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Não se trata 'do ir ou não ir à Igreja’

Francisco E. Surian 
Assessor de Comunicação da Diocese de Santos

No início deste ano, fomos surpreendidos pela 
pandemia do Covid-19. Em março, o governo federal 
decretou o “distanciamento social”, segundo o qual, o 
quanto possível, as pessoas deveriam ficar em casa para 
evitar a disseminação do vírus e o contágio. Tarefa nada 
fácil! O cuidado com a vida e com a saúde obrigou-nos 
a fechar também nossas Igrejas, restringindo as 
celebrações, os  sacramentos, o atendimento pastoral 
com o povo. A decisão de nossos pastores, bispo e 
padres, é acertada: a vida é mais importante! 
Precisamos preservá-la para, depois que tudo passar, 
possamos retornar à convivialidade em nossa 
comunidade. E, mais importante, com saúde!

Não canso de dizer que Deus escreve reto em linhas 
tortas. Porém, longe de dizer que a pandemia seja uma 
praga divina. Pois não é! Tem muito mais a ver com o 
fato de o ser humano ter perdido o respeito pela vida 
como um todo: desmatando, queimando, cavando 
buracos em busca de minérios preciosos, procurando 
lucrar sobre todas as coisas sem qualquer respeito ou 
cuidado com a nossa “Casa Comum” e com o fato de 
que todas os seres vivos do nosso planeta fazem parte 
de um único ecossistema. Como diz o Papa Francisco 
na Laudato Si: Tudo está interligado! E dependemos 
dessa “casa comum” para poder viver. 

Então, de repente, não pudemos mais participar das 
celebrações e da vida comunitária. Isso pode nos 
entristecer. Mas não podemos ficar presos na tristeza. 
Pelo contrário! É hora de nos fortalecermos, continuar 
vivendo como “sal da terra e luz do mundo, fermento na 
massa”, só que de outra maneira. 
Há um ditado popular que ensina que só valorizamos 
realmente aquilo que perdemos. Nem sempre é assim, 

ir à comunidade, participar da missa pode correr o risco 
de se transformar em “costume”, “hábito”, “rotina”. Por 
obrigação...

Ao perder a possibilidade de ir à comunidade por causa 
da pandemia, estamos diante da necessidade de nos 
questionarmos sobre nossas motivações e, se sentimos 
falta, somos desafiados a nos perguntarmos do que 
sentimos falta. Cada um terá, com certeza, a sua 
resposta. Mas seja qual for, essa resposta estará na 
direção de valorizar e dar ainda mais sentido à nossa 
vida de comunidade. Não mais por obrigação. Mas 
porque descobrimos sua importância em nossas vidas. 
E, talvez agora, mais do que nunca, descubramos que a 
comunidade é nossa casa comum. Casa comum que é a 
nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa cidade. Que 
grande testemunho viver como irmãos neste mundo 
onde ser egoísta, ser “melhor”, ser o “primeiro” em tudo 
está em alta conta. Voltaremos à comunidade não só 
para receber ou pedir graças. A distância física e a 
ausência nos ensinaram que a Igreja é o lugar da escola 
da comunhão, do aprendizado da partilha da vida, da 
construção do Reino de Deus, onde tudo e todos 
devem ter vida digna.

E assim Deus continua a escrever reto em linhas tortas. 
Ao sentirmos a falta, valorizamos o que perdemos. E o 
retorno será diferente. Será para construirmos a 
comunidade. Será para, juntos, reconstruirmos um 
mundo melhor onde caibam todos, os humanos e os 
não-humanos. 

Que Deus ilumine nossos passos e nos ensine a 
coragem dos profetas em não desistir da esperança 
criativa de um futuro novo.
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Diácono Edson

‘’Haurireis águas com gáudio das fontes do Salvador" (Is 12,3). 

Leandro e Marília

O ECC foi um marco extremamente impor-

tante em nossas vidas. Como somos gratos 

por este acontecimento! 

Nos lembramos como se fosse ontem, já 

participávamos da Paróquia Sagrado Coração de 

Jesus, pois o Leandro estava preparando para a 

1º Comunhão e Crisma. Ele não tinha estes dois 

sacramentos e para mim isto era muito 

importante e achava que seria muito bom para 

ele. Estávamos nos preparando também, pois 

tínhamos planos de casar no religioso, éramos 

recém casados no civil. 

Quase no final do curso da Crisma, um de nossos 

mentores, o Mário, nos perguntou se conhecía-

mos o ECC e começou a nos explicar, achamos 

interessante e juntos conversamos com o Padre 

Toninho para ver se era possível participarmos, se 

ele poderia conceder esta graça para nós. Ele 

aceitou e nós ficamos muito felizes e honrados, 

mas não sabíamos o que iria acontecer lá. 

Nossos pais já tinham feito em suas cidades, e 

disseram que seria muito especial! 

Realmente foi incrível, cada dia, cada momento 

era uma surpresa, éramos tocados por Deus e 

por pessoas maravilhosas que tinham preparado 

tudo aquilo com tanto carinho, com tanto amor e 

fé. Foi inesquecível! Nos mudou como pessoa e 

como casal mais ainda. No final do encontro 

estávamos tão felizes com aquele ambiente, com 

aquela energia que não queríamos ir embora, 

queríamos ficar ali sentindo toda aquela 

presença de Deus, do Espírito Santo, de paz, de 

todos os sentimentos bons que existem. 

Por fim, ainda ganhamos um grupo de ECC e 

amigos que nos falamos e nos encontramos 

sempre, ganhamos uma nova família! Não temos 

palavras para descrever a gratidão e a felicidade 

que sentimos por isso! 

Depois do Encontro, tivemos muitas conquistas 

em 2018 e a melhor delas, sem dúvida, foi nosso 

casamento religioso e em seguida a vinda de 

nosso filho Antoni, o melhor presente que Deus 

nos concedeu.

O Nosso muito obrigado e parabéns pelo lindo 

trabalho que a Paróquia Sagrado Coração de 

Jesus fez e continua fazendo.

Inumeráveis são as riquezas celestiais que nas almas 

dos fiéis infunde o culto tributado ao Sagrado 

Coração, purificando-os, enchendo-os de consolações 

sobrenaturais, e excitando-os a alcançar toda sorte de 

virtudes. “Se alguém tem sede, venha a mim e beba, 

quem crê em Mim, do seu seio, como diz a Escritura, 

manarão rios de água viva”. A simbólica pedra que, 

golpeada por Moisés, de maneira milagrosa haveria de 

jorrar água. É sinal e símbolo vivo o seu coração 

traspassado. Está contido nessa forma de devoção o 

compêndio de toda a religião, a norma de vida mais 

perfeita, como quer que ele guie mais suavemente as 

almas para o profundo conhecimento de Cristo Senhor 

nosso, e com maior eficácia as mova a amá-lo mais 

apaixonadamente e a imitá-lo mais de perto. O seu 

coração é o símbolo da sua imensa caridade para 

com o gênero humano. É imagem expressiva da 

infinita caridade de Jesus Cristo que nos incita a 

retribuir-lhe o amor por amor. O mistério da divina 

redenção é um mistério de amor: um mistério de amor 

justo da parte de Cristo para com seu Pai celeste, a 

quem o sacrifício da cruz, oferecido com coração 

amante e obediente, apresenta uma satisfação 

superabundante e infinita pelos pecados do gênero 

humano. A humanidade inteira, totalmente incapaz de 

oferecer a Deus uma satisfação condigna pelos seus 

próprios delitos, mediante a imperscrutável riqueza de 

méritos que nos ganhou com a efusão do seu precioso 

sangue. De amor ainda maior pulsava o coração de 

Jesus quando da sua boca saíam palavras que 

inspiravam amor ardente (Mc 8,2; Mt 23,37; Mt 21,13). 

O seu coração bateu particularmente de amor e de 

pavor quando ele viu iminente a hora dos seus cruéis 

padecimentos (Mt 26,39) e palpitou com amor invicto e 

com suma amargura quando, ao receber o beijo do 

traidor, dirigiu-lhe aquelas palavras que parecem o 

convite último do seu coração misericordioso ao 

amigo (Mt 26,50); palpitou de compaixão e de amor 

íntimo quando disse às piedosas mulheres que 

choravam a sua imerecida condenação ao suplício da 

cruz (Lc 23, 28.31). Finalmente, quando pendia da cruz, 

sentiu o seu coração arder dos mais veementes afetos 

de amor ardente, de consternação, de misericórdia, de 

desejo inflamado, de paz serena (Lc 23,34; Mt 27,46; Lc 

23,43; Jo 19,28; Lc 23,46)...



Eduardo Simões - JOPS

P
á
g
3

 "Ação de se colocar no lugar da outra pessoa, 

buscando agir e pensar como ela em certas 

circunstâncias". Essa palavra esta muito em alta, nesse 

momento que estamos passando, já falei dela várias 

vezes seja em ‘’live’’ ou até mesmo aqui no jornal.

Empatia no mundo de hoje é fundamental, seja na 

paróquia, na nossa casa ou no nosso trabalho. Ela assim 

como a oração, tem que ser feita e praticada 

diariamente, não adianta só rezar e não comungar, assim 

como não adianta sentar no primeiro banco e não olhar 

para o próximo. Para ter noção de quanto essa palavra é 

grandiosa e importante para o católico, ela já foi dita até 

na Bíblia, em Matheus 22:39 "Ame o seu próximo como 

a si mesmo".

Empatia é uma palavra linda, super na moda, mas e 

aí....vai continuar na moda ou vai por em prática?

 Significado de empatia

As Congregações Marianas do Brasil se solidarizam com todos 

aqueles que sofrem, quer pela perda de entes queridos ou por 

serem atingidos pela doença, quanto pelos que tiveram seus 

projetos de vida drasticamente interrompidos por conta da crise. A 

Igreja oferece sua mão amiga e seu auxílio material. Mas, 

principalmente, apresenta Cristo, o único que pode tornar 

redentor o sofrimento. "Descanse o teu coração no Senhor, receba 

esse abraço de Pai que te acolhe e te dá a paz. Se o peso dos 

problemas tem sugado tuas forças e tem roubado a esperança por 

dias melhores, Jesus vem de braços abertos te  amar e por fim a 

esse cansaço sem fim e desânimo que te arrastava ao mal. Não 

queira mais se alimentar de falsas esperanças, de coisas que 

passam, se encontre com aquele que nunca te abandonou. Se hoje 

você se deparou com esse olhar, não foi por acaso. Jesus te olha, 

toca o fundo da tua alma e acalma a tempestade das 

preocupações que te angustiava. Bendito seja o Senhor da vida, 

alegra-te." (desconhecido) Sagrado Coração de Jesus, fazei o 

nosso coração semelhante ao Vosso.

Congregação Mariana 

por Patrícia Minicelli

Há 100 dias estamos em isolamento, por 

nós, pelos nossos amigos, pelos nossos 

familiares, pelo próximo. Descobrimos 

que um, não vive sem o outro. 

Descobrimos o sentido mais bonito da 

palavra conexão. Sempre estivemos, mas 

nem sempre percebemos, que estamos 

conectados. E o fio que nos conecta é o 

Amor. Aprendemos nesses 100 dias o 

significado de amor ao próximo, respeito, 

cuidado. Aprendemos que se não 

cuidarmos do próximo, pouco vai sobrar 

para gente se divertir sozinho. Fora a 

chatice, de se divertir sozinho nessa vida! 

São 100 dias que nos conectou à nossa fé, 

nossa perseverança e esperança... 

Esperança de dias melhores, de abraçar 

apertado, de chegar perto, de dar um 

beijo bem carinhoso. São 100 dias para a 

oportunidade de sermos muito melhores 

do que éramos em janeiro de 2020.

A partir de agora, ao olhar a vida fora de 

casa, que sintamos prazer em sentir o 

vento no rosto, nos cabelos. O sol 

esquentando o corpo e também a chuva 

nos molhando. Cada estação um 

privilégio. Cada momento, único e 

inesquecível! Menos reclamação e mais 

ação. Mais Amor. Mais paciência.

Celebrar sempre, sem esquecer quem 

somos e que essa conexão seja para 

sempre! 

Para sempre, conectados
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Aulas de 
Pintura
em tela

Galeria

Delivery do Sagrado

Através de nossas ‘’lives’’ conseguimos  

manter acesa a chama da fé e nos 

sentir unidos em meio à pandemia.

Agradecemos a todos que 

colaboraram seja trabalhando, 

doando ou prestigiando nossas 

delícias. Unidos na fé, oração e 

comprometidos em manter 

nossa Igreja viva! Aguardem 

novidades!

E-BOOKS
Aulicino

E-BOOKS Aulicino

A Aulicino Turismo tem 
uma super novidade!

www.aulicino.com.br

Disponível 
em nosso

site, acesse:
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C oracao de Jesus

Neste ano, a novena e Festa a nosso Padroeiro 

foi diferente, acompanhamos as celebrações 

através das redes sociais de nossa Paróquia, em 

nossas Igrejas domésticas.

Celebrações maravilhosas e emocionantes, 

onde tivemos momentos fortes de pura fé, 

oração e espiritualidade como, a celebração 

maravilhosa de Corpus Christi, simbolizada 

pela luz nas trevas: Jesus a Luz que se faz 

presente em cada um de nós, em nossos 

corações, nossas casas, nossa vida!
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E nossa catequese 

voltou!
Os encontros, de forma virtual, 

voltaram dia 06 de julho! 

A Igreja viva, ativa e presente!!

1- Luciana Sousa dos Santos Perpétuo    

2- Maria Lucia Maximino   

2- Patricia Aguiar Spatafori Cavalcanti   

2- Cleusa Maria das Dores    

3- Cicero Gomes do Nascimento Junior    

3- Maria Olivia Fumis    

4- Pedro Mario Camerini   

6- Maria do Carmo R. S. Petraglia   

6- Renato Higa    

6- Ilza P. Haytzmann   

9- Milton Redivo    

9- Ana Thomaz    

9- Ana Cleide Barros dos Santos    

9- Elizabeth Capitani dos Santos    

10- Luciana Conde de Oliveira Carvalho   

12- Ana Marques Camara   

13- Marlene Angelica Silva Alves   

13- Isa Fadigas de Souza    

17- Elio Lopes dos Santos    

18- Maria Cristina Óca    

19- Valeria Fernandes Francisco    

19- Jose Aurelio Silva Perez    

20- Suellen da Rocha Alves    

20- Maria Rosa J. Pestana    

20- Ignes de Souza Alves Ferreira   

20- Maria Cecilia Antunes Bassili    

21- Pedro Ernesto dos Santos Brito    

22- Maria dos Reis Santos    

23- Arinda Mathias Barbosa   

23- Salvador Boch Nappi   

25- Maria de Lourdes Santos Campos   

27- Denise Moreira   

28- Rafael Barbosa de Lira   

29- Fabio dos Santos Tavares   

30- Alexandre Simões         

  

Aniversariantes

dizimistas do 

Mês de JULHO

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

"Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o 
arrependimento do meu coração contrito que mergulha no 

vosso e na Vossa santa presença. Eu vos adoro no 
Sacramento do vosso amor, desejo receber-vos na pobre 

morada que meu coração vos oferece. À espera da felicidade 
da comunhão sacramental, quero possuir-vos em Espírito. 

Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós. 
Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, 

para a vida e para a morte. 
Creio em vós, espero em vós. 

Eu vos amo. Assim seja”. 

Nesta situação de pandemia, 

em que nos encontramos a 

viver mais ou menos isola-

dos, somos convidados a 

redescobrir e aprofundar o 

Comunhão 
Espiritual

A todos aqueles que estão longe e acompanham a 

Missa online, o Santa Papa convida a 

fazer a Comunhão Espiritual:

Oração para Comunhão Espiritual

valor da comunhão que une todos os membros da Igreja. 

Unidos a Cristo, não estamos mais sós, mas formamos um 

único Corpo, do qual Ele é a Cabeça. É uma união que se 

alimenta com a oração, e também com a comunhão 

espiritual à Eucaristia, uma prática muito recomendada 

quando não é possível receber o Sacramento", disse o Papa 
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Contando nossa história....

Comecei minha jornada na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus em 1976 com 13 

anos, logo após meus pais participarem do ECC do Embaré e começarem a trabalhar 

na Paróquia do Sagrado que estava iniciando o movimento. 

Cheguei de São Paulo e não conhecia ninguém, minha mãe então, pediu para o ex 

padre Lacerda permitir que eu participasse do grupo de jovens COMIL, um grupo para 

formar lideranças jovens, muito atuante na época. Eram reuniões semanais, retiros, 

cursos, Semana Santa Jovem, homílias durante as missas pelos jovens, todas as 

atividades eram dirigidas por jovens, padre e casais. Era muito forte o movimento 

jovem em nossa diocese.    

A Paróquia pertencia a Ordem dos Padres Jesuítas, nesta época três padres 

compartilhavam a administração da Paróquia Padre José, Padre Paulo e o Padre 

Lacerda, que há anos deixou de exercer o ministério para casar e atua até hoje como 

professor, psicólogo em nossa diocese.  

Só existia a parte debaixo do prédio, onde eram realizadas as missas, 

onde hoje são as salas de reuniões. Muitos colaboradores se 

desdobraram para construir o que temos hoje, impossível citar nomes, 

mas lembro com muito carinho de muitos. As quermesses, os bingos, 

caça as doações pela cidade. 

O Movimento Mariano era assistido pelo Padre Paulo e oferecia curso 

de inglês para os jovens nos sábados à tarde, quantas lembranças... 

Em abril de 1978 completei 15 anos e o Padre José ofereceu o galpão 

da casa ao lado da Igreja para realizar minha festa. Foi muito bom 

poder reunir os amigos e família! Lembro muito da Dona Antônia que 

era a Zeladora da paróquia e tinha carinho por tudo que se referia a 

paróquia, ela era mãe do atual Padre Chico.  

Atuei também na catequese onde trabalhei com pessoas maravilhosas. 

Cito só uma catequista Maria do Carmo onde aprendi muito, sempre 

elegante e gentil. Sou o que sou hoje pois vivi uma história de vida 

junto com o Sagrado Coração de Jesus. Tempos depois a Paróquia foi 

para as mãos da Diocese chegaram outros padres, nesta época até me 

afastei um pouco pois estava na faculdade e trabalho. Mas não deixava 

de participar das missas, conheci o Padre Ximenes e Monsenhor Primo. 

Já casada em agosto de 1991, grávida de seis meses participei do ECC 

que completo agora em 4/08/20, 29 anos de aprendizado e caminhada. 

Essa Paróquia me acolheu com tanto amor. Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus por cada pessoa que passou e 

ainda passa por minha vida, por todas as experiências e por ter me dado a oportunidade de criar minha filha dentro 

desse mesmo ambiente onde fui criada. Sagrado Coração de Jesus eu tenho confiança em vós. Muito feliz por dividir 

hoje minha história de paróquia.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

