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por Diácono Thiago de Miranda Branco Neto

“No Senhor toda graça e copiosa redenção” (Sl 130, 7). Com este versículo, que é o meu lema de
ordenação presbiteral, quero transmitir a você, querido leitor, a alegria que me toma neste momento.
Estou às vésperas de minha ordenação presbiteral, após oito anos de formação no Seminário Diocesano
São José. Mas, além dos anos de Seminário, das duas faculdades que fiz, de toda bagagem pastoral
adquirida, o ser padre vem se formando em mim desde muito cedo.
Minha vó, dona Irene, minha grande incentivadora na caminhada vocacional, conta que desde os três
anos de idade eu digo que quero ser padre. Imagine, uma criança, que sonha em ser tudo e qualquer
coisa, querendo ser padre. Durante minha infância até brincava de padre, celebrava missas no meu
quarto, imitava o padre da minha paróquia de origem. Já na adolescência e juventude, Deus foi
mostrando novos caminhos e novas possibilidades, mas sempre mantive o foco no projeto que eu
acreditava ser o que Deus queria para minha vida.
Depois de muito sonhar, seria difícil não estar feliz. A alegria da ordenação presbiteral é grande, a alegria
de saber que farei na minha vida o que Deus quer é maior ainda. Contudo, reconheço os tempos difíceis
que estamos vivendo com esta pandemia. Muitas
vidas foram ceifadas desde o início deste pesadelo
que parece não ter fim. Mas, mesmo assim, seremos
ordenados sacerdotes para que o povo de Deus
encontre, através de nossas palavras e ações, a doçura
do próprio Senhor e assim sejamos ministros da
misericórdia na vida de muitas pessoas.
Com este breve artigo, convido-vos a alegrarem-se
comigo, também com os meus irmãos diáconos,
Gleyson e Wagner. Alegrar-se sozinho não tem graça,
a alegria deve nos contagiar a todos. Por isso,
sabendo que “aquele que nos chamou é fiel” (1Ts
5,12) e é crendo na fidelidade do Senhor que
avançaremos às águas mais profundas, sem dúvidas,
sem medo de sonhar.
Ainda que nem todos possam estar na Catedral,
devido a este momento difícil que estamos passando
com a pandemia, no dia cinco de dezembro, além de
acompanhar a Missa e o rito de ordenação pelas
redes sociais, lembre-se de rezar por nós, para que
sejamos bons pastores para o povo de Deus.
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Exortação Apostólica
Verbum Domini
Papa Bento XVI (2010)

Dia Mundial dos Pobres

3ªparte
por Diácono Edson

A Sagrada Escritura nasce do seio da Igreja por obra
do Espírito. É decisivo para uma adequada
abordagem das Escrituras e para a sua correta
hermenêutica, ser feita no mesmo Espírito em que foi
escrita. Os livros da Escritura ensinam com certeza,
fielmente e sem erro a verdade que Deus, para nossa
salvação, quis que fosse consignada nas sagradas
Letras. O mistério da Aliança exprime esta relação
entre Deus que chama através da sua Palavra e o
homem que responde; Por meio deste dom do seu
amor, Ele, superando toda a distância, torna-nos
verdadeiramente seus “parceiros”, de modo a realizar
o mistério nupcial do amor entre Cristo e a Igreja. O
homem é criado na Palavra e vive nela; e não se pode
compreender a si mesmo, se não se abre a este
diálogo. Como é importante, para o nosso tempo,
descobrir que só Deus responde à sede que está no
coração de cada homem! Toda a economia da
salvação mostra-nos que Deus fala e intervém na
história a favor do homem e da sua salvação integral.
É decisivo, apresentar a Palavra de Deus na sua
capacidade de dialogar com os problemas que o
homem deve enfrentar na vida diária. Devemos fazer
todo o esforço para mostrar a Palavra de Deus
precisamente como aber tura aos próprios
problemas, como resposta às próprias perguntas,
uma dilatação dos próprios valores e,
conjuntamente, uma satisfação das próprias
aspirações. “O fruto da Sagrada Escritura não é um
fruto qualquer, mas a plenitude da felicidade eterna”.
O Deus que fala, ensina-nos como podemos falar
com Ele. No Livro dos Salmos, Ele nos fornece as
palavras com que podemos dirigir-nos a Ele, levar
a nossa vida para o colóquio com Ele,
transformando assim a própria vida num
movimento para Deus. “Para acolher a Revelação, o
homem deve abrir a mente e o coração à ação do
Espírito Santo que lhe faz compreender a Palavra de
Deus presente nas Sagradas Escrituras”. Toda a
história da salvação nos mostra progressivamente
esta ligação íntima entre a Palavra de Deus e a fé que
se realiza no encontro com Cristo. Com Ele a fé toma
a forma de encontro com uma Pessoa à qual se
confia a própria vida. Cristo Jesus continua hoje
presente, na história, no seu Corpo que é a Igreja;
p o r i s s o , o a to d a n o s s a f é é u m a to
simultaneamente pessoal e eclesial.

“Não podemos sentir-nos tranquilos,
quando um membro da família
humana é relegado para a retaguarda,
reduzindo-se a uma sombra. O clamor
silencioso de tantos pobres deve
encontrar o povo de Deus na
vanguarda.”

Papa Francisco

Um ano em que “um vírus trouxe dor e
morte”, um período que exige “uma nova
fraternidade”, da “mão estendida”, que
“requer um treino diário” e é um
testemunho e um gesto de partilha.
Instituído pelo Papa Francisco há 4 anos,
neste domingo, 15 de novembro é
comemorado o DIA MUNDIAL DOS
POBRES e para este ano, o papa propõe
como tema: "Estende a tua mão ao
pobre". Ao propor este tema, o papa
chamou a atenção para que não seja um
dia de estudo sobre a pobreza, nem apenas
a denúncia de que, no mundo atual, as
desigualdades sociais aumentam e a vida
dos pobres e que se torna a cada dia mais
precária. Ele nos pede que seja um dia de
humanização do nosso convívio. Seja um
dia de maior comunhão com as pessoas
mais pobres que passam ou vivem ao
nosso redor.

Tríduo
24,25 e 26/11
às 19h
Missa solene
27 de novembro
às 19h
Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Sagrad

Pág3

Viver em comunidade
é bom demais!
por Eduardo Simões

Rubens e Sandra
Fomos convidados a participar do ECC em 2008, ano em que nossa
filha estava fazendo Crisma na Paróquia. Participamos então do
Encontro, realizado no último fim de semana de agosto de 2008 e, a
partir de então, incluímos definitivamente Cristo em nossa união
conjugal. Não se trata de um simples encontro de casais, mas como
o próprio nome diz, “Encontro de Casais com Cristo”. Sempre que
refletimos sobre o ECC, chegamos à conclusão de que se trata de
um grande presente de Deus aos casais, pois além de renovar os
laços afetivos da união matrimonial, possibilita que os cônjuges
caminhem de mãos dadas rumo ao encontro do Pai – “Eu Sou o
Caminho, a Verdade e a Vida”. Possibilita ainda que a convivência
diária do casal e de toda a família seja mais equilibrada e
harmoniosa. Conosco não foi diferente. Além disso, num primeiro
momento, o ECC nos proporcionou convivência com um grande
número de casais dentro da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus,
muito positiva e gratificante. Aliás, a grande missão do ECC é
exatamente criar a convivência fraterna nas Paróquias. Caracterizase ainda por não ser um movimento, pois não visa prender a si os
casais e nem os casais devem querer ficar presos ao ECC. Constituise, por sua vez, em um serviço-escola, onde os casais aprendem a
participar das várias pastorais existentes nas Paróquias, assim como
a participar, dentro da Sociedade, de trabalhos que revertam para a
Justiça Social (Igreja em Saída). Sendo assim, fomos aos poucos
sendo convidados a participar e a trabalhar nos diversos eventos da
Paróquia e do ECC, bem como a servir nas missas e celebrações.
Além dos serviços na Paróquia, passamos a fazer parte, desde
janeiro de 2015, do Conselho Diocesano do ECC, com certeza mais
um presente de Deus em nossas vidas. Pudemos então conhecer e
conviver com um número maior de casais, desta feita a serviço da
implantação e do crescimento do ECC nas diversas Paróquias da
Diocese de Santos. Hoje, com a Graça de Deus, temos o ECC
implantado em 18 Paróquias da nossa Diocese. Por estarmos
servindo no Conselho, pudemos constatar, nesse tempo de
pandemia, como o ECC e os casais tem sido importantes para a
sobrevivência religiosa, pastoral e econômica das Paróquias,
conforme os diversos relatos recebidos das Paróquias espalhadas
pelo Estado inteiro. Aquelas que possuem o ECC implantado são
Paróquias vivas. Dessa forma, desejamos aqui rogar a Deus para
que os casais do Sagrado Coração de Jesus continuem trilhando os
caminhos do ECC e, principalmente, da própria Igreja, com o intuito
de mantermos nossa Paróquia sempre viva e renovada, sempre
abrindo caminhos para que novos casais possam participar
conosco da construção do Reino de Deus entre nós. Somos muito
gratos a Deus e a todos os casais e pessoas da nossa Paróquia, que
fizeram e fazem parte da nossa vida. Se pudéssemos escolher uma
oração para caracterizar o ECC, além, é claro, do “Pai-Nosso”,
escolheríamos a oração conhecida como “Oração de São
Francisco”, por ser uma oração de entrega, amor e serviço ao
próximo.
Viva o ECC! Viva as famílias! Viva a Santa Igreja! Fiquemos todos
com Deus! Paz e Bem a todos!

Eu sou uma pessoa que sempre espera o
pior das outras, as vezes parece uma
forma de me blindar a possíveis
imprevistos e expectativas, mas vendo
tudo que passou, eventos que
aconteceram em nossa comunidade,
vejo o quanto nossa comunidade quebra
essa blindagem que eu criei.
As vezes a gente luta, fica desesperado atrás de
voluntários mas sempre, de última hora,
aparecem pessoas de bom coração querendo
ajudar. E dessa vez não foi diferente.
No Bazar de Natal, foi muito legal, mesmo com
toda a dificuldade muita gente se prontificou,
alguns aceitavam trabalhar só um dia e
acabavam querendo ir nos outros dias, de tanto
que foi agradável estar em comunidade
ajudando como equipe.
Igual Dona Matilde, vulgo minha mãe
fala: "Trabalhar para Deus, é diferente, não tem
sensação melhor, amo muito fazer isso"
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Galeria
Tríduo e festa em honra a Santa Teresinha do Menino Jesus

Tríduo e festa em honra a Nossa Senhora Aparecida

Tríduo e festa em honra a São João Paulo II

Aulas de
Pintura
em tela
Assessoria completa
www.aulicino.com.br
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Bazar de Natal
Mais um Bazar de Natal realizado com sucesso!
Como estamos em um ano atípico, muito diferente dos outros,
tivemos um grande desafio em preparar o Bazar de Natal. Tínhamos
muitas limitações, mas com muita conversa e ideias, em conjunto,
decidimos realizar este bazar obedecendo todas as normas da
Secretaria de Saúde e de nossa Diocese.
Limitamos o número de expositores de 70, no ano passado,
colocamos na quadra apenas 46. Obedecemos o distanciamento de
1.5m entre as mesas expositoras e reduzimos o número de pessoas.
Para realização do evento, contamos com as doações dos
paroquianos,de grande valia pois sem essas doações seria impossível
realizar o bazar neste ano.
Os expositores compreenderam as limitações e a situação que
estávamos lidando mas, com o evento acontecendo, todos estavam
felizes e entusiasmados com os bazares que estão por vir.
Queremos agradecer a todas as pessoas envolvidas direta e
indiretamente e enfatizamos que ‘’a união faz a força e faz
acontecer!’’
O nosso MUITO OBRIGADO!
Kátia e Matilde!
#bazardasmaes2021
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Aniversariantes
dizimistas do
Mês de NOVEMBRO

O que é, afinal,
o Reinado Social de
Jesus Cristo?
«Em poucas palavras, pode-se dizer que é a
vigência da Lei de Deus e da moral cristã em todas
as esferas da sociedade, isto é, o domínio de
Cristo não apenas nas almas, nas consciências e
nas inteligências, mas também nas realidades
temporais nas quais estamos inseridos.
Nosso Senhor não deve ser Rei apenas de forma
privada nos corações de cada indivíduo: o reinado
nas almas deve se exteriorizar para todas as áreas
da vida humana. Nosso Senhor deve reinar nas
famílias, nas escolas, nas universidades, nos
locais de trabalho, nos órgãos públicos, na
política, na arte, na cultura. (...)
Cabe dizer que a doutrina sobre o Reinado Social
de Nosso Senhor deve ser crida e querida por
todos os fiéis, que por sua vez devem se
empenhar para estabelecer este reinado de modo
efetivo em todas as dimensões em que se
encontram. Assim, mesmo diante das dificuldades
de nossos tempos, próprias de uma crise de fé e
de moral ocasionada pela propagação de
doutrinas erradas e pelo pensamento
revolucionário, não se pode abrir mão desta
verdade: Cristo é Rei e deve reinar não apenas nas
paróquias e nas almas, mas em tudo." (Fonte:
salvemaria.com.br)
As reuniões da Congregação Mariana retornaram!
Todas as segundas, às 20h. Venha participar!
Seja um congregado mariano.

FESTA DE CRISTO REI
Missas em nossa Paróquia
21/11 - 19h
22/11 - 9h - 17h e 19h

01
03
03
04
05
08
08
10
11
11
12
14
17
18
18
20
20
21
23

-

Wander Paschoalino
Rosely Simões Lino
Vicente Paulo Aléo
Tisako Fukakusa Lopes
Ana Carolina S. Hora de Oliveira
Nadir Aleo
Cacildo Jose De Andrade
Lindaci Paes Bezerra
Maria Rosalia M. Fontan
Maria Pilar Samento de Maria
Maria do Carmo Melo Lima
Beatriz Apolinario Guerra Lourenço
Germano Antonio Scolfaro
Marli Pugliese
Anibal dos Santos Junior
Thelma Aparecida do Nascimento Soares
Maria Renata Di Renzo
Lea Sant Anna Folha
Raimundo Carvalho
Mitra Diocesana de Santos
Paróquia Sagrado Coração de Jesus
CNPJ nº 58.259.771/0047-60

Banco Itaú
Agência 0610
C.C.: 31512-9
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Relatos do Sagrado

Contando nossa história....
por Denilson Bastos

Foi em 1990 que eu e a Cláudia fomos convidados
pelo meu então chefe, o Sr. Roberto Antonio e sua
esposa Eunice a participamos do 6º ECC na Paróquia
Sagrado Coração de Jesus. Nós éramos muito jovens e
tínhamos apenas um ano e meio de casados e já com
nosso filho, o Caio, fazendo um ano.
Como a maioria dos casais, ficamos vislumbrados com
o ECC e com a comunidade. Iniciamos participando da
quermesse daquele ano e sempre trabalhando em prol
do ECC e da comunidade.
Com apenas 02 anos de paróquia e ECC fomos
surpreendidos e convidados a coordenar um círculo,
Monsenhor Primo Vieira. Com a chegada do Padre Toninho continuamos a missão
até coordenarmos o ECC e a Promoção Social por dois anos. Nesta época já
estávamos um pouco cansados e com mais um filho pequeno, o Cássio, e fomos
deixando de aceitar alguns convites, até que em meados de 2006 fomos convidados
a participar da Pastoral do Batismo onde estamos até hoje.
Uma mensagem que gostaria de deixar para e comunidade é que não se deixem
apegar por dirigentes espirituais, coordenadores ou pessoas que participam da
comunidade, pois estes passam e a comunidade continua, busquem sempre a Deus,
que o resto ele encaminha tudo a seu tempo. Um abraço a todos.

Novena de Natal

A Novena convida-nos à catequese em nossas casas, a
reunir todas as pessoas que estavam distantes. Com a
ternura materna de Maria e o silêncio oblativo de José,
acolhemos, protegemos, promovemos e integramos em
nossa casa todas as famílias para a festa da Encarnação do
Verbo de Deus.
Vamos percorrer o caminho litúrgico do Advento na
unidade eclesial, refletindo, com simplicidade doméstica,
a chegada do Menino Deus que sempre vem ao nosso
encontro para nos salvar e garantir a vida!
Vamos nos encontrar com Deus, refletir Sua
palavra, viver com Cristo, por Cristo e em
Cristo e permanecer em Seu amor!

