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Novidades, um novo site!
Firmar-se no mundo digital é um desejo que o Santuário de Maria
busca desde os idos de 1998, quando a internet ainda era um tanto
quanto incipiente para maioria dos nossos fieis. O avanço da comunicação digital impôs mudanças e adaptações que foram sendo consumadas ao longo do tempo. Hoje, queremos apresentar mais uma
novidade, um novo e remodelado site: www.santuariodemaria.com.br.
Moderno, dinâmico e interativo é o que este novo ambiente quer
oferecer aos internautas. Uma série de novidades vão ajudar na sua
navegação e em sua comunicação com o Santuário, apenas para
ilustrar, eis algumas novidades:
MENU: Um rico menu que conta com cinco opções que lhe garantem
informações precisas sobre o Santuário. Nele você pode, dentre outra
coisas, rezar a novena ou fazer a semana com Maria.
WEB RÁDIO: Transmissões ao vivo das missas do Santuário. Agora contamos com uma web rádio na qual você pode acompanhar
on-line as missas, a novena de nossa Senhora do Sagrado Coração.
De qualquer lugar do mundo, você pode rezar a novena Perpétua
celebrada no Santuário de Maria, em Vila Formosa, São Paulo (SP).
VELA VIRTUAL: Neste espaço você pode ascender uma vela com
sua intenção. Ela estará on-line, mas também a recolheremos para
nossas celebrações no Santuário.
MULTIMÍDIA: No canal Multimídia você pode ver fotos, Vídeos do
Santuário e inclusive ler o Jornal da paróquia.
www.santuariodemaria.com.br

ARTIGOS: Na barra de artigos, texto do Reitor para ajudar na sua
formação espiritual.
NOTÍCIAS: Guia exclusiva com todas as atividades do Santuário.
www.santuariodemaria.com.br

FALE CONOSCO: Canal aberto com o Santuário para seus pedidos,
contatos e outros.
Por fim, conexão com as redes sociais.
São tantos recursos! Aproveite-os. Sirvase da tecnologia para aprofundar sua fé e
ajude-nos a divulgar nosso “novo” site: www.
santuáriodemaria.com.br
A redação

A agenda
da comunidade,
com os eventos e respectivos
horários e locais,
está disponível nos murais
da comunidade e no site.

Comunidade em Ação

XXIII Retiro de Leigos
e Leigas:

De 21 a 23 de agosto,
aconteceu em Parelheiros (Zona Sul de São
Paulo), mais um grande momento de fé
que foi organizado pela Região Episcopal
Belém. Este retiro foi em oração e ação de
graças por todas as vocações pastorais e
ministeriais de nossos Leigos e Leigas, em
2015, comemorada na penúltima semana
do mês vocacional (agosto).

Pe. Milton Tassoni MSC:

Demos Graças a Deus por mais um ano
de vida para nosso vigário paroquial, que
comemorou aniversário de nascimento em
24 de agosto.

Ordenações Presbiterais:

Que Deus, também, seja louvado pelos
nossos novos padres. Em 29 de agosto,
foi ordenado sacerdote o Pe. Girley Reis

MSC, na Catedral Imaculada Conceição, em
Teófilo Otoni /MG. Em 19 de setembro, no
Santuário Aparecida do Sul (Itapetininga/
SP) serão ordenados padres os Missionários
do Sagrado Coração, Fernando Clemente e
Rodrigo Domingues.

Festival de Inverno 2015 - Oficinas
de Artes:

Aconteceu em 29 de agosto, às 19h no
Salão 01, mais uma grande apresentação
organizada pelas Oficinas de Artes NSSC,
com Teatro, Dança e Música da melhor
qualidade. Quem veio, pôde prestigiar o
talento de nossa Juventude, reunindo o
melhor das três artes em prol da diversão
e da arrecadação de fundos para a concretização da Peça da Paixão de Cristo de
2016. As Oficinas de Artes NSSC agradecem
pela presença de todos!

Assembleia Paroquial:

Em 12 de setembro, a partir das 14h no
Salão 01, todos os agentes de pastorais,
movimentos, comissões e ministérios são
chamados a participar deste encontro anual
que vai projetar as principais atividades
e compromissos paroquiais para o ano
de 2016.

28º FORMAR:

Está confirmado para 17 e 18 de outubro de
2015 a realização do Encontro de Formação
Matrimonial e Religiosa para Casais (FORMAR). Os interessados em participar podem
procurar informações e fichas de inscrição
na Secretaria Paroquial ou na Casa de Velas.

Novo Facebook do Santuário:

Acesse e curta nossa nova página na maior
rede social da internet pelo endereço www.
facebook.com/santuariodemaria.nssc

“Famílias, vocações e peregrinações”

Estamos muito felizes pelas maravilhosas realizações que ocorreram em agosto!
Na segunda semana, o Brasil inteiro celebrou a Semana da Família.
Aqui no Santuário de Nossa Senhora
do Sagrado Coração, em 12 e 13 de
agosto, a Pastoral da Família celebrou
tão importante semana com uma

palestra sobre comportamento, ministrada pelo Dr. Eduardo Campanha, e
um cativante momento de Adoração
e Bênção do Santíssimo Sacramento
sobre as Famílias.
O Santíssimo Sacramento também
se fez presente na 1ª Expo Família
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Chevalier, evento que aconteceu
em 15 de agosto. Organizado
pela Pastoral Vocacional dos
Missionários do Sagrado Coração e com fundamental apoio
das Filhas de Nossa Senhora
do Sagrado Coração, das pastorais
do Santuário de
Maria, da Comunidade São José,
da Fraternidade
Leiga MSC e da
Missão Rebento de Davi,
foi um final de tarde
repleto de música, ações
de divulgação pastoral e
missionária, comidas e o
principal: muito louvor
a Deus pelas Vocações
religiosas, pastorais, profissionais e familiares!

de Maria, e atual pároco da Paróquia
São José.
Em Campinas, a Imagem Peregrina
ficou durante uma semana e seguiu para
Teófilo Otoni/MG, em 29 de agosto, onde
a Comissão do Santuário a levou para
a Catedral Imaculada Conceição para
acompanhar a ordenação presbiteral do
Pe. Girley Reis MSC.
Demos Graças a Deus por todas essas
realizações e tantas outras que ocorreram
no último mês e que Maria, Nossa Senhora
do Sagrado Coração, esteja presente no
dia-a-dia de todos, também em setembro!

Imenso louvor também sentimos nas
visitas da Imagem Peregrina de Nossa
Senhora do Sagrado Coração. Nossa
Mãe-Peregrina, em 22 de agosto, iniciou
Ewerton Costa
visita à Paróquia São José, em Campinas/
SP. A comissão do
Santuário, liderada
Intenções do Apostolado
pelo vigário Pe.
da Oração - setembro/2015
Reuberson MSC,
foi recebida com
Geral: Para que se multipliquem as oportunidamuita alegria pelo
des de formação e de trabalho para os jovens.
Pe. Air José MSC,
Missionária: Para que a vida dos catequistas
antecessor do Pe.
seja um testemunho coerente da fé que anunciam. Peçamos ao Espírito Santo que neste mês
Valdecir MSC,
da Bíblia,a Palavra que vem da boca de Deus
como pároco-reinos anime, dê força e coragem.
tor do Santuário

Espaço Pastoral

Pa s t o r a l d o D í z i m o

Manter um Santuário tão
grande e acolhedor é uma
tarefa desafiadora que requer
muito esforço e dedicação de
muitas pessoas. No entanto,
tal comprometimento também
se faz no âmbito financeiro,
tamanhas despesas que temos
com necessidades básicas de
água, luz, limpeza e conservação de nossos ambientes
(área interna do Santuário,
pátios, salas e Salões). E de
modo mais importante ainda,
na parte reservada e consagrada mensalmente para a
manutenção da evangelização
e dos necessitados.
Por isso, desde 1986, surgiu
em nossa comunidade um órgão
vital que se faz imprescindível
para manter o Santuário de
Nossa Senhora do Sagrado Coração acolhedor e preservado: A
Pastoral do Dízimo.
A Pastoral do Dízimo é formada por um grupo de 16
pessoas, que passam por um importante processo de aprendizado para que, com seu incentivo evangelizador, convidem

e acolham nossos fiéis paroquianos a participarem com
sua doação financeira para a
Igreja, como Dizimistas. Esses
membros estão disponíveis
para explicar claramente sobre a importância do Dízimo
para a caminhada da Igreja
e para inscrever novos Dizimistas, sempre na entrada do
Santuário antes e depois das
Santas Missas dominicais.
É muito importante recordar que você, interessado em
ser Dizimista, será convidado
a doar um valor financeiro
ao seu critério, conforme sua
vontade e disponibilidade. Mas
é fundamental que seja feita
sua doação como sincero ato
de amor, pois o pouco que você
puder doar como Dízimo para o
Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração, tenha certeza,
será considerada uma importante ação de graças!
Desde já, agradecemos pelo seu apoio e amizade, como
Dizimista do Santuário de Maria: Deus lhe pague!
Ewerton Costa

Dizimistas aniversariantes de setembro/2015
01 Marina Miriam P. Petri
Neusa Prado
Rosa Persiani Rostelo
Vinicius Mota Mesquita
02 Gildete Alves Lopes
José Roberto dos Santos Messias
Luiz Carlos Rodrigues
Manoel Rodrigues Real
Maria Madalena Santos Breceli
Nilzeti Rodrigues Teixeira
03 Aristeu Mauricio da Silva
Irene Aguiar
Neusa Vargeti do Nascimento
04 Jair Rodrigues Silva
Maria Cecilia de Almeida
Patrick Souza Bacelar
Shirley Anaya dos Santos
Altair C. de Oliveira
05 Diego Rosendo
Eraldo Sabino de Sinos
Ivani Almeida Rocha
José Simões Gomes
Ronaldo Rocha
06 Dilomar Jesus Cruz Barbosa
Petronilia Francisca C. dos Santos
07 Aparecida Solange Bolognani
Rocha
Ary Albuquerque de Souza
Lucianny Cadri Martuscelli
Miriam Aparecida Bilardo de Lima
Natividade Aparecida da Silva
Tânia Filadoro Gileno
Valdecir Rodrigues Escaliante
Waldetina Alves dos Santos
08 Antonio Natividades das Mercês
Maria Aparecida Marinho
09 Elsa Rolin Garro
09 Helena Fernandes Forte

10 Bianca Aparecida dos Santos
Josefa Manoel de Souza
Maurilia Ferreira Romão
11 Rosemary Jacon Alonso
Terezinha Ap. B. Ricci
12 Cintia Bonuzzi
Francisco de Almeida Dantas
José Penha
Maria de Lourdes Ribeiro Sobral
Maria Sonia Medeiros
Simone Barbosa Cruz
Taciano Jodas Nogueira
Zuleica Cipriano Cardoso
13 Maria Dulce Costa da Silva
Maria Lucia de Aquino
Paulo Maurílio do Nascimento
14 Alfredo Vicente
Maria de Carvalho Silva
Vilma Vieira
15 Evandro Guastali Ponce
Kazue Tanaka
Maria Adelaide Nory
Maria Aparecida Mira
Maria Madalena Liro Leite
Rodrigo Conde Paladino
16 Aparecido Tiliaque
Juraci Godinho da Costa
Maria Civita Ciccone
17 Adriano Sansone Piemonte
Agnez Camila Ramos
Alexandre de Oliveira
Bernadete S. A de Souza
Elaine Cristina Barreto
Fernanda Aparecida Torres
Henrique Jacob C. Magno
Maria das Graças M.R. Miquelini
Paulo de Jesus
Ronaldo Adriano Pereira de Souza

18 Maria Aparecida C. Marini
Maria Bernadete de Souza
Mazaferro
Verci Maria Molina
19 Eliane de Paula Batista Emídio
Valquiria Meneses Besson
Elvino Rodrigues da Luz
26 Deise Ribeiro Souza
Lindalva de Lima
Francisco Carlos da Silva
Leocir da Silva
Francisco Nivaldo
Valdevino Borges Leal
José Benedito Fernandes
20 Maria Campos Faria
Maria José Furlan Passos
Sandra Regina Simão Grecco
27 Graziela Fascina de Andrade
21 Antonio Benedito Inácio
Lucas Scrovi
Carlos Braga dos Passos
Rui Jorge de Almeida
Maria Clementino de Almeida
28 Katia Maria Souza Santos
Maria José Mian
Maria Helena Rocha Fontes
Meizi Modolo
29 Fabiana Cristina Brito de Lima
Piedade da Conceição R. Santos
Maria de Lourdes Elias F. dos
Pietro Guaiato Tunes
Santos
Rosemeire de Fátima Cavalcante
Maria Alves Pinto
Walter Moreto Ponce
Miguel Serafim Alves
22 Cícera Martins de Oliveira
Nelson de Oliveira
Cláudio de Lima Scaldelai
Sueli Aparecida Costa Dutra
Emilça Carvalho
30 Cleusa Lima dos Santos
Gualdino Cerqueira Pinto
Enoi Nobrega de Araujo0 Oliveira
Luiza Barbosa Ribeiro
Maria Dalexandre Bueno
Maria da Graça Oliveira da Silva
Odacyr Lopes da Silva
Marlene Oliveira Souza
Rosana Aparecida Spedo
Vilmar Gonçalves Dias
23 Joaquim Gouveia Xavier
Dizimistas aniversariantes
José Manoel de Oliveira
da Comunidade São José
Faria
12 Celina Aparecida Sobral
Pedro Tomaz de Oliveira
15 Ivana Bolognani Lima
Rebeca Néri do Prado
17 Ana Conchetta Palmieri Bonfim
24 Célia Augusto Albino
17 Ana Rosa de Almeida
Helena Ricce Pires
19 Lázaro Correa de Azevedo
Vilma Pereira
26 Ermínia de Oliveira
25 Adilson Dário
29 Adele Batista de Almeida
Camila Martins da Silva
José Ricardo Rallo Lopes
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Especial

Você lê a Bíblia?

“Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar ao próprio Cristo!” (São Jerônimo)
Aline Imercio

Mesmo o Brasil tendo um número considerável de católicos, poucos ainda leem a Bíblia com frequência ou mesmo
visitam a Igreja. Muitas vezes, a leitura do livro sagrado
se limita a passagens lidas pelo padre durante a missa ou
em grupos de oração, são poucos os católicos que fazem
realmente a liturgia diária.
A paroquiana Maria Regina Rocha de Lima, de 44 anos,
é uma católica praticante e costuma ler o evangelho diariamente “Rezamos o terço todos os dias na casa de minha
mãe às 15h e, após o terço, lemos o evangelho do dia e
meditamos a palavra”. Mas Regina ainda é exceção, um estudo publicado pela LifeWay Research, realizado nos Estados
Unidos, em 2012, trouxe o dado de que por lá apenas 20%
dos cristãos liam a Bíblia regularmente.
Atingir a leitura da Bíblia entre os jovens também é um
grande desafio. A compreensão das palavras sagradas muitas
Regina, foto do arq. pessoal

“Mesmo o
Brasil tendo
um número
considerável
de católicos,
poucos ainda
leem a Bíblia
com frequência
ou mesmo
visitam a
Igreja”

Luana, foto do arq. pessoal

Um livro que foi escrito há séculos, é até hoje o mais
lido do mundo, provoca debates, traz diversas orações e é
todo feito de ensinamentos. A Bíblia é também, sem dúvida, o livro mais conhecido por cristãos e não cristãos, e a
principal fonte para se conhecer cada vez mais um pouco
da religião e da fé. Mas aquela que é a principal cartilha do
cristianismo, ainda não é lida por todos os fiéis.

vezes são o obstáculo. A jovem paroquiana do Santuário,
Luana Galvani, de 14 anos, diz ler a Bíblia pelo menos uma
vez por semana e ter, normalmente, a companhia de sua
mãe na leitura, mas o grande desafio fica por conta da interpretação: “às vezes encontro dificuldade em compreender
algumas palavras”, diz a estudante.
A incompreensão de algumas palavras pode acontecer,
afinal o livro sagrado foi escrito há muitos séculos. Alguns
religiosos recomendam a oração, para que Deus possibilite
o entendimento da leitura. Procurar por outra pessoa que
entenda melhor os termos e tirar dúvidas com esse outro
religioso, também é permitido. Mesmo lendo a escritura
sagrada todos os dias, Maria Regina ainda se depara com
palavras que não consegue compreender. “Quando encontramos dificuldades, perguntamos para alguém que conhecemos
ou lemos e relemos várias vezes”, diz.
Mesmo não sendo praticada diariamente pela maioria
dos católicos, a leitura da Bíblia é essencial e deve ser
sempre lembrada por cada religioso. O santo Padre Papa
Francisco diz que a leitura do livro sagrado não é apenas
importante só para o cristão, como também para sua família
e a harmonia de seu lar “Para que a família possa caminhar
bem, com confiança e esperança, é preciso que seja sempre
alimentada pela Palavra de Deus”, diz o Papa.
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