
Queridos paroquianos,

Desde o dia 20 de março, nossas Paróquias estão com as portas fechadas, devido a 

COVID 19, sendo assim, as celebrações, como estão acompanhado, são transmitidas 

pelas nossas redes sociais para estarmos unidos em oração.

Rogo as bênçãos de Deus sobre cada um de vocês e a força para que possamos 

permanecer  fiéis neste momento.  Elevemos também, uma prece especial por todos 

aqueles que estão se desdobrando para nos ajudar neste momento.

Neste contexto, provavelmente, acontecerá a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 

(Sollemnitas Sacratissimi Cordis Iesu). Desde quando fiz pastoral nesta comunidade, 

como seminarista, percebo a ansiedade e a preocupação com todos os preparativos 

como os temas, padres convidados ( rever os que já passaram e ouvir os novos), 

organização da missa da manhã e da noite (onde alguns passam o dia todo na Paróquia 

devido as atividades), acompanhar a Hora Santa do Clero junto aos seminaristas do 

Seminário Diocesano “São José” que preparam este momento onde religiosos, 

religiosas, sacerdotes e diáconos se unem em oração pela Santificação do Clero, o qual 

precisa muito das orações de cada leigo para nossa santificação e recomendo que neste 

dia, mesmo de casa, rezem pela nossa Santificação. 

Mas, unidos na oração e fé, vamos acompanhar tudo isso pelas transmissões em nossas 

redes sociais e lembrando das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus aproveitar 

este momento de isolamento para estudarmos um pouco mais sobre elas e vermos as 

Graças necessárias que Ele promete a cada um de nós.

Sabemos que há uma grande ansiedade para voltarem a comungar e para que tudo 

volte ao normal, mas é momento de obedecermos as orientações da Secretaria de 

Saúde e evitar o contágio em massa. Sei que é difícil esperar, mas peçamos esta Graça a 

Deus para nos preservar e sermos fiéis ao Seu chamado dentro de nossa Igreja 

doméstica.

O meu coração de pároco, neste momento, deseja estar com toda a Comunidade aqui 

em nossa Paróquia, mas vamos estar juntos através da Eucaristia, pois é na Mesa 

Eucarística que sempre nos encontramos.

Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em Vós!

Padre Vagner Argolo

Informativo da Paróquia Sagrado Coração de Jesus
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Novena e Festa ao
SAGRADO CORAÇÃO 

DE JESUS

de 10 a 19 de junho de 2020
Siga a programação em nossas redes sociais

11 de junho - 19h
transmissão pelas nossas redes sociais

A devoção à Eucaristia é a mais 

nobre de todas as devoções, 

porque tem o próprio Deus por 

objeto; é a mais salutar porque 

nos dá o próprio autor da 

graça; é a mais suave, pois 

suave é o Senhor.”

São Pio X



Carta Apost. Dies Domini 

São João Paulo II.
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Diácono Edson

Adinir e Vilma

O ECC permitiu conhecermos várias famílias onde 

tivemos a oportunidade de crescer juntos partilhando 

experiências e estudando o Evangelho, participando da 

vida da Paróquia servindo em algumas atividades, 

engajados em pastorais e vimos quão importante 

participar da vida da Igreja.

Em 1998 fomos convidados para participar do XIV ECC, 

pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, sem ter noção 

de como iria acontecer esse encontro, aceitamos 

participar. Podemos afirmar com convicção que após ter 

vivenciado esse chamado, a nossa vida familiar passou a 

ser diferente, percebemos a importância de Deus entre 

nós, que muito ajudou e iluminou a nossa caminhada.

Na 3ª Etapa do ECC, tivemos a oportunidade de 

aprendermos a importância de servir a quem realmente 

precisa, do comprometimento, da humildade e de 

conhecer o comprometimento social da nossa Diocese e 

onde poderíamos ser úteis.

Obrigado Deus, continue nos iluminando e faça de nós 

segundo a Vossa vontade.

Nesses 22 anos após ter vivenciado o ECC podemos 

afirmar que a vida em família foi muito abençoada. 

Agradecemos a Deus pela oportunidade que tivemos em 

participar do Encontro de Casais Com Cristo.

Fizemos a 2ª Etapa do ECC e tivemos a oportunidade de 

observar a importância de conhecer, estudar e refletir os 

documentos da Igreja. Fomos convidados para servir 

como casal ligação por 2 anos, e após, assumimos por 3 

anos como casal Financeiro do Conselho Econômico do 

ECC, a participação no Conselho foi fundamental para 

conhecermos as realidades das Paróquias da nossa 

DIOCESE, localizadas nas 9 cidades da Baixada Santista, 

as experiências adquiridas foram muito úteis para nossa 

caminhada paroquial.

Tudo começou quando nos conhecemos em novembro 

de 1971, após 3 anos entre namoro e noivado, decidimos 

nos casar na Igreja de São Jeronimo, no Rio de Janeiro, no 

dia 26/05/1974. Como católicos apenas participávamos 

das Missas, sem nenhum comprometimento. Em 1987 

chegamos em São Vicente, vindos do Rio de Janeiro, com 

dois filhos, Alexandre, nascido em 08/04/1977 e Anísio 

em 09/04/1980. 

Passamos a frequentar a Matriz de São Vicente e 

participar das missas celebradas pelo Padre Paulo 

Horneaux, mesmo quando mudamos para Santos em 

1995, continuamos indo participar das Missas em São 

Vicente, mas ainda sem nenhum comprometimento. 

(continuação)



Eduardo Simões - JOPS

4- Claudia Maria Motta G. Henrique     

1- Maria Aparecida Marques Nilo    

2- Nagair A. Beleza     

4- Maria dos Santos     

7- Amaury Espinhol Moreira     

8- José Nilton Marques da Costa     

8- Eunice dos Santos Costa     

8- Nilce Margareth França Barros     

13- Mario Catarino Neiva     

14- Evanilde Bussolin Curtolo    

12- Antonia Pascoa A. Aun    

6- Marizete Ferreira Passos     

10- Luciana Conde de Oliveira Carvalho     

5- Tertuliano Moreira Soares     

15- Alessandra Messias Pinheiro    

14- Geisa Maria Baldi Pereira de Sousa     

16- Regina Celia F. Lourenço dos Santos     

17- Helena Bernado     

20- Lygia de Castro Alves     

20- Maria Terezinha Costa Ribeiro    

7- Roberto Samir de Aguiar     

22- Edna Albuquerque Cavalcante     

25- Rosely Pereira Thomaz Batista     

20- Mirian Vanderlei de Pinho     

23- Maria Helena Bortoluci de Lima     

23- Raimunda de Lima Ribeiro     

27- Rosa Maria Moura Neves     

22- Beatriz Isabel dos Anjos     

22- Alberto Bernardes Junior     

28- Maria Luzia Barroso    

22- Ivete Jorge     

26- José Silvino Figueira Camara    

28- Rosaria de Jesus Mendes              

21- Maria Aparecida Perez Amazonas     
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Aniversariantes

dizimistas do 

Mês de JUNHO

Quando pensamos na superlive, ela era para nos 

divertir e cantar bastante, mas ao longo dos dias, ela foi 

se tornando um mini retiro e nós os pregadores, nunca 

imaginaríamos que nós éramos capazes disso. Minutos 

antes nínguem mais conseguia conversar, cada um 

sentado num lugar lendo suas falas quase que 

desesperadamente, até que chegou a hora de orarmos, 

mas dessa vez a oração foi diferente, fiz aquilo que 

minha mãe sempre falou para fazer...."Eduardo, pede 

pro Espírito Santo!!"...dito e feito, depois disso a live 

tomou outra proporção, ficamos tão empolgados que a 

live no final das contas dobrou de tempo, a vergonha 

sumiu e o medo de esquecer as coisas nem transparecia 

mais! Naquele momento realmente o Pentecostes 

aconteceu!!

É muito louco o propósito de Deus na nossa vida! 

O Espírito Santo que
habita em nós!

Dízimo: um compromisso de fé!

Se você puder, não deixe de ser fiel com seu 

dízimo, ele é essencial para a manutenção de nossa 

Paróquia e auxílio para os mais necessitados. 

Neste tempo de pandemia todos nós fomos 

atingidos! 

Quando pensamos na SUPERLIVE o propósito era de 

animação, pregação e música, porém nós queríamos 

também  fazer uma LIVE que ajudasse nossa paróquia, e 

pensamos como?!

Todo mundo via as lives dos famosos e via um QR code 

no canto para doar dinheiro e outras coisas.... foi aí que 

tivémos a ideia de fazer a mesma coisa, pesquisamos e 

falamos com o Padre, ele  adorou e até deu várias 

ideias. E conseguimos!! Não sei os números mas teve 

gente de Minas Gerais e Rio de Janeiro que doaram. 

Isso nos deu a sensação de dever cumprido! 

Conseguimos de certa forma evangelizar e arrecadar 

doações para a paróquia.



Conheça os destinos brasileiros 

mais românticos para sua

Lua de Mel

www.aulicino.com.br/blog
ACESSE NOSSO BLOG 
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Aulas de 
Pintura
em tela

Galeria

E nossas lives continuam, a cada dia mais elaboradas com muitas novidades, 

convidados especiais, histórias emocionantes que nos trazem paz, acalentam 

nossos corações e nos enchem de esperança!
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Galeria

C��rações de Maio 

10/05 - Missa das Mães com Bênção Especial

13/05 - Missa Solene de N. S. de Fátima

31/05 - Domingo de

Pentecostes

Delivery do Sagrado

Devido ao momento delicado que estamos 

vivendo e para nossa Paróquia poder cumprir 

com suas despesas e ajudar os mais carentes, 

todo sábado, estamos com o delivery das 

Delícias do Sagrado. Fique atento aos 

cardápios em nossas redes sociais e ajude 

nossa Paróquia!



O amor pela música litúrgica brotou no meu 

coração ainda criança, quando eu cursava o 

primário no Colégio Mãe de Deus em 

Londrina – PR e, nos dias de ensaios para as 

cerimônias de gala, eu ficava olhando as mãos 

da freira que tocava piano para que as alunas 

cantassem. Me sentia emocionada ao ouvir as 

meninas cantando ao som daquele piano 

incansável.

Minha primeira participação na igreja, como 

organista, foi em 1984, na matriz de 

Sant'Anna, em Itanhaém, no domingo de 

Pentecostes. Senti o quanto a música me 

completava e nunca mais parei.

por Sílvia Berganti

Relatos do Sagrado

Em 1993, já morando em Santos, conheci a tecladista e alguns casais da 

missa de sábado da igreja Santo Antônio do Embaré e, aos poucos, fui me 

afeiçoando a eles. Era uma turma firme e forte. 

 Dois anos depois, reencontrei  Pe. Toninho que estava Sagrado Coração de 

Jesus, e me convidou para fazer parte da equipe de música da paróquia. 

Aceitei, pois já nos conhecíamos há anos. 

P
á
g
6

dezembro de 2004

outubro de 1999

janeiro de 2005

julho de 1998

Contando nossa história....

 Nesses vinte e cinco anos que estou aqui, a equipe cresceu e diminuiu várias vezes, 

muitos entraram, muitos saíram e alguns permaneceram.  E todas essas pessoas 

deixaram marcas, lembranças e saudades. Mas sempre tivemos um só objetivo: tocar e 

cantar. Sempre entendi que a música é uma maneira maravilhosa de oração.

 A devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos fez crescer na fé e nos tornar fortes e 

unidos.  Ainda hoje, me emociono ao tocar e escutar a comunidade cantando. É divino. 

É gratidão a Deus!

Aqui encontrei uma turma totalmente diferente, mais descontraída, alegre, animada e 

até briguenta. Tinham pessoas casadas, solteiras, viúvas, separadas e de todas idades. 

Eram violonistas, percussionistas, tecladistas e cantores(as). Uma beleza! Me senti em 

casa! Fui recebida pela equipe com alegria e logo nasceu uma longa amizade. Nossa 

coordenadora era Lucília, uma figura fantástica. Cantava e chorava com a mesma 

facilidade!! 
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