


DECRETO DA PENITENCIARIA 
APOSTÓLICA 

Diácono Edson

Concede-se o dom de especiais Indulgências por ocasião 

do Ano Jubilar em honra de São José, promulgado pelo 

Papa Francisco para celebrar dignamente o 150.º 

aniversário da proclamação de São José como Patrono da 

Igreja Universal.  A fim de perpetuar a confiança de toda a 

Igreja no poderosíssimo patrocínio do Guardião do Menino 

Jesus, de 08/12/2020 até 08/12/2021, seja celebrado um 

especial Ano de São José, em que todos os fiéis, seguindo o 

seu exemplo, possam reforçar em cada dia a sua vida de fé 

no pleno cumprimento da vontade de Deus. Todos os fiéis 

poderão assim, com o auxílio de São José, mediante 

orações e boas obras, obter conforto e alívio das graves 

tribulações humanas e sociais que afligem o nosso tempo. 

A devoção ao Guardião do Redentor desenvolveu-se 

amplamente ao longo da história da Igreja, que não só lhe 

tributou um culto eminente, inferior apenas ao prestado à 

Mãe de Deus, sua Esposa, mas também lhe atribuiu 

múl�plos patrocínios. O Magistério da Igreja, como o pai de 

família "que �ra coisas novas e an�gas do seu tesouro" 

(Mt13, 52), con�nua a descobrir an�gas e novas grandezas 

em São José. Para a perfeita obtenção da finalidade 

proposta, muito ajudará o dom das Indulgências que a 

Penitenciaria Apostólica, benignamente concede durante 

todo o Ano de São José. Concede-se a Indulgência Plenária 

nas condições de costume (confissão sacramental, 

comunhão eucarís�ca e oração pelas intenções do Santo 

Padre) aos fiéis que, com o espírito desapegado de 

qualquer pecado, par�ciparem no Ano de S.José nas 

ocasiões e com as modalidades determinadas por esta 

Penitenciaria Apostólica. São José, verdadeiro homem de 

fé, convida-nos a redescobrir a relação filial com o Pai, a 

renovar a fidelidade à oração, a pormo-nos à escuta e a 

corresponder com profundo discernimento à vontade de 

Deus. Por isso, concede-se a Indulgência plenária a todos 

os que meditarem na oração do Pai Nosso durante pelo 

menos 30minutos, ou então, par�ciparem de um re�ro 

espiritual, de ao menos um dia, que inclua uma 

meditação sobre S.José. O Evangelho atribui a São José o 

�tulo de "homem justo" (cf.Mt 1,19): ele, guarda do 

"segredo ín�mo que está precisamente no fundo do 

coração e do espírito", depositário do mistério de Deus e, 

impele-nos a redescobrir o valor do silêncio, da prudência e 

da lealdade no cumprimento dos nossos deveres. Con�nua 

na próxima edição (íntegra: )

CAFÉ TEOLÓGICO
IVC CRISMA

27 de abril
Orador: Diácono Edson

04 de maio
Orador: Padre Thiago Ouriques

O Café teológico online é um momento de 

escuta e partilha. 

No dia 27 de abril aconteceu nosso primeiro 

encontro, o orador, Diácono Edson, nos falou 

sobre como está a nossa fé. 

No segundo café, dia 05 de maio,  foi a vez do 

Padre Thiago Ourique compartilhar sobre a 

liturgia na missa, como somos tocados pelo 

Sagrado. 

Participem dos próximos encontros!!



Ciso.......Rita...um filho....32 anos de casados.
Nos conhecemos através de meu irmão e namoramos por 
quatro anos até nos casarmos na Paróquia do Sagrado 
Coração de Jesus. Mas, este foi o único contato com a 
paróquia que tivemos por um bom tempo.
TÍnhamos um casamento normal como tantos outros. 

Ciso e Rita

Passamos por dificuldades diversas, porém mesmo não mantendo uma vida espiritual ativa, sabíamos que 
nos momentos mais complicados Deus nos socorria, e nunca tivemos dúvidas disso. Principalmente em 
uma das maiores provações de nossas vidas: o nascimento de nosso filho Matheus.
Para os médicos somente um dos dois sairia daquele centro cirúrgico, e não lembramos de termos rezado 
tanto como naquele momento. rsrsrs. E olha Deus ali nos socorrendo novamente. Aquela coisinha de 
apenas 1,750kg teve alta antes que a mãe? Pode isso?
Ah, e só para acrescentar, hoje ele serve como leitor  na paróquia.
A vida seguiu seu rumo. Tivemos perdas irreparáveis na família num período muito curto de tempo. Era 
difícil de lidar com tanta dor. Precisávamos nos fortalecer de alguma forma. Procurar um sentido para a vida.
Após tres anos de convite de um grande amigo  que não desistiu da gente, aceitamos fazer o encontro de 
casais com cristo em 2007 . E como dizem : "bons filhos a casa tornam". Vimos que a mesma cruz que um dia 
carregamos outros tantos também já tinham carregado. Os "por quês" transformaram-se em "para quês".
O amor e carinho que recebemos nesse encontro nos marcaram  para o resto de nossas vidas. Pois, desde 
então, participamos de algumas pastorais , conhecemos muitas pessoas que se doam pelos outros, que 
oram uns pelos outros sem ao menos se conhecerem, que pregam o bem e dão sentido às nossas vidas. Lá 
encontramos verdadeiros amigos , verdadeiros irmãos. Hoje quando vemos nossa família quase toda 
servindo ao Senhor, : nossas sobrinhas de coroinha, nossos sobrinhos , irmãos e cunhados na acolhida, nos 
sentimos gratos por aceitarmos aquele convite .
Olhando lá atrás , podemos enxergar "que nunca foi sorte, sempre foi Deus".

No dia 02 de maio, foi realizada  

Missa em Ação de Graças pelo XVIII 

Congresso da Região Sul do 

Encontro de Casais com Cristo (ECC), 

em comemoração ao Jubileu de Ouro 

''50 anos à serviço da família'' com  

tema: “ECC: 50 anos de júbilo e 

missão a serviço da família” e o 

lema: “Fazei tudo o que Ele vos 

disse” (Jo 2,5).

Missa em ação de Graças do ECC



"E todos ficaram cheios do Espírito Santo" (At 2,4)

Cinquenta dias após a ressurreição de Jesus Cristo, a Igreja celebra a Solenidade de Pentecostes, que 

recorda a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os Apóstolos. Esta data, no calendário litúrgico, marca 

também o fim do tempo pascal que teve início no Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor.

No dia de Pentecostes, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, desceu com poder 

sobre a comunidade dos Apóstolos reunida no cenáculo, dando início a missão da Igreja no mundo. O 

Catecismo da Igreja Católica diz que: "No dia de Pentecostes (no fim das sete semanas pascais), a Páscoa 

de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como Pessoa 

Divina: de sua plenitude, Cristo, Senhor, derrama em profusão o Espírito" (CIC, n. 731). Assim, Jesus Cristo 

glorificado infunde o Espírito em abundância e manifesta-o como Pessoa divina, desse modo o mistério 

trinitário é plenamente revelado.

Após a Ascensão de Cristo, a comunidade primitiva não tinha mais a presença física do Mestre e o próprio 

Jesus havia preparado os Onze, ordenando que eles "não se afastassem de Jerusalém, mas que 

aguardassem que se cumprisse a promessa do Pai" (cf. At 1,4). Jesus pediu que os Apóstolos 

permanecessem juntos, unidos, para receberem o Espírito Santo, o Dom de Deus. E assim aconteceu: 

reuniram-se em oração com Maria no Cenáculo à espera do acontecimento prometido.

De origem judaica, o Pentecostes no Antigo Testamento se caracterizava por uma celebração da colheita 

em que o povo oferecia a Deus os primeiros frutos da terra. Mais tarde, tornou-se também a festa da 

renovação da Aliança do Sinai. No entanto, no Novo Testamento, por causa do acontecimento relatado 

no livro dos Atos dos Apóstolos, assume um novo sentido e torna-se para os cristãos a Festa do Espírito 

Santo, por meio do mistério pascal de Cristo. 

De acordo com o relato bíblico, os discípulos, juntamente com Maria, mãe de Jesus, estavam reunidos 

para a celebração do Pentecostes judaico e, durante a celebração, ouviu-se um ruído, "como se soprasse 

um vento impetuoso". "Línguas de fogo" pousaram sobre os apóstolos e todos ficaram repletos do 

Espírito Santo e começaram a falar em diversas línguas. Começa assim o tempo da Igreja: o Espírito Santo 

fez, de medrosos Apóstolos, corajosas testemunhas de Cristo. A partir deste fato, milhares de pessoas 

foram batizadas, a missão de Cristo e do Espírito torna-se dessa forma a missão da Igreja nascente, 

enviada a anunciar e a difundir o mistério da comunhão trinitária. 

A Solenidade de Pentecostes, portanto, é um fato marcante para todos os cristãos de diversos povos, pois 

nela acontece o nascimento da Igreja, tem início sua ação evangelizadora, confirmada na missão 

universal, a fim de que todas as nações e línguas tivessem acesso ao Evangelho e à salvação mediante o 

poder do Espírito Santo de Deus. 

Deus, em Jesus Cristo, nos mostra o caminho que devemos seguir, e o Espírito Santo nos impulsiona a 

realizarmos as obras que ajudam a construir uma humanidade mais digna e feliz. É o Espírito Santo que 

desperta em nossos corações o espírito missionário, pelo qual era movido o próprio Cristo. É o Espírito 

Santo que nos encoraja a dar testemunho de Cristo aos nossos irmãos, a tomar consciência de nossa 

responsabilidade como cristãos, e trazer almas para o Senhor. 

Assim, é o Espírito de Deus que, derramado sobre os fiéis, edifica, constrói, anima e santifica a Igreja 

desde o início, concedendo seus dons e carismas. Ele nos anima a sermos novas criaturas, a mergulhar na 

santidade e no serviço, assistindo-nos em nossa fraqueza. Todos nós necessitamos da força e do auxílio 

do Espírito Santo Paráclito, por isso não deixemos de pedir constantemente: Vinde, Espírito Santo!

por Seminarista Túlio Maciel



Galeria

Entrega das Cestas do Dia das Mães aos Ganhadores Rosa Orlandi e Sabrina Lopes.

Desde o dia 18 de abril,

voltaram nossas missas presenciais 

com a presença permitida de

25% da capacidade da Igreja.

As celebrações continuam a serem

transmitidas pelas nossas redes 

sociais Facebook e YouTube

09/05 - Homenagem às mães ao final 

da Missa das 9h



Nossa Senhora de Fátima

Entre os dias 30 de abril a 12 de maio nossa Paróquia 

vivenciou, com muita fé e devoção, a Trezena em louvor a 

Nossa Senhora de Fátima e, no dia 13, nossa celebração foi de

festa e louvor à Virgem, uma missa emocionante presidida pelo 

Padre Vagner e auxiliada pelo Diácono Edson. 

‘’ O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus’’



Nossa Senhora de Fátima

‘Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós!



Sacramento do Batismo

O santo Batismo é o fundamento de toda a vida cristã.

O Batismo é o primeiro sacramento da vida do cristão. Com ele passamos a ser  filhos de Deus, em 

Cristo Jesus. O Batismo é o nascimento para a vida em Cristo, pois passamos de ser apenas um 

corpo físico, para sermos também um corpo espiritual, pois com o Batismo recebemos o Espírito 

Santo, que nos une a Deus e a Cristo, passamos a ser membros da família de Deus. Mais belo dom 

que foi dado por Deus, o Batismo é o fundamento de toda a vida cristã, pois abre o caminho para 

todos os demais sacramentos da nossa Igreja.

O Batismo também é regeneração, pois significa um novo nascimento, a partir da água e do Espírito 

Santo. É uma nova vida que devemos ter e frutificar sempre para sermos dignos filhos de Deus. 

O Batismo é o sinal invisível da presença de Cristo em nossa vida, passamos a ser uma nova criatura, 

amada por Deus, passamos a ser profetas, que devem proclamar a palavra de Cristo e ser luz no 

caminho das pessoas que estão ao nosso redor. Assim, o Batismo nos torna filhos de Deus, 

propagadores do amor que recebemos por toda a nossa vida.

A MISTAGOGIA DA CELEBRAÇÃO

O sacramento do Batismo é uma profunda e significativa celebração com a participação de todos com gestos, 

palavras e sinais.

SINAL DA CRUZ - A cerimonia começa com o SINAL DA CRUZ, na testa do batizando, e assinala a marca de Cristo 

e que passa a pertencer-lhe. 

ANÚNCIO DA PALAVRA DE DEUS - É a verdade revelada e suscita a resposta da fé, inseparável do Batismo. É o 

anúncio  da verdade.

ÓLEO DOS CATECÚMENOS - Unge o batizando para que resista ao pecado e a toda a influência  do mal, 

podendo com isso confessar a fé na Igreja, a qual será confiado como batismo.

ÁGUA BATISMAL - Rito essencial, pois ao se derramar a água sobre o batizando, se realiza a morte para o pecado 

e o nascimento para uma nova vida na Santíssima Trindade. Pais e padrinhos conduzem o candidato à pia 

batismal e o celebrante proclama: o nome da pessoa, "eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo" e 

derrama a água batismal sobre a cabeça do candidato.

ÓLEO DO CRISMA - A unção  significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. Tornou-se um cristão 

incorporado a Cristo, ungido, sacerdote, profeta e rei. 

VESTE BRANCA - Significa que o batizado vestiu-se de  Cristo, ressuscitou com Cristo, devendo manter a pureza 

do coração durante toda a vida.

VELA - A vela acessa no círio pascal, significa que Cristo iluminou sua vida e que o batizado deve ser luz no 

mundo.

EFETÁ - A palavra Éfeta é dita no ouvido do batizado pelo celebrante para que – "o batizado sempre escute a voz 

de Deus e viva segundo a sua vontade".

Após esse ritual e seus sinais, o novo 

batizado é agora filho de Deus, no Filho 

único, Jesus Cristo, tem em sua alma uma 

marca espiritual indelével, o caráter que 

consagra o batizado ao culto da religião 

cristã e que não pode ser reiterado – 

"Outrora éreis trevas, mas agora sois luz 

no Senhor. Procedei como filhos da Luz. 

E o fruto da luz é toda espécie de 

bondade e de justiça e de verdade" (Ef 5, 

8-9).

por Bernardete Sarmento



1-Alvaro Pinto Ricardo Filho    

2-Eulalia Garcia   

4-Maria Ivanilde Ricardo   

4-Vilma Aparecida da Silva    

5-Kellem Patricia Gomes Tavares   

5-Alaide Canoila Santos    

5-Hilda Lara de Matos    

7-Maria Beatriz Foggette Nieri   

8-Manoel Antonio de Lemos    

10-Maria Luisa Jacob   

10-Eduardo Gomes Figueira    

10-Luiza Maria da Rocha E Silva    

11-erezinha Aparecida Machado França    

12-Mary Elizabeth Farah Simony   

14-Iraci Lopes Gonçalves Savio   

14-Helvétio Nunes   

15-Maria Zilda Broz Santos    

18-Lucimar Martins Sant´´anna   

19-Sandra Galvão de Santana   

19-Sonia Maria Bolivar Neves   

21-Francisca Alves Lourenço   

21-Francisca Alves de Matos    

21-Marilisa Morales de Queiroz   

22-Margareth dos Santos Ricardo    

24-Rita de Cassia Hurtado Simões   

25-Patricia Aparecida Batista   

25-Luzimar dos Reis Santos    

25-Teresinha Gianfelice Pereira   

25-Walkiria da Silva Tavares   

26-Maria Elvira Rodrigues Pfeifer   

28-Simonia Helena de Andrade    

28-Irene Monte Alegre Mollo    

29-Rosa Maria de S. P. Antunes Siqueira    

29-Waldeck Gomes da Costa    

      

      

Aniversariantes

dizimistas do 

Mês de MAIO

Mitra Diocesana de Santos
Paróquia Sagrado Coração de Jesus

CNPJ nº 58.259.771/0047-60

Chave: CNPJ nº
58.259.771/0047-60

Banco Itaú
Agência 0610
C.C.: 31512-9
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O mês de maio é mais 

conhecido como o 

mês de Maria, mês 

das mães.

Uma vez fui em uma 

pregação cujo o tema 

geral era Maria, e qual 

a importância dela na 

fé católica, fui nessa 

pregação pois eu 

mesmo não fazia 

muita ideia do papel 

de Maria em nossa 

vida cristã. 

Logo no início ela já começou a falar que Maria e 

nossas mães têm os mesmos papéis, assim como 

nossas mães, Maria faz de tudo para facilitar nossa 

vida, destruir barreiras e nos proteger das distrações 

na vida católica, assim como nossa mãe, Maria 

também nos ama e nos quer bem, logo, ela "facilita o 

acesso a Deus" , pois assim como ela está próxima da 

gente, ela está próxima de Deus.

Rezemos por nossas mães, não só pela sua Mãe, mas 

também por Maria, pois as duas te amam, te 

protegem e te guiam desde o dia que você nasceu, 

não tiraram o olho 1 minuto de você!

A importância de Maria e

das mães

 [  [ 12 DE JUNHO
MISSA DAS 19H

SORTEIO DIA
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Cesta Especial do

Namorados
DIA DOS

ECC
PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Concorra já 
a sua!
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Saúde Mental

Em tempos de pandemia, as pessoas podem resgatar memórias de momentos especiais com parentes e 

amigos, exercendo o dom do perdão, um encontro amoroso e até mesmo com a experiência do parto, 

como símbolo do renascimento. 

A vida é feita de momentos, e são esses que fazem tudo valer a pena. Cultivar isso dentro de nós, é uma 

ótima oportunidade para fugirmos de nossas experiências comuns, além de revelarmos verdades da 

vida, com um sentimento de profunda conexão.

As memórias são resgatadas, tornando-as vivas em tempo de fidelidade e intimidade com Deus, 

procurando por Ele e atualizando seus vínculos afetivos diante de um tempo de incertezas. 

O que se sabe é: a ciência tem seu papel importante na evolução das pesquisas e produção de vacinas, 

mas a fé é a certeza da eficácia no tratamento, sendo um facilitador no resultado tão esperado por toda 

humanidade.  

Na saúde mental também é assim, por meio de comportamentos e estilo de vida saudáveis. O desejado 

é que reforcemos os laços de amizades, ainda que virtualmente, explorando-os como recursos positivos.

A saúde mental é cultivada por escolhas, sendo assim, devemos fazer as melhores, evitando com que o 

nosso cérebro fique exausto, principalmente com noticiários e comentários negativos.

No mais, as boas práticas diárias, colaboram para que os nossos neurotransmissores fiquem em alta, 

atribuindo resultados significativos à saúde.

De acordo com estudos realizados, foi comprovado que o "quinteto da felicidade", quais sejam: 

Dopamina (humor e prazer), serotonina (autoestima, sensibilidade), endorfina (memória, resistência 

física, adrenalina), noradrenalina (atenção, concentração) e ocitocina (convívio social, confiança), estão 

diretamente ligados ao nosso estilo de vida e consequentemente à qualidade/experiência que isso pode 

nos resultar. 

Conforme citado acima, esses hormônios permitem, por meio de reações químicas, a comunicação entre 

os neurônios, regulando diversas funções do organismo, pois eles nutrem o nosso cérebro para que as 

sensações de bem-estar, alegria, motivação, prazer e, claro, felicidade sejam liberadas e sentidas.

por Ana Maria de Mello Barros

Aulas de 
Pintura
em tela

Assessoria completa

www.aulicino.com.br

Desenvolver a fé na oração em processo de gratidão a  
 Deus  por mais um dia;
Ajudar o próximo; 
Priorizar o sono;
Pensar positivo e excluir o negativismo; 
Dedicar um pouco de seu tempo às pessoas queridas; 
Reservar um momento para fazer algo que goste. 
Ex: esporte, lazer, viajar e afins;
Estar em contato com a natureza;
Ler um bom livro;
Conhecer a si mesmo;    
Cuidar da alimentação. 

Nesse sentido, 
elenco abaixo algumas 
DICAS para que isso 
se torne possível em 

nosso cotidiano: 

Em decorrência de todas essas práticas, poderemos sentir e experienciar a contribuição que elas nos 

trarão para nossa saúde física e mental.   
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