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Ana, mãe de Ana Cláudia, Ana Carolina, 
José Mateus, José Paulo, José Pedro e José Filipe e esposa de Silvino.

Missas

SEG A SÁB - 8H ÀS 16H

Para receber doações de alimentos a famílias carentes

Pedidos e intenções de missa

Contribuições para Paróquia: dízimo, doações, carnê

      Facebook

/Paroquiacoracaodejesussantos

      Youtube

Paróquia Sagrado Coração de Jesus-Santos

      Instagram

@paroquiacoracaodejesussantos

Nossas redes sociais:

Secretaria

A Igreja permanece fechada

Horário Especial durante a quarentena

SEG A SÁB - 19H 

DOM - 9H

Transmitidas ao vivo pela nossa página do Facebook

Tenho a bênção assim como muitas mulheres de viver a maternidade na 

fé, na presença de Jesus e nossa Mãe Maria.

Muitos se espantam com a quantidade de filhos, mas não é isso o mais 

importante. O que importa mesmo, é ter filhos na Presença de Deus, 

crendo no seu coração que você é só um instrumento e que é Deus quem 

conduz todas as coisas.

A mãe servindo a Deus acumulará no seu coração amor, que cuida, que 

se alegra, que deseja o bem e que intercede junto a Deus a vida inteira 

pelo filho, só lhe desejando o bem.

Eu creio que Deus concede essa graça a ‘’todas’’ as mulheres, basta 

aceitar a maternidade, basta crer no amor de Deus.

Obrigada Senhor pelo dom da maternidade que é alegria e bênção em 

nossa vida!

A bênção de 

viver a maternidade na fé

O grande milagre da vida realiza-se 

quando o sopro amoroso da 

existência, vindo de Deus, perpassa 

o ser de alguém que se desfaz de si 

para elevar o pequeno e indefeso 

até a grandiosidade de sua missão 

neste mundo.

Se foi tão importante para Nosso 

Salvador Jesus Cristo ter a presença 

materna, é porque o amor materno 

é capaz de apoiar os filhos de forma 

extraordinária na realização de um 

desígnio de vida.

Obrigado a todas as 

mães por serem 

Maria em nossas 

vidas!

Um Feliz Dia 

das Mães e 

abençoado mês 

de Maria.



Carta Apost. Dies Domini 

São João Paulo II.
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Diácono Edson

Waldir e Ana
Nossas famílias são de origem católicas. Nossos 
pais e avós sempre foram católicos. Porém, 
aquele católico que não participou da vida da 
Igreja, mas sempre recorreu à Igreja para manter 
as tradições familiares: Batismo, Crisma e 
Casamento. Foi nesse cenário que fomos criados. 
Nos conhecemos no primeiro ano da faculdade. 
Namoramos por seis anos e nos casamos no dia 
24 de outubro de 1992. Vieram nossos filhos, o 
Matheus em 1994 e a Mariana em 1998. Durante 
esse tempo, a Ana tentava manter a tradição 
familiar. Batizamos nossos filhos e ela procurava 
participar das missas aos domingos. Tínhamos 
uma vida comum em uma família tradicional.
Tudo mudou a partir de um final de semana em 
setembro de 2002, onde fomos convidados a 
participar do ECC. Durante esse encontro 
descobrimos o sentido do casamento, o diálogo 
entre nós e a importância da conversa com os 
filhos, descobrimos também uma igreja que não 
conhecíamos, viva e cheia de vida, enfim, fizemos 
o verdadeiro encontro com Jesus Cristo.
Passamos a participar da vida da Igreja, através 
dos trabalhos nas pastorais. Nossos filhos – 
crianças naquela época, participavam junto 
conosco, frequentando as reuniões. Nossa vida 
mudou radicalmente... A eucaristia, virou 
necessidade! A confissão, um ato de humildade! 
A ajuda ao irmão, uma obrigação! A Palavra, um 
ensinamento!
Os anos se passaram e as raízes se fortaleceram. 
As tradições passadas por nossos pais e avós, 
passaram a ter entendimento. Continuamos nos 
conhecendo a cada dia. Nossas vidas são 
reguladas pela compreensão e o nosso ciclo da 
vida continua, mas com amor, confiança, 
respeito, compaixão...
Hoje, tudo que decidimos, procuramos sempre 
nos basear nos ensinamentos contidos na Palavra 
de Deus e reconhecemos que, aquele “sim” que 
demos para participar do ECC, transformou os 
caminhos de nossa família. Por isso, dizemos 
todos os dias: OBRIGADO SENHOR!

 O Dia do Senhor mereceu sempre, na história da 
Igreja, uma consideração privilegiada devido à sua 
estreita conexão com o próprio núcleo do mistério 
cristão. É o dia da ressurreição de Cristo. É a 
páscoa semanal, na qual se celebra a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, o início da 
“nova criação”. 
A ressurreição de Jesus é o dado primordial sobre 
o qual se apoia a fé cristã, comprovada histori-
camente por aqueles que tiveram o privilégio de 
ver o Ressuscitado. 
Ao comemorar a Páscoa, não só uma vez ao ano, 
mas a cada domingo. É preciso redescobrir, com 
maior ímpeto, o sentido do domingo: o seu 
mistério. O valor da celebração, o seu significado 
para a existência cristã e humana. O domingo é um 
dia que está no âmago mesmo da vida cristã. Não 
tenhais medo de dar o vosso tempo a Cristo! 
Sim, abramos o nosso tempo a Cristo, para que 
Ele possa iluminá-lo e dirigi-lo. É Ele quem 
conhece o segredo do tempo e da eternidade. 
O tempo dado a Cristo, nunca é perdido, mas 
tempo conquis tado para a  profunda 
humanização das nossas relações e da nossa 
vida. “Nele foram criadas todas as coisas, as 
visíveis e as invisíveis”. Esta perspectiva estava 
presente no olhar de Deus, quando no fim da Sua 
obra, “abençoou o sétimo dia e santificou-o”. Ao 
criar, “Deus viu que isto era bom”. O mundo é bom, 
na medida em que permanece ancorado à sua 
origem e, após a sua deturpação pelo pecado, 
torna a ser bom quando, com a ajuda da graça, 
volta Aquele que o criou. É o dia da experiência do 
amor nupcial, onde o fiel é convidado a repousar 
no Senhor, devolvendo-lhe toda a criação, no 
louvor, na ação de graças, na intimidade filial. À luz 
deste mistério, o preceito no AT, é plenamente 
revelado na glória de Cristo Ressuscitado. 
O domingo, é o dia da fé, onde o batizado renova 
a sua adesão a Cristo e ao Seu Evangelho. 
Acolhendo a Palavra e recebendo o Corpo do 
Senhor, ele contempla Ressuscitado, presente nos 
“sinais sagrados” e confessa: “Meu Senhor e meu 
Deus!”. 
Nenhuma atividade é tão vital ou formativa 
para a comunidade, como a celebração Eucarís-
tica no dia do Senhor. A esperança cristã, vivida 
e alimentada com este intenso ritmo semanal, 
torna-se fermento e luz da esperança humana...



Cícero Gomes - JOPS1- Alvaro Pinto Ricardo Filho     

2- Eulalia Garcia    

4- Vilma Aparecida da Silva     

5- Kellem Patricia Gomes Tavares    

5- Alaide Canoila Santos     

5- Hilda Lara De Matos     

8- Manoel Antonio de Lemos     

10- Eduardo Gomes Figueira     

10- Juliana Camargo Barbosa    

10- Luiza Maria da Rocha E Silva     

10- Sheena Santos Nemesio    

11- Valeria P. dos Santos Jardim     

11- Terezinha 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    

21- Aline Cristina Do Nascimento Silva     

21- Francisca Alves De Matos     

21- Marilisa Morales De Queiroz    

22- Margareth Dos Santos Ricardo     

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     

30- Leila A. Cavalcanti          
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Aniversariantes

dizimistas do 

Mês de MAIO

Essa quarentena está sendo um desafio para todos os 
cristãos, e para os jovens esse desafio pode ser mais 
complicado. 
A caminhada deles ainda está no começo, aprendizados 
e experiências estão por vir, e mesmo com tantas opções 
para manter a fé “em dia” (transmissões da santa missa 
on-line, reza do terço, e diversas lives com temáticas 
diferente, até adoração) muitos não sentem a mesma 
sensação de estar vivenciando tudo presencialmente. 
Com o distanciamento da igreja física e tudo que ela 
proporciona (missas, encontros, eventos) a vontade de 
buscar a Deus diminui, e acabam priorizando aquilo que 
os convém do que meios de fortalecer a fé. 
O isolamento social nos mostra que devemos mais do 
que nunca sermos igreja! Façamo-nos presente na vida 
daqueles que estão com a fé enfraquecida, os 
convidemos a participar de uma ligação para rezar o 
terço, chamemos para participar das lives da paróquia, 
mandemos mensagens para saber como estão. 
Vamos mostrar que a igreja pode estar fechada, mas 
continua viva em nós!

Se não podemos ir a igreja, 
façamo-nos igreja!

Dízimo: um compromisso de fé!

Neste tempo de pandemia todos nós 

fomos atingidos! 

Se você puder, não deixe de ser fiel com seu 

dízimo, ele é essencial para a manutenção 

de nossa Paróquia e auxílio dos mais 

necessitados. Ajude-nos, precisamos de 

você!

Nesse último mês, o JOPS, confeccionou máscaras 

com retalhos de tecidos que tinham em casa e 

fizeram uma campanha entre os amigos ‘’Doe um 

leite ganhe uma máscara’’

E já conseguiram arrecadar 53 litros de leite!!
’’Este é o momento da solidariedade autêntica, de 

dar uma mão, amar realmente o próximo e 

multiplicar o bem’’

Doe um leite ganhe uma máscara
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Galeria

Semana Sa�a Nesta Semana Santa, celebramos de 

um jeito diferente e novo a semana 

mais importante do ano. 

Passamos pela experiência real da cruz, 

abraçando seja qual for o sofrimento 

por que estejamos passando, estivemos 

conectados em um só coração e em 

uma só voz.

O sentimento mais forte deste 

momento foi a comunhão entre nós, 

irmãos da fé! E a certeza que a cruz é, 

verdadeiramente, nossa única 

esperança.

Cristo venceu a morte. E como fez 

com os Apóstolos, tomados pelo 

medo, Ele estende a mão para nós — 

aquela que porta suas chagas 

glorificadas — e nos diz: 

“Coragem! Eu venci o mundo!

06/04 - Ofício de Nossa Senhora das Dores, um momento único de fé 

e devoção meditando profundamente as 7 dores da Virgem Maria.

07/04 -  Missa da Ceia do Senhor 08/04 - Celebração da 

Paixão de Cristo
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Aulas de 
Pintura
em tela

Galeria

10/04 - Missa da Ressurreição de Cristo

09/04 -  Missa da

Vigília Pascal

20/04 - Missa de Ação de Graças pelo 7º Aniversário

de Ordenação Presbiteral do Padre Vagner 

19/04 - Domingo da Divina Misericórdia celebrado 

com a reza do terço

E nossas lives continuam, agradecemos a todos que 

tem aberto suas casas, preparado cada live com 

muito carinho para manter nossa Igreja Viva!
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As presentes dificuldades que impõem o isolamento 
social, muito embora nos entristeçam pela falta da Missa 
pública e dos Sacramentos, bem como a quebra do 
convívio regular, devem ser ocasião de meditarmos 
sobre a vivência da Fé em tempos de crise e de como 
exercer a caridade em situações atípicas. Sempre se 
falou sobre a Igreja doméstica. eis que circunstâncias 
extraordinárias nos impuseram tal realidade. Eu acredito 
que Deus está fazendo uma grande obra nestes tempos 
e que muitos estão descobrindo ou redescobrindo a 
verdadeira Fé. Felizes aqueles que unem a maior 
proximidade com os familiares e os meios de 
comunicação como forma de acender a luz de Cristo nos 
lares. Também estamos assistimos enlutados a partida 
de tantas pessoas, desconhecidas e próximas, vítimas da 
pandemia. Tal situação nos convida a aproximar-mo-nos 
das realidades finais da nossa vida: a morte e a nossa 
vida eterna. É um convite para que nos recordemos de 
nossa fragilidade e nos lembremos daqueles que se 
foram, rezando por eles, uma tarefa fundamental de 
todos nós, Igreja militantes. Passemos por esta fase 
difícil como pessoas espirituais, com sensatez, sem 
histerias, conscientes da nossa responsabilidade cristã e 
cidadã, tomando todos os cuidados indicados pela 
ciência e pelo Poder Público e seguindo as recomen-
dações litúrgicas especiais da Santa Igreja. 
Veremo- nos todos juntos em breve. Salve Maria!

Congregação Mariana 

De repente, a gente perdeu a liberdade e a 
noção do tempo. De repente, a gente 
perdeu o contato com as pessoas queridas. 
Abraços e beijos, passaram não ser mais 
dados, e descobrimos, que estamos mais 
perto e próximos, como nunca estivemos!
O mundo parou. Pediu um tempo para 
respirar. Não estava fácil ser mundo e ainda 
ter que lidar com tanta falta de humanidade 
e amor ao próximo.
Ahá?! Mas não pense que o mundo parou do 
nada. Não, ele nos deu sinais, os mais claros 
possíveis, mas nós, na nossa ignorância e 
prepotência, não enxergamos e, se 
percebemos, não entendemos.
O mundo parou e nos colocou em 
quarentena, sem distinção. Sem perguntar 
quem é quem. Apenas parou e nos colocou 
de quarentena. E não, a quarentena não é 
um castigo, mas sim, uma oportunidade. 
Uma forma de nos encontrarmos e nos 
integrarmos, de encontrar o fio da meada 
que foi perdido em algum ponto do 
caminho e desintegrou a todos.
Olhar para dentro, parar para se olhar. Não é 
fácil, ninguém gosta de perceber as próprias 
fragilidades, mas, nesse momento, é preciso, 
porque são as nossas atitudes que irão nos 
salvar e fazer com que sejamos, daqui para 
frente, pessoas melhores.
Deus não nos criou para sermos desinte-
grados de nós mesmos, egoístas, não. 
Porque se a gente se desencontra de si, por 
consequência, se desencontra de Deus. Deus 
nos amou tanto, que nos quer íntegros, 
perceptíveis e dispostos a sermos a cada dia 
pessoas melhores, em todos os sentidos.
A oportunidade está dada, não podemos 
sequer, pensar em desperdiçar essa super 
chance. O Amor de Deus é tão impressio-
nante que ele parou o mundo para gente se 
encontrar, porque ele não quer nos perder. 
Isolamento, confinamento, etc.... troca essas 
palavras por oportunidade. 
A rede sempre este ai, formada e integrada. 
Está sendo mostrado que sempre estivemos 
conectados, independente da classe social, 
da cor, do credo, das opções de vida de cada 
um. Sempre estivemos e estaremos conecta-
dos. Um vírus sem vergonha está mostrando 
isso para gente! E, portanto, cabe a nós, nos 
encontrarmos, nos integrarmos novamente 
com Deus, ele não quer se separar de nós. 
Nunca quis, e parou o mundo para nos dar a 
oportunidade de nos resgatarmos para 
percebermos o próximo, o dia, o vento.... 
para percebermos a nós mesmos e que Ele 
esta em nós, e somos nós que vamos fazer o 
g lobo g i rar  novamente ,  melhores , 
integrados e leais ao Amor de Deus!

A oportunidade
por Patrícia Minicelli

Em carta dirigida a todos os “fiéis” para o mês de maio, que 

manifestam particular “devoção e amor à Virgem Maria”, Papa 

Francisco nos convida a valorizar a tradição de rezar o Terço em 

casa, com a família, nossa Igreja Doméstica.

E afirma que a “contemplação do rosto de Cristo, juntamente 

com o coração de Maria”, irá ajudar à união “como família 

espiritual” e ajudar a “superar esta prova”. 

Papa Francisco
nos convida,
a rezar o Terço 
em família


