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Editorial

Quaresma - A mensagem do Santo Padre
Trechos da Carta do Papa Francisco ao povo brasileiro, sobre a Campanha da Fraternidade 2015:
Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa: tempo de penitência, oração e caridade,
tempo de renovar nossas vidas, identificando-nos com Jesus por meio da sua entrega
generosa aos irmãos, sobretudo aos mais necessitados. Neste ano, a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, inspirando-se nas palavras d’Ele – “O Filho do Homem não veio para
ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos” (Mc 10,45) – propõe
como tema de sua habitual Campanha “Fraternidade: Igreja e Sociedade”. (...)
Lembremo-nos que “cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de
Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade; isto supõe estar docilmente atentos, para ouvir o clamor do pobre
e socorrê-lo” (Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, 187), sobretudo sabendo acolher,
“porque quando somos generosos acolhendo uma pessoa e partilhamos algo com ela – um
pouco de comida, um lugar na nossa casa, o nosso tempo – não ficamos mais pobres, mas
enriquecemos” (Discurso na Comunidade de Varginha, 25/7/2013).
Assim, examinemos a consciência sobre o compromisso concreto e efetivo de cada um na
construção de uma sociedade mais justa, fraterna e pacífica.
Queridos irmãos e irmãs, quando Jesus nos diz “Eu vim para servir” (cf. Mc 10, 45), nos
ensina aquilo que resume a identidade do cristão: Amar Servindo. Por isso, faço votos que
o caminho quaresmal deste ano, à luz das propostas da Campanha da Fraternidade, predisponha os corações para a vida nova que Cristo nos oferece, e que a força transformadora
que brota da sua Ressurreição alcance a todos em sua dimensão pessoal, familiar, social
e cultural e fortaleça em cada coração sentimentos de fraternidade e de viva cooperação.
A todos e a cada um, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, envio de todo coração
a Bênção Apostólica, pedindo que nunca deixem de rezar por mim.
Vaticano, 2 de fevereiro de 2015. Papa Francisco..
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
Ewerton Costa

Espaço Pastoral

Clube de Mães

Desde o ano de 1973, o Clube de Mães está presente no
Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Um espaço
acolhedor, onde mulheres se dedicam às atividades de tricô
e crochê, incluindo momentos de partilha e Oração, sob os
cuidados e o carinho das coordenadoras Antônia Neri e Edna
Mathias, juntamente com a professora
Vanderli Esplendori, que se coloca à
disposição em caso de dúvidas.
Sobre o desempenho das participantes, dona Antônia Neri
afirma: “Elas trabalham bem,
participam bem”. Para quem participa, também é uma satisfação,
como afirma dona Margarida: “ É
gratificante, podemos encontrar as
amigas e confraternizar”.
O Clube de Mães vende diversas
peças, feitas à mão, por elas, onde

metade do valor arrecadado é destinado ao Santuário de Maria.
A outra parte fica para a compra de materiais próprios de
tricô e crochê, que sustentam a atividade pastoral, juntamente
com as doações que são sempre bem vindas.
Um dos períodos mais importantes para o grupo é o da
Festa de Nossa Senhora do Sagrado
Juliana Moles
Coração, quando o Clube de Mães
tem um espaço todo especial para
expor e vender suas produções
artesanais na quermesse e no dia
da grande festa, quando recebemos
as romarias.
Venha fazer parte desta família!
O Clube de Mães se reúne todas as
quartas-feiras, das 14h ás 17h na
Sala 03.
Juliana Moles, Agente PasCom

Agenda de março/2015
Dia

Hora

Descrição

01

missas
Domingo do Dízimo
12h
Celebração Batismo
14h/16h30Encontro Pastoral da Criança
16h30
Reunião Pastoral da Criança
02
14h
Reunião dos Grupos de Rua
05
19h30
Missa c/adoração Santíssimo
06
7h30
Missa do Sagrado Coração
8h30
Reunião Apostolado
20h15
Via Sacra após missa das 19h30
07
7h30
Missa Coração de Maria-Legião
18h45
Encontro de Batismo
08
8h30
Encontro Crisma
9h
Reunião da Liga Católica
15h
Reunião Cúria Imaculada-Legião
10
20h30
Reunião do CPP
13		
Via Sacra após missa das 19h30
14
14h30
Reunião Capelinhas
15
Todas as missas - Domingo da Caridade
12h
Celebração Batismo
15h
Acies – Legião de Maria
17
20h30
Formação de Ministros
18
16h
Formação de Catequistas
18 a 20 20h
Tríduo de São José
19		
Dia de São José
15h
Missa dos Enfermos
13h30
Reunião Pastoral dos Enfermos
20		
Via Sacra após missa das 19h30
21
7h30
Início da Novena de José
		
Festa de São José
22
9h30
Procissão
		
Missa solene Após a procissão
24
13h/16h Bazar Vicentino
20h30
Reunião Formação P. Vocacional
25		
Anunciação do Senhor
8h/16h
Bazar Vicentino
26
20h15
Terço dos homens
27		
Via Sacra após missa das 19h30
29		
Domingo de Ramos
9h
Missa de Ramos com procissão
30		
Semana Santa
19h30
Missa da Misericórdia
31
19h30
Missa e Via Sacra

Local
Igreja
Igreja
Sala 01
Sala 01
Salão I
Igreja
Igreja
Salão I
Igreja
Igreja
Salão I
Salão I
Sala Vicentinos
Salão I
Salão I
Igreja
Sala NA
Igreja
Igreja
Igreja
Salão I
Sala
Com.São José
Igreja
Sala
Igreja
Igreja
Com.São José
Com.São José
Sala Vicentinos
Sala
Sala Vicentinos
Igreja
Igreja
Ruas e Igreja
Igreja
Igreja e Ruas

Atendimento dos padres:
Horários 9h às 11h e 14h30 às 16h
Quarta Manhã: Pe. Valdecir Santos
Tarde: Pe. Reuberson Ferreira
Quinta Manhã: Pe. Reuberson Ferreira
Tarde: Pe. Milton Tassoni
Sexta Manhã: Pe. Milton Tassoni
Sábado Manhã: Os três padres.

Todos os domingos:
Catequese – 9h – igreja, salas
Crisma – 8h30 – nas salas (início 08/03)
Pré-Crisma – 9h – igreja, salas
Todas as segundas-feiras
Atendimento Pastoral Escuta – a partir das
13h às 19h– igreja
Todas as terças-feiras
Vicentinos - Conferência. Nossa Senhora do
Sagrado Coração - 9h
Todas as quartas-feiras
Clube de mães – 14h às 17h
Oficina de oração e vida – às 14h30
Todas as quintas-feiras
Congregação Mariana – 20h30 – casas
Todas as sextas-feiras
Vicentinos – 20h30 – Sala/vicentinos
Via Sacra na Igreja após a missa das 19h30
Todos os sábados
Catequese – 14h30 – salas
Pastoral do Menor – 13h - Quadra (dia 14 não
haverá encontro)
Vicentinos – 08h30 – Sala dos vicentinos
Encontro da Pastoral da Juventude - 14h30
às 15h30

Alô? É Bergoglio

falando!
Receber uma ligação do Papa não é mais cena impossível de acontecer. Em seus primeiros anos de pontificado, Francisco vem se mostrando cada vez mais próximo e compreensivo com os cristãos de todo o mundo
Aline Imercio

Imagine a seguinte cena. Em uma tarde
comum em sua casa o telefone toca, e, ao
atender, você se surpreende com a pessoa
que fala do outro lado da linha: Alô aqui
é o Papa Francisco. Parece uma situação
ficcional, mas não é. Além do carisma que
tem mostrado nos últimos tempos com os
fiéis, o Papa Francisco também, em honra ao
nome que escolheu, demonstra sua imensa
humildade. Além de abrir mão inúmeras
vezes dos benefícios que um Papa tem,
Francisco também tenta se aproximar cada
vez mais dos fiéis e mostrar que a Igreja está
se preparando para integrar cada vez mais
aqueles que se sentem rejeitados.
Em março do ano passado, uma mulher
argentina levou um dos sustos positivos
dados por Bergoglio. Após ter enviado
uma carta ao Vaticano, questionando se os
divorciados poderiam realmente comungar,
a mulher recebeu a ligação do próprio Papa
Francisco esclarecendo que a comunhão dos
divorciados estava em discussão no Vaticano
Santuário • março|2015

“porque o divorciado que comunga, não faz
nada de errado”. Mas esse não foi o primeiro caso em que o Papa ligou a um fiel.
Em 2013, Francisco discou os números do
telefone de uma mulher, também argentina,
que lhe escrevendo relatando o horror que
tinha vivido ao ser estuprada por policiais.
Alejandra Pereyra, de 44 anos, disse a TV
argentina que chegou a perguntar duas
vezes se era o Papa realmente e se sentiu
tocada ao ouvir, por meia hora, as palavras
de conforto de Francisco.
Outra atitude de integração do Papa
aconteceu no final do ano passado. Diego Lejanagarra, um transexual espanhol,
encaminhou uma carta a sua Santidade,
relatando que havia sido excluído de sua
paróquia após sua cirurgia de mudança
de sexo e ofendido pelo pároco. Francisco
leu a carta de Diego e o convidou, dias
antes do Natal, para uma conversa no
Vaticano. “Deus quer bem a todos os seus
filhos, sejam como forem, e tu és filho

de Deus por isso a Igreja aceita-te como
és”, teria dito o Papa a Diego, segundo a
imprensa local.
Ainda em 2013, o Papa ligou para a
italiana Anna Romano. Anna havia engravidado de seu amante, que fugiu ao saber
do futuro filho, e tinha a ideia de abortar
o bebê. O aborto é uma prática condenada
pela Igreja católica, que sempre é a favor
da vida. Para conservar esse lema, o Papa
ligou para Anna e pediu que ela não abortasse a criança, pois ela era forte e capaz
de trazer essa vida ao mundo. Na hora Anna
desistiu da ideia e ainda ouviu Jorge dizer
que se sentia muito feliz com a atitude e
que, gostaria de ser padrinho de seu filho.
Com todas as respostas e proximidade
aos fiéis, Francisco vem trazendo cada vez
mais diálogo, coragem e proximidade no
catolicismo, o que pode fazer, num futuro
não muito distante, com que a Igreja cresça
cada vez mais.

Dizimistas aniversariantes de Março/2015
01 Ângela Maria Fernandes
Aparecida Bortoleto
Lucelma Soares da Silva
Sandra Helena de Lima Nascimento
02 Andreia Cardoso Roenca
Antonio Cesário
Edilaine Cristina B. Lopes
Luzia Ramos Matias
Maria Aiko Komino
Maria Inês Marinho
Neildes F. de Oliveira
Waldomiro de Oliveira
03 Aline Cristine de Oliveira
João Luiz Stevanelli
Guilherme José de Oliveira
Manoel Alves Bacelar
Valdemar Rebelato
04 Edwiges Nogueira Vieira
Antonio Jesus Talhati
José Conde dos Santos
05 Argemiro do Carmo Oliveira
João José Lima
José Antonio Flores Jeres
Maria Aparecida Messias Ribeiro
Nair A. Barsi
Sebastião Rozzi
Roger Vabrio Pereira Souza
Talita de Araujo Tabatingo
Terezinha Alves Marques
06 Carmelita Pereira da Silva
Maria Celeste Inácio
Elisangela Ricci
Maria Gonçalves Bardonado
Margarida Guerino Figueiredo
Paulo Roberto Tonetti
07 Áurea Raimundo
Ilda Pirani Aguiar
Karolayne Priscila Morais Dias
Maria Roselene de Barros Savioli
Olga Meksa Zanon

08 Barbara Cristina Marchiolli
Cesar de Oliveira
Douglas da Costa Custódio
Maria José de Lima Pedro
09 Cleide Aparecida de Moura
Daniel Paulino Luciano
Simone Mendes L. Nogueira
10 Fidelcina Alves Ambrosio
Gustavo de Melo Sinzinger
Jorge Alberto Lourenço
Maria da Conceição Martins
Maria Renilda dos Santos Felix
11 Aristides Luis de Souza
Helene Chiarelli
João Paes da Silva
Marcos Paulo da Silva
Odila Milane Domingues
12 Elio Rodrigues
Luiza Vieira Faria
Mario Moura
Regina Célia da Silva
Wagner Sanches Junior
13 Eliane Barbosa
Ivani Keller
Maria dos Santos
14 Cleusa Dourado Teixeira
Jorge Luiz de Oliveira
Maria do Carmo Andrade
Sebastião Luis Miranda
15 Fernando Diniz Prado
Manoel Pinheiro de Souza
Maria da Paz C. Mamédio
Viviane Pereira de Oliveira
16 Ana Pereira Sales
Antonio Hernandes
Antonio Rodrigues Salomão
Maria Clara de Lima
Márcia Aparecida Bonadio
Sirlei de Andrade Azevedo
17 José Carlos de Lima

Vicentinos
Domingo do Quilo
15/03 - todas as missas
Bazar vicentinos

Dia 24/03 das 13h às 16h
dia 25/03 às 08h às 16h

18
19

20
21

22

23

24

Judite Pereira Belo dos Santos
Maria José da Silva
Manoel de O. Rabelo
Maria Josefa B. Fiorani
Lauriza C. das Virgens
Miriam Nóbrega Mina
Robson dos Santos
Fausta Frugoli Reis
Janete Aparecida de Lima
Maria José Pereira
Maria José de Lima Freitas
Miriam Fornias
Violinda C. Meneguetti
Rosemere R. de Lima Sertório
Valdivino Gomes Pinto
Carmo Garcia de Oliveira
Genezzi Guazzini
Guiomar Malvina M. dos Anjos
Maria Marli de Aguiar
Vicenzo Morabito
Josefa de Jesus Campos
Gonçalo de Barros
Márcio Ap. Ferreira
Sandra Regina Martins
Alea Magalhães Pereira
Ana Beatriz Rolim de Araujo
Alice Ponciano Rocha
José Carmelo Filho
Luzia Costa Cordeiro
Marlene Paes T. Manrubio
Solange Aparecida Mendes
Leonardo Luis Miranda Bernardino
Márcio Emanuel Menezes Nunes
Martinho de Oliveira

25 Ivanete Ferreira da Silva

Maria Anunciada da Silva
26 Marcos Dante Milhiorança
Marinalva Leandro de S. Bezerra
Nair Zanetti
Silvia Maria Pereira

Horário das missas
 Domingos: 7h30, 9h, 10h30, 18h e 19h30
 Segundas-feiras: 19h30
 Terça-feiras às sextas-feiras: 7h30 e 19h30
 Sábados: 7h30
Missa na Comunidade São José:
 Domingos: 9h

27 Edina Fernandes da Silva
Joana D’Arc da Silva
Patricia Aguiar Faria das
Merces
Roseli Alves Nunes da Silva
Waldir Maierú
28 Francisca Gorgonio Reis
José Francisco Pereira
Maria Aparecida F. Fontana
Rita Regina Martuci Pepineli
30 Carlos Augusto Gimenes
Ivone Strongoli
Maria Zenaide da Silva
Rita de Cassia Dias da Silva
Ruy Carvalho
31 Cláudio Miranda Sanches
Elza Silvério Tido
Fernanda M. do Nascimento
Fernando M. do Nascimento
Galdina Pereira de Araujo
Maria Conceição Ap. Santos

Dizimistas aniversariantes
da Comunidade São José
14/03 Valdelice Nunes Barreto
19/03 Maria José Oliveira Almeida

Intenções do Apostolado
da Oração
março/2015
Geral: Para que todos aqueles

que se dedicam à investigação
científica se ponham a serviço do
bem integral da pessoa humana.

Missionária: Para que se reconheça cada vez mais o contributo
específico da mulher na vida
da Igreja.

Comunidade em Ação

18ª Festa de São José
A Comunidade São José, membro integrante
da Paróquia e Santuário de Nossa Senhora
do Sagrado Coração, convida o povo da Vila Formosa e região para a Festa de São José. O atividades comemorativas
acontecerão nas noites de 18, 19 e 20 de março, quando
celebraremos, na Capela da Comunidade São José, as missas do Tríduo, às 20 horas. No dia 22 de março, domingo,
acontecerá a procissão do padroeiro – às 9h da manhã – e
em seguida, a Missa Solene na Capela. A festa, após a celebração, ainda vai contar com almoço de confraternização,
com ingressos a 15 reais.
Via-Sacra semanal de Quaresma
Todas as sextas-feiras da quaresma, após a missa das 19h30,
celebraremos, em nosso Santuário, a Via-Sacra, importante
momento orante no qual revivemos, a cada estação rezada,
a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Catequese e Crisma / Início dos encontros
Informamos a todos que os encontros da Catequese de Primeira Eucaristia tiveram início no ultimo dia 28 de fevereiro,

às 14h. Os encontros de Crisma, para jovens e adultos, tem
início em 08 de março, às 8h30, no Salão 01.
Visita Peregrina de Nossa Senhora Aparecida
Em 22 de fevereiro, passado, na Santa Missa das 7h30 da
manhã, o Movimento Liga Católica Jesus-Maria-José trouxe
para nosso Santuário a imagem peregrina de Nossa Senhora
Aparecida, vinda diretamente da Basílica Nacional. A visita
faz parte da comemoração dos 80 anos do movimento, na
Arquidiocese de São Paulo.
Terço Matinal no Santuário
De terça a sábado, às 7h da manhã, o Apostolado da Oração realiza o terço, antecedendo a Santa Missa das 7h30.
Convidamos todos a participar deste momento de oração
pelo dia de todos nós!
Missa pelas Almas
Toda segunda feira, às 19h30, acontece aqui no Santuário
a Santa Missa com momento de oração pelas almas de
nossos entes queridos. É o Santuário de Maria, com você,
nos momentos que mais precisa de oração!
Ewerton Costa
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Dizimista incansável em favor da Igreja

Foto: Beto Rocha

Mais uma vez conheceremos
e preocupações: “Em 1984 o
saudoso Pe. José Roberto Bertasi
um pouco mais de uma peschegou para coordenar nossa
soa que não é paulista e nem
comunidade. E, como a Igreja
paulistana, nem brasileira. No
já vinha insistindo há algum
entanto, pode ser considerada
tempo, ele resolveu implantar
tudo isto e também portuguesa:
o dízimo, por volta do ano de
“Nasci em Vila Maria, em
1986. Eu fazia parte também
1942, na então localidade de
do Conselho Paroquial, e, juntos,
Régua, hoje cidade de Peso da
começamos a pensar nas reformas
Régua, mais conhecida, também,
do Santuário. Uma das primeiras
como Régua, na região norte
atividades foi o fechamento do
de Portugal. Lá vivi até meus
pátio com a colocação das gra16 anos, quando me mudei
des, pois havia muita insegurança
para a cidade do Porto. Nesta
em nossos pátios. Desde o início
permaneci por pouco menos de
apaixonei-me por este trabalho
dois anos, quando então, com
e, graças ao dízimo pudemos e
quase 18 anos, cheguei em
podemos manter muitos trabaSão Paulo e vim morar na Vila
lhos e atividades. A implantação
Formosa, primeiramente na rua
foi dificílima, pois havia muita
Balzac”, conta o senhor Gonçalo
resistência entre os paroquianos
Uma pequena parte da equipe. Da esquerda para a direita:
de Barros.
e pouca gente para se preparar
Gonçalo, Elias, Galdino, Diones e Alzira
e responder as possíveis questões
A vinda e adaptação não foi
que vez ou outra ainda nos famuito difícil: “Vim por motivos
militares. Como já tinha irmãos que moravam aqui e também zem. Por alguns domingos, participava de todas as missas para
já exercia uma profissão, então ficou mais fácil. Praticamente, falar do dízimo. Hoje, consideramos que está bem implantado,
precisei apenas de uma ‘carta chamada’, de meus irmãos se apenas precisamos ampliar o número de dizimistas, pois para
responsabilizando por mim, para apresentar junto às autoridades manter esta estrutura tão grande, fica muito caro. Estamos
e não tive nenhum problema com elas. A viagem durou cerca com cerca de 1.250 dizimistas, mas temos potencial para muito
de 10 dias. Ao chegar, por ser alfaiate, profissão que exerço até mais. Temos uma equipe sólida, colaboradora e confiante. Além
da coordenação da nossa equipe, também sou coordenador
hoje, logo consegui um trabalho,” complementa ele.
da Pastoral do Dízimo da Região Belém e, participo da coorA participação na igreja e nas celebrações, também se inidenação arquidiocesana. Meu envolvimento nos trabalhos da
ciaram em além-mar: “Em Portugal a devoção a Nossa Senhora
igreja é uma forma de agradecer a Nossa Senhora, por tantas
da Lapa e de Fátima já eram muito fortes. Fui coroinha, ou graças que recebi, em toda a minha vida”, finaliza o senhor
melhor, ajudante, pois ajudávamos em tudo no altar, inclusive Gonçalo, completando: “hoje temos, inclusive, como padroeira,
trocar páginas do missal, como também, mudá-lo de lado. Para Nossa Senhora do Dízimo, devoção que começou em 2009, em
isto tínhamos aulas de latim para acompanhar corretamente Moçambique, na África”.
as celebrações. Tínhamos de estar em plena sintonia com o
Miguel Mota
celebrante. Adorávamos puxar as cordas dos sinos da igreja.
Oração a Nossa Senhora do Dízimo
Aqui, logo que cheguei, comecei a frequentar este nosso Santuário e sempre vinha à missa, especialmente, na das 6h30”,
“Ó Maria, gloriosa mãe de Deus,
rememora Gonçalo.
ergue-se a vós a nossa oração.
A participação efetiva, já na vida adulta, demorou um pouco
Que a sua fidelidade a Deus e ao seu projeto de salvação,
mais, e veio como consequência do Concílio Vaticano II: “Na
conceda-nos a graça de sermos fiéis no dízimo,
década de 1970, o Pe. Victório de Almeida, convocou alguns
para colaborar com Deus,
leigos para um curso de treinamento para leitores, cantores,
com a Igreja e com os pobres,
ministros, entre outras funções. Participamos em cerca de 30
e construir uma unidade concreta
pessoas, lembro-me, por exemplo, que participaram a Isabel,
para suportar as adversidades e dificuldades desta vida.
que toca e canta na missa até hoje, e a Cordélia. Eu passei a
Queremos que a Palavra de Deus explicada ao povo,
participar das missas como leitor, Ministro da Eucaristia, e Mifaça-o cada vez mais devoto de Nossa Senhora
nistro dos enfermos”, relembra ele, sorrindo e tentando lembrar
e comprometido com o dízimo e a oferta.
outros nomes que a memória não quer ajudar...
Amém”.
Alguns anos depois, uma nova pastoral exigia seus trabalhos
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