Semana Sa a
Celebramos, mais uma vez, a semana mais importante do ano, de uma forma diferente.
Passamos pela experiência real da cruz, conectados e em comunhão com nossos irmãos de
fé em nossas igrejas domésticas mas unidos para celebrar a vitória da vida sobre a morte!

Domingo de Ramos
A Semana Santa começa no Domingo de Ramos,
celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém
montado em um jumentinho – o símbolo da
humildade – e aclamado pelo povo simples que
O aplaudia como “Aquele que vem em nome
do Senhor”.

Sermão das 7 Palavras
Baseada nas quatro narrativas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo,
contidas nos Evangelhos, a Tradição elenca sete frases pronunciadas
pelo Divino Salvador, quando suspenso no Madeiro da Cruz. Tais frases
são conhecidas pela piedade popular como “As Sete Palavras de Jesus
na Cruz”. Jesus na Cruz nos deixou palavras de profundo significado,
nos transmitindo um verdadeiro testamento. Também as suas últimas
palavras é o que Ele quer deixar gravado em nossos corações.

Ofício das Trevas
Ofício das Trevas, que faz parte da liturgia da Semana
Santa e se constitui como umas das orações mais belas
deste período, recorda as palavras de Cristo preso nas
trevas da noite, tem como expressão as trevas simbólicas
da agonia do Senhor em sua Paixão. Recitado ao cair da
noite, o Ofício mostra de forma clara a figura do Servo
Sofredor e a aproximação do Tríduo Pascal, a medida que
as velas do candelabro são apagadas pouco a pouco.

Ofício de Nossa Senhora das Dores
Segundo uma antiga tradição, os cristãos
recordam as sete dores de Nossa Senhora,
momentos em que, perfeitamente unida ao seu
Filho Jesus, Maria Santíssima pôde compartilhar
de modo singular a profundidade de dor e de
amor do Seu sacrifício.

‘’O cinho da cruz a salvação’’

Missa da Instituição da Eucaristia
Quinta-feira Santa
Iniciando o Sagrado Tríduo da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor, celebramos a Missa
da Instituição da Eucaristia, a Ceia do Senhor!
Nesta liturgia, somos colocados no caminho da glorificação de Cristo na cruz, lembrando a
instituição da Eucaristia na última ceia, do sacerdócio ministerial e do mandamento do Amor.

‘’Quem ce a minha carne e bebe o meu sgue permece em mim e eu nele’’

Celebração da Paixão
de Cristo
Sexta-feira Santa
Celebramos a Paixão e Morte de Jesus na
cruz. Um dia de silêncio, jejum e oração,
onde fomos convidados a mergulhar e
meditar com profundo amor a crucifixão e
morte dolorosa de Nosso Senhor.
Durante toda manhã, nossa comunidade
esteve em oração aguardando a celebração
litúrgica das 15 horas, horário em que Cristo
morreu na cruz, entregando seu espírito. A
liturgia da Paixão do Senhor é formada de
três partes: a liturgia da Palavra, a adoração
da cruz e a comunhão eucarística.

Tudo parecia o fim mas na verdade era o ceço!

Vígilia Pascal
Sábado Santo
O Sábado Santo é marcado por um dia de profundo
silêncio e oração: “Que está acontecendo hoje? Um
grande silêncio reina sobre a Terra. Um grande
silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio
porque o Rei está dormindo[...]” (Ofício das Leituras –
Sábado Santo). Este silêncio da Igreja será
interrompido na celebração da Solene Vigília Pascal, a
mãe de todas as vigílias e o ponto alto do Sagrado
Tríduo Pascal, ao escurecer do dia, na Noite Santa em
que Cristo passou da morte para a Vida. A Vigília
Pascal antecede o dia da Páscoa, o Domingo da
Ressurreição de Jesus, e sua celebração é composta
por quatro partes fundamentais: a Liturgia da Luz, da
Palavra, do Batismo e da Eucaristia.

A cruz é, verdadeirente, nsa única esperça. Jesus n diz:
Coragem, Eu venci o mundo!

Domingo da Páscoa do Senhor
O Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor é o dia em que celebramos solenemente a vitória de
Cristo sobre a Morte e testemunhamos os sinais de Sua Ressurreição gloriosa: o sepulcro aberto, os lençóis
ao chão, o encontro do Ressuscitado com Maria Madalena e sua aparição aos discípulos. A Igreja estende
ao longo de oito dias na chamada "Oitava da Páscoa" a mesma alegria e júbilo deste domingo festivo. A
partir deste domingo, inicia-se o Tempo Pascal, que perdurará até a Solenidade de Pentecostes.

Sorteio das Cestas de
Chocolates da Ação
entre amigos do
Coração de Jesus, no
domingo, 04 de abril.
As cestas foram
entregues nas casas
dos ganhadores
Nicolas e Cida Tavares,
pelo Padre Vagner.

Ele vive, Ele reina!

Por ser memorial da Páscoa
de Cristo, a Eucaristia é
também um sacrifício.
Diácono Edson

O caráter sacrifical da Eucaristia manifesta-se nas
próprias palavras da instituição: “Isto é o Meu Corpo,
que será entregue por Vós” e “Este cálice é a Nova
Aliança em Meu Sangue, que vai ser derramado por
vós” (Lc 22,19-20). Na Eucaristia, Cristo dá este mesmo
Corpo que entregou por nós na cruz, o próprio Sangue
que “derramou por muitos para remissão dos pecados”
(Mt 26, 28). A Eucaristia é, portanto, um sacrifício
porque torna presente o Sacrifício da Cruz, porque
dele é memorial e porque aplica Seus frutos: Cristo
nosso Deus e Senhor ofereceu-Se a Si mesmo a Deus
Pai uma única vez, morrendo como intercessor sobre o
altar da cruz, a fim de realizar pelos homens uma
redenção eterna. Todavia, como Sua morte não devia
pôr fim ao Seu sacerdócio (Hb 7,24-27), na Última Ceia,
"na noite em que foi entregue", quis deixar à Igreja, Sua
esposa muito amada, um sacrifício visível (como o
reclama a natureza humana) em que seria feito
presente, o sacrifício cruento que ia realizar-se uma vez
por todas uma única vez na cruz, sacrifício este cuja
memória haveria de perpetuar-se até o fim dos séculos
e cuja virtude salutar haveria de aplicar-se à remissão
dos pecados que cometemos cada dia. O sacrifício de
Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único
sacrifício: “É uma Só e mesma Vítima, é o mesmo que
oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que Se
ofereceu a Si mesmo na cruz. Apenas a maneira de
oferecer difere”. “E porque neste divino sacrifício que
se realiza na missa, este mesmo Cristo, que Se ofereceu
a Si mesmo uma vez de maneira cruenta no altar da
cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta,
este sacrifício é verdadeiramente propiciatório”. A
Eucaristia é também o sacrifício da Igreja. A Igreja, que
é o Corpo de Cristo, participa da oferta da Sua Cabeça.
Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. Ela se une à
sua intercessão junto ao Pai por todos os homens. Na
Eucaristia, o sacrifício de Cristo torna-se também o
sacrifício dos membros do Seu Corpo. A vida dos fiéis,
o seu louvor, o seu sofrimento, a sua oração, o seu
trabalho são unidos aos de Cristo e à sua oblação total,
adquirindo assim um novo valor. (A Eucaristia e a CruzCatecismo Ig. Católica 1365-1368)

Salvador e Ana
Eu e o Salvador nos conhecemos na
Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na
cidade de Bebedouro, interior de São
Paulo. Namoramos 7 anos e neste período
fizemos parte da Catequese, Grupo de
Jovens e Ministros Extraordinários da
Eucaristia.
Sempre fomos de famílias católicas. Meus
pais, tias, avós sempre participaram das
missas. Igualmente a família do Salvador,
irmãs, sobrinhos e minha sogra era do
Apostolado da Oração e também, Ministra
da Eucaristia.
Casamos em 2003, depois de 2 anos o
Salvador foi transferido, pelo trabalho, para
Santos.
Lá no interior, só tinha Grupo de Casais,
mas por causa do trabalho do Salvador ser
fora da cidade que morávamos, não dava
para participar.
Quando chegamos em Santos, em 2006,
por indicação de um casal, que nos alugou
o apartamento e que frequentava e gostava
da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus e
também, por termos noivado e casado em
uma Paróquia do Coração de Jesus,
começamos a participar das missas.
Logo nos chamaram para a catequese e em
seguida, um casal nos convidou para o ECC.
Gostamos muito, achamos bastante
interessante de como eles valorizam os
casais, a família a par ticipar da
comunidade.
E lógico, para nós, foi muito bom
conhecermos mais pessoas e casais com os
mesmos ideais em Cristo, foi o que nos
fascinou!
Achamos importantíssimo o ECC em todas
as paróquias.

A vivência da Semana Santa para os jovens

Neste ano de 2021, tentamos fazer com que os jovens
do grupo vivessem de uma forma diferente a Quaresma
e a Semana Santa. Fizemos alguns encontros, por meio
de LIVES, onde o seminarista Tulio nós passou muito
aprendizado e fez com que nós, jovens, aprendéssemos
muito sobre o momento da Semana Santa. Visto isso e
todo o aprendizado do grupo, selecionamos alguns
depoimentos...
Cadu Óca ‘’A vivência da Semana Santa, assim como no
ano passado, foi especial. Permaneci servindo como
coroinha e na música mas, por conta da ausência da
assembléia, me senti mais íntimo e próximo de todo o
peso que a Semana Santa apresenta aos fiéis. Juntos,
vivenciamos a dor, angústia e vitória e tudo isso é
refletido no momento em que nos encontramos, dor de
perder entes queridos, angústia por conta do período
de lockdown e a vitória que está vindo com as vacinas e
conscientização do povo.’’
Cícero Gomes ‘’Ano passado já havia participado da
semana santa presencialmente e a ausência dos fiéis foi
algo triste de vivenciar, não imaginei que viveria a
mesma situação neste ano. Mesmo com toda essa
situação que estamos vivendo, a semana Santa foi, mais
uma vez, um momento forte de oração, e é lindo ver
que, mesmo de forma on-line, a comunidade
permaneceu unida!’’

Bruna Alegre ‘’Me preparei jejuando, fiz
alguns rosários com o Frei Gilson e participei
das missas. Nenhuma penitência e nenhum
sacrifício é tão duro quando estamos
esperando a ressurreição do Senhor. Ele fez
muito mais por nós.’’
Rafa Justino ‘’Durante a quaresma tentei
buscar mais momentos de oração e reflexão
da minha fé ,assisti algumas lives como as do
JOPS e do Frei Gilson.’’
Ana Clara‘’Bom, a minha quaresma começou
muito bem e eu estava muito esperançosa
para a Semana Santa mas, então, veio o
lockdown e eu desanimei um pouco, porque
era muito difícil pra mim ver a missa on-line
sem desistir no meio, mas eu não desisti e me
mantive firme na fé e acreditando que tudo
iria melhorar e que no ano que vem vamos
estar todos juntos na Semana Santa. E agora,
no meu pós-Páscoa, estou muito otimista que
as coisas irão melhorar e que daqui a pouco
nós vamos poder estar todos juntos rezando
na igreja.’’

Nossas lives voltaram!!

Devido ao novo decreto proibindo a participação dos fiéis nas missas, nosso pároco, Padre
Vagner, decidiu pela celebração diária das missas, às 18h30, de segunda a sábado e domingo
às 9h, transmitidas pelas redes sociais da Paróquia, Facebook e Youtube, e pela volta das lives:
Terço dos Homens, Nós com ELE
e Encontro com o JOPS. Agradecemos a todos que tem
aberto suas casas, preparado cada live com muito carinho para manter nossa Igreja Viva!
Fiquem ligados em nossas redes sociais e acompanhem as novidades!

Terço dos Homens
Nós com ELE
Encontro com o JOPS

INSCRIÇÕES
PARA CATEQUESE

A PARTIR DE 08 ANOS

NA SECRETARIA PAROQUIAL

Até o dia 30/04. Restam poucas vagas!

Aulas de
Pintura
em tela
Assessoria completa
www.aulicino.com.br

Até aqui, o Senhor
nos sustentou!

Aniversariantes
dizimistas do
Mês de ABRIL

por Janaína Silveira

Todos os anos cristãos de todo o mundo se
prepararam para a festa da Páscoa, para celebrar a
ressureição de Nosso Senhor Jesus Cristo, que
nos deu a vida por meio de sua morte. Entretanto,
este ano foi diferente. O ano passado também foi
assim, em muitos lugares: igrejas fechadas, os fiéis
acompanhando as celebrações por meio das
redes sociais, televisão. Uma tristeza, para muitos,
por não poderem estar em comunidade de fé
para celebrar a Vitória do Senhor.
A pergunta que fica como reflexão para nós é:
Como passamos por esse momento tão
importante, tão forte, mas ao mesmo tempo tão
distante e solitário, sem perder a fé e a esperança
de que logo estaremos juntos de novo?
O que posso dizer é que tudo isso, do início ao
fim, um dia será motivo de alegria, por termos
perseverado para estarmos unidos ao Senhor
Jesus.
Que nos orgulharemos de termos estado nessas
"catacumbas", recolhidos hoje, mas fortes e
exultantes amanhã, sob a luz da certeza de que,
até aqui - e para sempre! - o Cristo Ressuscitado
nos sustentou!

duo a

1-Marcos Pereira Martins
1-Marilda De Castro Souza Di Vernieri
2-Antonio Dos Ramos Texeira
3-Analice Cardoso De Oliveira
3-Leonildo Manzano
3-Luiz Antonio Sulino Negreiros
3-Fabio Gomes Ferreira
4-Maria Teresa S Hora De Oliveira
4-Roseli Pereira Tavares
5-Adriana Medeiros Dantas Brasil
5-Maria Margarida L. F. Guilherme
6-Alzira Nogueira Costa
8-Dulcinea Aparecida G. Marques
8-Antonio Walter Tonelli
8-Josefina Adelia Silva de Moraes
9-Dília Jorge Spagnuolo
10-Iracema Lerne Benitez
14-Julieta da Encarnação da Silva
16-Marineide Moco da S. Nascimento
18-Clea Lourdes A. L. Carvalho
19-Helvétio Nunes Junior
20-Paulo Pereira Vaz
21-Ivaldo Costa Ayres
24-Jose Carlos Cabral
24-Maria da Conceição B. Varão
25-Nivaldo Lopes da Silva
26-Bruna Santana Prates Gomes
26-Rosangela Rosa Macedo
28-Wilma Guerrato Correa
29-Silvio Rodrigues Batista
29-Maria Isabel de Pauli Biondo Machado
30-Welithon Prates Gomes
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Festa da Divina Misericórdia
Celebrada no último domingo, 11, a Festa da
Misericórdia foi um momento de intensa
espiritualidade do poder do Espírito Santo, a
comunidade unida em oração celebrando a
Misericórdia Divina. Jesus eu confio em Vós!

Jesus, eu cfio em Vós!

