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“Cristo nos salva e nos envia”

             Todos os anos, a Igreja celebra em agosto o “Mês vocacional” dedicando-se à oração, reflexão e 

atividades voltadas ao tema das vocações nas diversas comunidades, destacando como uma grande dimensão 

a ser vivida em nossa caminhada cristã. A cada semana do mês, recordamos e celebramos de modo mais intenso 

a diversidade de vocações e ministérios que se colocam a serviço do Reino de Deus e da evangelização, como 

resposta de amor ao chamado que o próprio Senhor faz a cada um de nós: vocações sacerdotais, à vida 

familiar, vocações religiosas e as vocações leigas.

              Etimologicamente, a palavra vocação vem do latim ‘’vocare’’, que significa chamado. Nisto consiste o 

significado deste tão profundo mistério: a vocação é um chamado que provém da boca de Deus, é um dom 

gratuito, divino, que recebemos do próprio Deus que se comunica conosco, torna-se próximo de nós, 

deseja que cada ser humano viva com Ele e se realize em seu projeto de amor. De nossa parte, é necessário 

corresponder a este chamado pois todo convite implica uma resposta, uma aceitação, que nos leva a 

compreender os planos e os desígnios de Deus para as nossas vidas. 

              São João Paulo II chamou a vocação de um olhar de amor vindo de Deus para cada pessoa que nos 

insere nesta dinâmica de comunhão com Ele. Fomos chamados primeiramente à vida: Deus nos concedeu dons 

e capacidades e, na liberdade de filhos e filhas, nos convida a colocarmo-nos a serviço dos irmãos e irmãs, nos 

diferentes estados de vida, para sermos continuadores da missão de anunciar e implementar seu Reino de amor 

a todos homens. A palavra "vocação" qualifica muito bem a relação de Deus com cada ser humano, na liberdade 

do amor, porque "toda vida é vocação". É, portanto, o encontro de duas vontades: a iniciativa de Deus e a 

correspondência do ser humano, que tem, por conseguinte, a 

missão de “ir e anunciar o Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15). 

Portanto, vocação é dizer 'sim' a Deus, pela fé, é descobrir o 

próprio lugar no mundo, na família, na comunidade e no 

serviço aos irmãos. 

             Deus é a origem de todo chamado, a fonte da vida e 

de todas as vocações. Ele também chama a cada um de nós à 

santidade, em nossa realidade, na vivência cotidiana com a prática 

concreta de cada dia. O Concílio Vaticano II definiu na Lumen 

Gentium que a vocação universal da Igreja e, portanto, de todos os 

fiéis batizados é a santidade: “Sede, pois, santos porque eu sou 

santo” (Lv 11,45; cf. 1Pd 1,16). Isto quer dizer que a vocação à 

santidade consiste na capacidade de responder ao apelo divino 

por meio da vivência evangélica do próprio estilo de vida (cf. LG 

39). O chamado à santidade é, antes de tudo, um convite a 

pertencer à família divina. O Papa Francisco, na Exortação 

Apostólica Gaudete et Exsultate, afirma que “todos somos 

chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o 

próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um 

se encontra” (GE 14). Assim, a santidade não é reservada apenas 

aos bispos, padres, religiosos e autoridades eclesiásticas, pelo 

contrário, o chamado a santidade é dirigido a cada um de nós: 

somos chamados para santificar nossa vida a partir do nosso 

compromisso humano e cristão. 

Por Túlio Maciel
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continuação...

Dessa maneira, a Igreja nos convida a aprofundar e refletir 

sobre as diversas vocações e ministérios na Igreja, 

conforme o chamado específico de cada pessoa, para que 

alcance a santidade, servindo à comunidade de fiéis. Por 

isso, desde 1981, a Igreja no Brasil instituiu, por meio da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o mês 

de agosto como Mês Vocacional, como um tempo 

oportuno e intenso de oração e promoção da cultura 

vocacional. O tema do mês vocacional deste ano, “Cristo 

nos salva e nos envia”, nos chama a contemplar ao longo 

das cinco semanas do mês a dimensão do chamado de 

Deus para cada vocação específica como uma resposta a 

esse desafio de amor:

No primeiro domingo, celebramos e rezamos pelas 

vocações sacerdotais e ministérios ordenados (bispos, 

padres e diáconos), fazendo alusão às memórias litúrgicas 

de São João Maria Vianney, o Cura D'Ars, padroeiro dos 

sacerdotes e párocos, no dia 04 de agosto, e de São 

Lourenço, patrono dos diáconos, no dia 10 de agosto. 

No segundo domingo de agosto, celebramos o Dia dos 

Pais, e assim recordamos nesta semana da vocação à vida 

familiar e matrimonial. Na segunda semana de agosto 

também ocorre comumente a Semana Nacional da Família, 

uma grande oportunidade de aprofundarmos a missão e 

identidade da família, como berço e celeiro de todas as 

vocações. 

No terceiro domingo de agosto, recordamos de modo 

especial a vocação à vida consagrada: religiosos, 

religiosas, consagradas e consagrados nos diversos 

institutos, congregações e comunidades de vida 

apostólica. Essa data coincide também com a Solenidade 

da Assunção de Nossa Senhora,  

No quarto domingo, lembramos e rezamos pela vocação 

de todos os fiéis leigos, engajados e inseridos nas diversas 

comunidades eclesiais, que conciliam seu serviço na Igreja 

com a vida social: são presença de Cristo e testemunham o 

evangelho nos diferentes ambientes de trabalho e de vida. 

Lembramos também com igual admiração do Dia do 

Catequista, reservado ao quinto domingo de agosto, em 

que a Igreja reconhece o valor e a importância do 

ministério dos catequistas na missão de preparar os 

catecúmenos na iniciação à vida cristã. 

Participemos intensamente das celebrações deste mês, 

acompanhemos também os testemunhos de nossos 

irmãos vocacionados nesta edição do boletim informativo 

de nossa paróquia e procuremos sempre motivar nossos 

jovens a responderem ao chamado que o Senhor faz a 

cada um. Rezemos pelas vocações, peçamos ao Senhor da 

Messe que continue a chamar e enviar mais operários, 

afinal todos nós somos amados e chamados por Deus!

Ser 
c�oinha

Por Sabrina Lopez

Ser coroinha é uma vocação, um 

chamado de Deus para amar e servir. 

Somos crianças e jovens chamados a 

servir ao altar e a participar da Santa 

Missa de forma mais íntima e ativa, 

auxiliando o sacerdote nos ritos da 

celebração e no manejo dos objetos 

litúrgicos, sendo atentos e zelosos com 

cada detalhe. Além disso, nosso serviço 

a Deus vai além das dependências da 

Igreja. Somos chamados a amar e 

também a servir ao próximo onde 

quer que estejamos, por meio de 

ações concretas e do testemunho da 

palavra de Deus, buscamos ser 

semeadores do amor de Deus no 

mundo. O mês de agosto é muito 

significativo e especial para os 

coroinhas porque, além de ser o mês 

dedicado às vocações, no dia 15 

celebramos o “Dia do Coroinha” e a 

memória do mártir São Tarcísio, que é o 

padroeiro dos coroinhas. Assim, temos 

na história de vida deste Santo, grande 

exemplo de fé, amor e serviço a Igreja, 

bem como inspiração vocacional para 

aprender, cada vez mais, a conhecer 

Jesus e renovar nosso amor por Ele. 

Que São Tarcísio interceda pelos 

coroinhas e pelos que são chamados 

ao serviço em todas as vocações!
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Meu nome é irmã Maria Emilia do Imaculado Coração, 

nasci na pequena cidade de Queluz (SP) que fica na 

região do vale do Paraíba.

Tenho hoje, 46 anos de idade e sou freira no Instituto de 

Vida Consagrada Religiosa Filhas da Pobreza do 

Santíssimo Sacramento desde 2002. 

Nasci em uma família católica e espírita de religião, sou 

a filha mais velha de 3 filhas.

Morei em um orfanato em Lavrinhas (SP) dos 5 aos 14 

anos.

Por Irmã Maria Emília

Vocação à
Vida C�sagrada

Tive uma juventude muito conturbada, materialista e distante de Deus, mas cheia de desejos e sonhos.

Na idade adulta, embora na época já estivesse encaminhando minha vida trabalhando na área da 

enfermagem, sentia uma inquietação e insatisfação muito grande.

Os irmãos da Toca de Assis, tinham uma casa na Cidade onde eu morava, que era Cruzeiro (SP), eu os 

vi pela primeira vez por ocasião da minha crisma. Muito me tocou a relação pessoal e a maneira como 

se referiam a Jesus no Santíssimo Sacramento, “Ali está uma pessoa divina”, me dizia um deles.

Eu ia me identificando com a simplicidade de vida e a alegria com que viviam, no amor gratuito aos 

pobres e em fraternidade. 

A vida deles me apontava para o essencial, Jesus no centro de toda a minha vida, como nos ensina a 

parábola do negociante que procura pérolas preciosas.

Encontrei na vida consagrada religiosa e no carisma da Toca de Assis a minha pérola preciosa, 

Jesus Eucaristia, que me fez e faz vender tudo para possuir o único necessário, Ele.

O Amor de Deus me constrange profundamente!

Um Deus apaixonado por cada um de nós, que não mede esforços se esvaziando até ao ponto de 

perder sua aparência humana e se encerrando no silêncio de cada sacrário.

Adorar este Deus é uma experiência 

que transfigura todo nosso ser.

Jesus me convida todos dias, a 

contemplar Seu mistério eucarístico e 

nele me deixar transfigurar, minha 

história, minhas limitações e descobrir 

meu dom, para tudo doar.

Me apaixonei pela pobreza eucarística 

de Jesus e através dela descobri minha 

própria pobreza, e nela o que me 

redime.

PAZ E BEM!

MEU DEUS, MEU TUDO!



p
á
g
4

Ser catequista é pertencer a uma vocação que foi 

lapidada no coração de Deus. O Papa Francisco diz: 

“Ser catequista é uma vocação com raiz inserida 

na vocação cristã.”

Nossa missão é convidar a quem quer que seja, a 

experimentar um encontro profundo com Jesus e 

caminhar com Ele à luz do seu Evangelho.

Ser catequista é se sentir amado e chamado por 

Deus para o anúncio da sua Palavra, para ser 

testemunha dos valores do seu Reino e para 

sermos os porta-vozes da sua mensagem.

O ser catequista também é um caminhar constante 

com Cristo, deixando que Ele se torne o centro de 

nossa vida. Parece fácil, mas não é tão simples assim.

A princípio precisamos de decisão, coragem e 

atitude assim como os primeiros discípulos, e sermos 

ousados à entrar no barco da vida e “buscar” na 

rotina do nosso cotidiano o irmão e a irmã que ainda 

desconhece Jesus e sua proposta de vida.

Ser catequista é também participar da vida de fé 

em comunidade. É a experiência fantástica de 

formar os corações e as mentes para a vivência 

cristã. Não existe alegria maior do que comunicar 

a alegria e o amor que um dia experimentamos ao 

conhecer Jesus.  Nosso testemunho cristão é 

fundamental para a conversão do coração dos 

nossos irmãos. Temos que ser coerentes e convictos 

daquilo que transmitimos.

A vocação de ser catequista é um processo 

continuado de formação. Sempre devemos nos 

perguntar: Quem sou? O que nos faz realmente 

felizes? Como estou para Deus? ...e a cada 

experiência que vivemos em nossas vidas, 

deixemo-nos arrastar-se em direção a Deus e 

seu mistério de salvação e na certeza de 

alimentados pela fé não percamos jamais a 

esperança.

Ser catequista é se aproximar, escutar, estar 

junto, participar, sofrer e se alegrar com 

alguém, seja a criança, o jovem, o adulto, o 

velho, o enfermo, o menor carente, ou uma 

pessoa que necessita de nossa atenção .

Nosso Papa Francisco expressa com frequência 

grande carinho e gratidão aos catequistas, estes 

que investem a vida ouvindo e praticando a 

palavra de Deus, e também os exorta a viver o 

seguimento imitativo do Cristo, indo ao 

encontro de corações sedentos do Teu amor.

Que Deus conserve nos corações de todos os 

catequistas o ardor pelo anúncio do 

Evangelho de Jesus Cristo e da vida nova que 

Ele nos veio trazer. . A catequese deve ser um 

espaço privilegiado para encontrar corações 

sedentos e conduzi-los à verdadeira fonte de 

vida e felicidade. Seja essa a alegria e a 

motivação maior de todo catequista: o encontro 

com Cristo que transforma e que traz sentido a 

todo coração humano.

A todo catequista o nosso respeito e 

admiração.

Por Marcelo Bandiera

Ser 
C�equista



O Chamado – Aconteceu na caminhada de fé, no 

serviço aos irmãos. Depois de alguns anos de 

vivência paroquial, no grupo de jovens, depois de 

ter celebrado Matrimônio com minha esposa, fui 

chamado por Deus, a servi-lo nos irmãos 

encarcerados. Em 2002, começo o Curso de 

Teologia e ao mesmo tempo, o trabalho na 

Pastoral Carcerária. Naquela pastoral, o Senhor foi 

me moldando para a missão que iria exercer, anos mais tarde. Foi lá, na visita aos irmãos, que o 

Ressuscitado confirmou a minha vocação. Em 2004, concluo a preparação teológica. Em 2007, 

dou os primeiros passos no discernimento e na preparação mais próxima, para uma possível 

consagração no serviço à Deus. Neste caminho, também comecei a exercer na comunidade 

eclesial, ministérios de maior responsabilidade, para ir amadurecendo aquele propósito 

divino, em minha vida. Nessa longa jornada, sempre estiveram presentes, a minha família; 

inclusive, minha esposa também precisava dar o seu Sim, por escrito, para a minha Ordenação.

A Ordenação: Na festa de Nossa Senhora de Guadalupe em 2009, pela misericórdia do Senhor, 

juntamente com outros irmãos, fui ordenado Diácono, para servir a Jesus e a Sua Igreja.

 A Missão: Após aquele dia do meu sim, 

comecei a exercer o serviço ministerial 

n a  Pa r ó qu i a  em  qu e  r e s i d i a 

(Sto.Antônio-PG). Foram momentos de 

grande aprendizado nas diversas 

comunidades pertencentes àquela 

Paróquia. Em 2014, Deus chamou a 

minha família, à uma nova Missão, 

agora em Santos. Após 6 meses de 

transição, em janeiro de 2015, recebo a 

Provisão do sr. Bispo, para iniciar o 

Diaconato na Paróquia N. Sra. Do 

Rosário- Catedral. 

P
á
g
5

Por  Diácono Edson 

Vocação ao

Ministério Ordenado

Também foi uma rica experiência de fé, naquela comunidade eclesial. 

Depois de 03 anos, em 2018, começo uma nova jornada, agora na Paróquia N. Sra. do 

Rosário de Pompéia, lá também fui muito bem acolhido. Em 2019, começo uma nova 

etapa, agora, mais próxima de minha residência, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 

onde estou até o presente momento. Como Diácono, tenho a profissão civil, para prover o 

sustento de minha casa e ao mesmo tempo devo servir à comunidade familiar e paroquial. 

O equilíbrio deve ser sempre um caminho a ser percorrido, para não deixar de lado, as 

pessoas, a quem sou chamado a amar e servir. Agradeço a Deus, o privilégio de ter 

conhecido, convivido e desfrutado da amizade e confiança de tantos irmãos e irmãs. 

Tenho certeza, que o ministério é para a santificação e salvação pessoal e comunitária. 

O trabalho pastoral muitas vezes é árduo, têm os seus desafios e também alegrias. Até 

aqui nos ajudou o Senhor (1Sm 7,12), com a Sua graça, eu e minha família, 

continuaremos o Seu projeto de amor.



Por Fábio Gomes

Vocação à vida
M�rim�i�

Vocação ao matrimônio é o sacramento criado 

por Deus para nos aproximar do altar e nos unir 

em uma só carne para que possamos juntos 

constituir uma família guiada pela Luz de Cristo 

e quando entendemos isto fica bem claro de 

como devemos nos amar, respeitar, educar 

nossos filhos e servir a Deus dentro do 

matrimônio.

Nós começamos a namorar muito cedo, Giovanna 

com 16 anos e eu, Fábio, com 21 anos, mas já 

sabíamos que era esse o caminho que queríamos 

Agosto é o mês das vocações, mas afinal você sabe o que é uma vocação?

Vocação é o chamado de Deus na vida de cada pessoa para servi-lo ajudando a comunidade. 

Encontramos na mensagem do Evangelho um convite para seguir Jesus Cristo: “Vem e segue-me” (Mt 9,9). 

Muitas vezes os jovens ficam confusos em relação as vocações, “será que tenho uma”, “qual será minha 

vocação”, só que muitas vezes este jovem já esta desenvolvendo ou atuando em sua vocação.

Carlos Acutis era um jovem, que produzia conteúdos para seu site católico, e talvez nem soubesse qual era sua 

real vocação, mas lá no fundo ele sentia o dever de documentar e falar sobre milagres da Igreja e assim acabou 

influenciando milhares de jovens ao redor do mundo. Essa era a vocação dele INFLUENCIAR pessoas, 

Eduardo Simões

EVANGELIZAR como leigo, ou seja, ele 

foi convocado por Deus para 

influenciar as pessoas ao seu redor.

Vocação vai muito além de ser Padre, 

Freira, Casar ou qualquer outro 

exemplo padrão que as pessoas 

normalmente falam, vocação vai além 

de tudo isso, a vocação é um 

chamado de Deus, ele te convoca, te 

convida e te chama para perto 

dele....Vocação no final das contas é 

uma oportunidade para que você 

fique mais próximo de Deus....é 

INTIMIDADE com Deus.

Vocação...intimidade com Deus
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seguir, pois sentíamos a presença de DEUS já em nossas vidas. Assim que nos casamos continuamos a 

frequentar as missas mas ainda não tínhamos nos entregado ao serviço na paróquia e sentíamos que 

faltava algo para agradecermos tudo de bom que Deus havia feito em nossas vidas. Foi então que a 

partir do ECC (Encontro de Casais com Cristo) que conseguimos entender melhor a importância da 

vocação matrimonial e de servir a Deus como um casal e a partir de então nossa aliança com Deus 

através do Matrimônio se fortaleceu e amadureceu ainda mais e tem nos dado muita força para 

seguirmos em frente, mesmo quando passamos por momentos difíceis como todo casal passa, pois 

temos Jesus como foco em nosso matrimônio.



Sorteio 
12/09/2021 - DOMINGO

na Missa das 9 horas

AÇÃO ENTRE 
AMIGOS DO 
CORAÇÃO DE 
JESUS

As rifas poderão ser adquiridas na Secretária Paroquial e 
nos plantões de missas aos finais de semana

Aro 26 21 marchas
aço carbono

R$5,00BICICLETA CAIRU FLASH

PRÊMIO

VERMELHA
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Aulas de 
Pintura
em tela

Gilberto e Laíde

Nós nos conhecemos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, há 37 anos, e temos a certeza de 

que foi Deus que preparou este momento. Permanecemos como amigos por um tempo, mas 

logo iniciamos o namoro que perdurou por 4 anos e meio.

Nossos pais são católicos, então nos casamos na Igreja São José, em Campo Grande/MS, em 29 

de julho de 1989, há 32 anos. Além disso, Deus nos abençoou com 2 filhas lindas: Rafhaella e 

Débora.

Em 1998 viemos morar em Santos e frequentávamos a Igreja São Judas Tadeu, onde nossa filha 

Rafhaella fez a 1ª comunhão com o Padre Chiquinho. Em 2002 mudamos para próximo ao canal 5 

e passamos a frequentar a paróquia do Embaré, onde Rafhaella foi crismada, e Débora fez a 1ª 

comunhão e a crisma. Em agosto de 2012 recebemos um convite de um amigo para fazer o ECC 

(Encontro de Casais com Cristo), aceitamos e ficamos muito felizes, pois após o encontro tivemos 

a certeza de que foi um chamado de Deus. Foi um final de semana maravilhoso, vivenciamos 

tantas emoções, experiências, conhecimentos e tanto amor que recebemos, que temos a certeza 

de que o Espírito Santo de Deus estava presente junto aos casais e a todos que ali estavam se 

doando por nós.

O ECC foi transformador em nossa vida, para nos unir ainda mais como família e fortalecer o 

nosso amor e a nossa fé. Nossas filhas comentam até hoje que depois do ECC nós nos 

transformamos em pessoas mais serenas, confiantes e próximas de Deus, e isso fez um bem 

muito grande para todos nós.

A partir do ECC, nós iniciamos a caminhada no Sagrado Coração de Jesus, quando fomos 

acolhidos pela Comunidade e convidados a participar da liturgia. Logo após, nossas filhas 

Rafhaella e Débora iniciaram, respectivamente, na liturgia e na acolhida.

Nossa filha Rafhaella se casou com Guilherme em 2018, no Sagrado Coração de Jesus, e tivemos 

a graça de ser o primeiro matrimônio celebrado pelo Padre Vagner na paróquia. Rogamos a Deus 

que logo eles possam ter, também, essa experiência maravilhosa do ECC na vida deles.

Ao longo destes 9 anos de caminhada fizemos muitos amigos na Comunidade e agradecemos a 

cada um por fazer parte de nossas vidas, e por estarmos aprendendo a cada dia, que temos muito 

o que fazer juntos para servir a Deus e ao nosso próximo.

Agradecemos ao Espírito Santo por estar nos orientando e pedimos sempre sabedoria, 

discernimento e humildade para sermos melhores a cada dia e servir de exemplo para nossos 

filhos, família, amigos e aqueles que ainda não conhecem Deus.

Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em Vós.

Assessoria completa

www.aulicino.com.br
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Café Teológico

Diácono Edson

Aquele momento de formação permanente que 

teve início com os catequistas e os crismados e 

depois foi ampliado para toda a comunidade 

participar, de modo virtual, mas ao mesmo tempo 

de modo real, pois as partilhas, reflexões e 

orações ajudaram os presentes a crescerem na fé, 

na esperança e na caridade. Apresento aqui, um 

b reve  re sumo des ses  encon t ros ,  que 

aconteceram, nas datas citadas: 

15/junho- Diác. Renan Mascarenhas - Com o 

tema: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

segundo Marcos, auxiliou-nos a conhecer a 

experiência de S. Marcos e de sua comunidade. 

Em nossa fé católica, temos como pilar as 

Sagradas Escrituras, a Tradição e o Magistério. 

João Marcos era discípulo de Pedro e ouviu tudo o 

que Senhor havia dito e feito, pela boca do líder 

dos Apóstolos. Ao longo, deste Ano Litúrgico, na 

grande maioria dos domingos, escutaremos o 

Evangelho de S. Marcos que sempre nos 

questiona: Quem é Jesus?   

22/junho- Diác. Edson- Tema: Indulgências-

tesouro para nossa salvação e para sufrágio das 

almas de nossos entes falecidos. O orador 

trouxe à tona, um tema muitas vezes, esquecido e 

pouco conhecido. A Confissão bem-feita, nos livra 

do inferno, já as Indulgências, nos libertam do 

purgatório. Em Jesus, fomos salvos por sua Paixão, 

Morte e Ressurreição. A indulgência é a remissão, 

diante de Deus, da pena temporal devida pelos 

pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel 

b em-d i s po s t o  ob t ém ,  em  c ond i ç õ e s 

determinadas, pela intervenção da Igreja que, 

como dispensadora da redenção, distribui e aplica 

por sua autoridade o tesouro das satisfações (isto 

é, dos méritos) de Cristo e dos santos. A 

indulgência é parcial ou plenária, cfe. liberta 

parcial ou totalmente da pena devida pelos 

pecados. Todos os fiéis podem adquirir 

indulgências para si mesmos ou aplicá-las aos 

defuntos. (Cat.Igr.Católica 1471-1479, Mt 5, 8.25-

26 e 1Pd 4,8). 

13/julho- Seminarista Túlio – Tema: Os 

Temperamentos. Nosso seminarista, falou-nos 

sobre o conceito dos quatro temperamentos: 

colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático, foi 

originalmente sugerido 350 anos aC para explicar 

as diferenças de personalidade de acordo com os 

humores, ou fluidos corporais. Até hoje, essa 

divisão serve de referência para diversos 

profissionais. O homem é um mistério para os 

outros e para si mesmo. Somente em Cristo 

podemos descobrir nosso eu verdadeiro e nosso 

nobre chamado: uma comunhão íntima com 

Deus. É importante compreender como o nosso 

temperamento individual nos afeta e como lidar 

melhor com seus pontos fortes e fracos 

particulares para nos formarmos humana e 

espiritualmente. “Conhece a ti mesmo, as tuas 

falhas e assim viverás” (Sto. Agostinho). 

20/julho- Bruno Arena- Tema: O discernimento 

dos espíritos segundo Santo Inácio de Loyola. O 

fundador da Companhia de Jesus, preparou essa 

Obra, para ensinar a todos, a importante regra de 

vida e de discernimento para sabermos se 

estamos no caminho de Deus ou do demônio. Na 

guerra, além da força, é preciso astúcia, 

sobretudo, se lidamos com um velho inimigo, o 

diabo. Precisamos de conselhos de grande 

eficácia para avaliar o que acontece em nosso 

espírito e de onde procedem as moções 

interiores. A inexperiência própria e a falta 

angustiosa de mestres espirituais, nos atrasam ou 

mesmo nos fazem abandonar a vida espiritual. 

28/julho- Pe. Thiago de Miranda- Tema: O 

pecado. O sacerdote falou-nos sobre a Teologia 

do pecado e da misericórdia. Deus ama o pecador 

e abomina o pecado. O pecado é o abuso da 

liberdade, uma falta contra a razão, a verdade e a 

consciência reta. Fere a natureza do homem e 

ofende a solidariedade humana. É palavra, ato, 

desejo contrário a Lei eterna de Deus. O pecado é 

uma ofensa à Deus, é desobediência, é 

autossuficiência humana, pois não queremos 

depender do Criador. A nudez moral, o pecado 

tem origem moral, pois o homem e a mulher se 

escondem do seu Criador. O pecado nos cega e 

têm as suas consequências. Adão com o pecado, 

feriu a natureza humana e nós contraímos o 

pecado original. A pior pandemia que existe é a 

do pecado e contra ela, poucos falam, não se é 

falado nos noticiários e o pecado grave, se não 

confessado leva-nos ao inferno. Contra o pecado, 

temos a misericórdia de Deus, que nos espera 

sempre no confessionário. Busquemos a 

Confissão, a Eucaristia e a vida de oração. (Cat. 

387-395.1849-1850, Gn 3,15, Rm 5,12-20 e Lc 15)
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Santo Inácio de Loyola: 

uma vida para toda a honra 

e glória de Deus.

No último dia 31 do mês de julho, a igreja celebrou 

a memória de Santo Inácio de Loyola. Esse santo, 

que antes de ter sido fundador da Companhia de 

Jesus foi um jovem, que de fidalgo e militar passou 

a ser um encantado com a vida dos santos, que o 

mesmo passou a ter mais contato após um 

acidente no campo de batalha, que o deixou 

incapacitado de se movimentar por alguns meses, 

afinal levar um tiro de canhão na perna não era 

algo muito tranquilo se cuidar, ainda mais 

naqueles tempos!

Esse período o ajudou a tomar consciência que 

aquilo tudo que ele considerava essencial antes, 

como riqueza, batalhas, exército, pompas, era 

e f ême ro  d ema i s  c ompa r a d o  a  v i v e r 

verdadeiramente para Aquele que realmente é o 

essencial.

A partir disso, o resto já meio que sabemos como 

foi e como nos inspira até hoje: Inácio resolveu 

viver tanto sua vida, quanto trabalhar para 

conduzir muitas outras vidas ao Senhor. Escreveu 

os Exercícios Espirituais e, com eles o estabeleceu 

uma forma muito eficaz de meditação, revisão e 

busca a vontade de Deus; criou uma ordem 

religiosa, que suscitou muitas vocações pelos 

séculos subsequentes; e claro, a criação das 

Congregações Marianas, que se iniciaram entre os 

membros da Companhia de Jesus, no longínquo 

ano de 1563 ( já após o falecimento de Santo 

Inácio, mas sob o total espírito de seus 

ensinamentos), e que já atravessam 458 anos em 

sua história, com muitos homens e mulheres, 

santos e leigos, em suas fileiras. Tudo isso veio 

graças ao “sim” e as forças de um jovem homem, 

ex-soldado, com uma perna meio ruim, mas que 

não se limitou ou acovardou, pois tudo o que tinha 

e teve foi para “a maior honra e glória de Deus”, e 

somente isso bastou.

Por Janaína Silveira
3- Teresa de Ponte Puente 
5- Maria do Carmo da Silva 
5- Maria de Lourdes P. Matos 
7- Sr. Milton
12- Maria Barbara Jesus de Oliveira 
12- Maria Leide de Carvalho Armani 
13- Marli Tavares dos Santos 
Rodrigues 
15- Nadia Aparecida das Candeias 
Santos 
16- Gilmar Henrique Barros
16- Janete Arantes Abbondanza 
20- Fabiana Torres de Aguiar Araujo
21- Jose Moreira Santana 
21- Isabel Pousa Mendes
21- Waldir Pereira Thomaz
23- Analice Pousa Mendes 
23- Irene Rosa de Miranda 
25- Anderson Rodrigues 
28- Elizabethe Kazue Kanemoto
28- Ivone Maria Pirath Ferreira 
31- Claudia Maria V. da Cruz

Aniversariantes

dizimistas do 

Mês de AGOSTO

no	Sagrado

Nosso bazar está precisando de doações 

de brinquedos e utensílios domésticos 

em bom estado.

As doações podem ser entregues na 

Secretaria Paroquial.

Desde já agradecemos de coração! 
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18/07 - Apresentação do pequeno Bernardo a 

comunidade, filho de nossos paroquianos 

Thiago e Jackeline, que representaram na Missa 

Solene da Noite de Natal, em 2020, José e 

Maria já com Bernardo no ventre.

No mês de julho e agosto, nossa comunidade acolheu 

Valentim, Maitê, Alícia, Luis Felipe e Ana Luisa, que 

nasceram para uma vida nova em Cristo.

Galeria

Batismo

Arraiá do Sagrado

Valentim

Luis Felipe

Maitê

Ana Luisa

Alícia
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Galeria

21/07 - Uma noite de bênçãos e graças! Missa de 

Louvor presidida pelo Padre Vagner com a participação 

dos Jovens Sarados! 

08/08 - Homenagem aos pais ao final da Missa das 9h

07/08 - Mais um dia de muito aprendizado 

no Curso de Formação de Novos Coroinhas!

11/08 - Formação para os catequistas do IVC e 

comunidade, assessorada Fátima Malpighi 

Magalhães, sobre o tema do mês da Bíblia deste 

ano: Carta aos Gálatas.

13/08 - Missa solene em honra a Santa Dulce dos Pobres

Sorteio 
12/09/2021 - DOMINGO

na Missa das 9 horas

AÇÃO ENTRE 
AMIGOS DO 
CORAÇÃO DE 
JESUS

 Paróquia Sagrado Coração de Jesus

 Sagrad

As rifas poderão ser adquiridas 
na Secretária Paroquial e nos

plantões de missas aos 
finais de semana

Aro 26 21 marchas
aço carbono

R$5,00BICICLETA CAIRU FLASH

PRÊMIO

VERMELHA
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16ª Romaria da Diocese de Santos
 ao Santuário Nacional de Aparecida

No dia 04 de agosto, memória litúrgica de São João Maria Vianney, 

padroeiro dos sacerdotes, tive a graça de participar da 16ª 

Romaria da Diocese de Santos ao Santuário Nacional de 

Aparecida. 

Neste ano, devido a pandemia da COVID-19, que nos exigem 

restrições, não foi possível realizar a romaria como nos anos 

anteriores, com grande e expressiva participação de fiéis das 

diversas comunidades de nossa diocese. No entanto, a emoção em 

estar novamente na casa da Mãe Aparecida, que sempre nos 

acolhe em seu santuário, se caracterizou como um momento 

muito especial de unidade com nosso bispo, com o clero presente 

E vem aí as comemorações do Jublieu de Ouro 

de nossa Paróquia.

Acompanhe toda a Programação através de 

nossas redes socais!

Festa dia 29 de setembro

e com toda a igreja diocesana, por meio das representações de peregrinos. Uma oportunidade de 

renovação da fé e oração por todos familiares, amigos e irmãos de caminhada.

Tive a oportunidade de acompanhar o grupo que representou nosso seminário diocesano e participar da 

Santa Missa presidida por Dom Tarcísio Scaramussa, SDB, nosso bispo diocesano, que nos lembrou em 

sua homilia da figura e a importância do sacerdote para a animação e condução na vida de fé de todos 

os fiéis. Nosso bispo também deixou uma palavra de esperança, chamando a todos nós a perseverarmos 

na oração e na prática da caridade, mesmo diante dos desafios atuais.

Nesta oportunidade, também pude apresentar nossa paróquia e toda a comunidade do Sagrado 

Coração de Jesus aos pés da Virgem Santíssima, a Senhora Aparecida, pedindo que ela nos ensine 

sempre a amar cada vez mais o coração de Seu Divino Filho e interceda pela caminhada de todos 

nós, derramando copiosas bênçãos. 

Em Cristo, seu irmão

Por Túlio Maciel

De 29 de agosto a 

08 de setembro
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