni Moraes   

09 Jakson Silva Dantas    

10 Terezinha Vila Nova Prudêncio    

10 Vilma de Souza    

10 Claudia Andreia Lara de Matos    

11 Vanda Maria Pereira    

15 Eustazio Alves Pereira Filho    

16 Neuza Maria Germano    

17 Maria do Socorro Bezerra    

22 Renata Garcez Rollo   

24 Marcelo Barone Borges   

24 Simone Casaca Valdívia    

25 Ricardo dos Santos Moreira    

25 Vilma Maria C. Vargas    

26 Marcia Mendes De Abreu   

26 Sr. Andrea Montone    

27 Claudia Regina Cremonesi Ascenso   

28 Iracilda Queiroz de Magalhães    

28 Noêmia Almeida Passos    

29 Carlos Manoel de Freitas Silva    

29 Milled Feres Soares Gouvea    

30 Rita de Cassia Nilo dos Santos           

  

Aniversariantes

dizimistas do 

Mês de SETEMBRO

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

Um livro precioso para que se 

possa compreender o processo 

de revelação de Deus: de um 

Deus severo (tempos mais 

a n t i g o s )  pa r a  um  Deu s 

misericordioso (tempos mais 

tardios). 

Destaca-se no Deuteronômio a 

preocupação em promover a 

justiça, a solidariedade com os 

O livro escolhido para estudo no Mês da 

Bíblia em 2020 é o Deuteronômio

pobres, o órfão, a viúva, o estrangeiro. São leis 

humanitárias encontradas também no Código da 

Aliança (Ex 20-23). 

O Mês da Bíblia deste ano nos faz olhar para a 

realidade eclesial e social e está em sintonia com 

vários eventos e situações.



por Walkíria da Silva Tavares
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Contando nossa história....

Iniciei minha caminhada na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em 1995, quando 

participei do XI Encontro de Casais com Cristo. Trabalhamos nos ECC até 2009 em 

quase todas as equipes.

Logo fui participar da Acolhida e comecei a ter contato com muitos paroquianos.

Buscando conhecimento entrei no Círculo Bíblico da Anunciação e ali, orientada pela 

Estela, aprendi sobre o conteúdo da Bíblia e como seguir as orientações nela contidas. 

Também, como grupo, tínhamos a oportunidade de falar sobre nossas aflições, 

buscando apoio e conforto. Criei amizades que fazem parte da minha vida até hoje e 

numa ocasião, comentei com a Anita, que meu marido tinha sido do grupo de jovens 

marianos na Paróquia do Coração de Maria, então, ela nos inclui num encontro da 

Congregação Mariana que se realizaria na nossa paróquia na semana seguinte e foi 

maravilhoso. Consagrados à Nossa Senhora nos dedicamos de corpo e alma à 

Congregação Mariana da Anunciação. 

Tenho um apreço especial aos membros da congregação, 

ali aprendi com verdadeiros doutores do conhecimento da 

fé católica. Me ensinaram liturgia e eu a representava nos 

comentários da Novena e nas celebrações festivas. Meu 

marido foi Presidente da Congregação até seu falecimento. 

Paralelamente meus dotes com a costura foram conhecidos 

e comecei a trabalhar com as alfaias, costurando as toalhas 

das mesas, preparando os altares do Coração de Jesus e de 

Nossa Senhora, nas festas, e também cuidando da 

manutenção dos jogos de altar.

Por três anos fiz parte da Promoção Social, com a equipe do 

Marco e da Selma, num tempo em que fazíamos jantares 

todos os meses, cuidávamos da quermesse, da novena, da 

cantina e do almoço dos Padres e de todos os evento da 

Paróquia.

Integrante da liturgia, fui comentarista, leitora e exerço a 

função de Ministro Extraordinário da Sagrada Eucaristia.

Devo muito ao Coração de Jesus pelo chamado, eu que 

vinha muito magoada pela perda do meu filho caçula com 

15 anos de idade, encontrei a luz no caminho da fé e à 

Nossa Senhora que me mostrou seu Filho e me fez 

entregar minha vida em suas mãos.
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