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J o r n A l

Santuário de Maria

edItorIAl

Viva Cristo Ressuscitado!
A Semana Santa começa com o Domingo de 
Ramos, e a liturgia nos apresenta como mo-
tivação inicial: “Hoje aqui nos reunimos e va-
mos iniciar, com toda a Igreja, a celebração 
da Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o 
mistério de sua morte e ressurreição, Cristo 
entrou em Jerusalém, sua cidade” (Missal Ro-
mano). O evangelista Marcos nos apresenta 
Jesus entrando em Jerusalém aclamado pelo 
povo que gritava: “Hosana! Bendito o que 
vem em nome do Senhor! Hosana seja o reino 
que vem o reino de nosso pai Davi! Hosana no 
mais alto dos céus!” (Mc 11,9-10).
Semana Santa é um tempo de intensas ora-
ções e profunda intimidade com o Senhor! 
Por meio de sua vida de doação e entrega 
por amor a cada um de nós, ele nos impele 
a sermos solidários com os irmãos e irmãs, 
tendo uma vida semelhante a sua.
Quero, aqui, fazer memória de tudo aquilo 
que fomos convidados a vivenciar durante 
este tempo santo do Senhor, neste Santuário:
No Domingo de Ramos celebramos a entrada de 
Jesus em Jerusalém, sua cidade, para enfrentar 
o poder opressor e assim nos libertar da injusti-
ça, entregando a sua própria vida por amor.
Na Segunda-Feira Santa, celebramos a mi-
sericórdia de Deus, que vem ao encontro 
das nossas fraquezas, e procissão de Nossa 
Senhora à residência de uma família: Maria 
que caminha conosco;
Terça-Feira Santa, celebramos a Santa Missa 
e em seguida a via-sacra pelas ruas do bairro;
Quarta-Feira Santa, celebramos a institui-
ção do sacerdócio e os santos óleos, para 
fortalecer a vida e missão do povo de Deus;
Quinta-Feira Santa, celebramos a institui-
ção da Santa Eucaristia e o lava-pés, misté-
rio de amor e serviço aos irmãos;
Na Sexta-Feira Santa, celebramos a adoração 
da Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus: “Tudo 
está consumado”, doação total, entrega de 

amor e confiança ao Pai. Assistimos o Teatro 
da Paixão de Cristo e, em seguida, partici-
pamos da procissão de Nosso Senhor morto. 
“Um soldado abriu-lhe o lado com uma lan-
ça, e logo saiu sangue e água” (18,34). Do 
Coração transpassado de Jesus, brota para 
nós os sacramentos da Igreja – vida nova 
para todos, que lava, purifica e fortalece a 
vida e a missão da Igreja.
No Sábado Santo, celebramos a Vigília Pascal 
com a bênção do fogo e acendimento do Círio 
Pascal. Eis a Luz de Cristo! Demos graças a 
Deus! Cristo Luz e Vida para todos! E a bên-
ção da água batismal que vem para nos dar 
vida nova em Cristo: “Banhados em Cristo, 
somos uma nova criatura. As coisas antigas 
já se passaram, somos nascidos de novo”;
E, no domingo, bem cedo, assim como Maria 
Madalena saímos em procissão pelas ruas do 
bairro para cantarmos a Vitória do Ressus-
citado: “Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, 
aleluia! O Pai lhe deu glória e poder. Eis nosso 
canto, aleluia!” “Ele viu e acreditou” (Jo 20,8). 
“E nós somos testemunhas de tudo o 
que Jesus fez na terra dos judeus e em 

Jerusalém. Eles o ma-
taram, pregando-o 
numa cruz. Mas Deus 
o Ressuscitou no ter-
ceiro dia”(At 10,39-
40).
A comunidade dos 
que creem no Cris-
to Ressuscitado 
tem, como missão, o 
anúncio da vitória da 
vida sobre a morte. 
Somos testemunhas 
dessa grande e única 
novidade. Cristo está 

vivo no meio de nós, assim como atesta os 
Atos dos Apóstolos.
Quero, pois, neste artigo manifestar a minha 
mais sincera gratidão a todos os ministérios 
que atuam em nossa paroquia, bem como 
a todas as lideranças e demais agentes de 
pastoral que vêm, ao longo dos tempos, 
doando-se para o Cristo Ressuscitado teste-
munhado e anunciado a todos os corações.
“Deus lhes pague”, de todo coração, por 
terem compreendido a necessidade da ur-
gência desta nossa missão de testemunhar 
e anunciar o Cristo Ressuscitado. que nos 
encoraja e anima nesta mesma missão. 
“Alegrai-vos” (Mt 28,9). E “não tenhais 
medo. Ide anunciar aos meus irmãos que 
se dirijam para a Galileia. Lá eles me ve-
rão” (Mt 28,10).
Mais uma vez, um “Deus lhe pague!” a todos 
os paroquianos! Que o Espirito do Senhor 
Ressuscitado sempre os acompanhe e pro-
teja. Um Santo e abençoado tempo pascal a 
todos! Deus abençoe a todos!

Pe. Valdecir Soares Santos, Pároco e Reitor do Santuário

Terça Manhã: Pe. Valdecir Santos

 Tarde: Pe. Milton Tassoni

Quarta Manhã: Pe. Milton Tassoni

 Tarde: Pe. Reuberson Ferreira

Quinta Manhã: Pe. Valdecir Santos

 Tarde: Pe. Milton Tassoni

Sexta Manhã: Pe. Reuberson Ferreira

 Tarde: Pe. Milton Tassoni

Sábado Manhã: Os três padres.

Atendimento dos padres:
Horários 9h às 11h e 14h30 às 16h

Patrícia Pelizzari

Patrícia Pelizzari

Beto Rocha



São milhões de CDs vendidos, mi-
lhares de ouvintes do seu programa de 
rádio diariamente transmitido para todo 
o Brasil e uma carreira de evangeliza-
ção reconhecida até mesmo pelo Papa. 
É difícil falar o nome do Padre Marcelo 
Rossi no Brasil, sem que um católico não 
logo reconheça ou lembre de uma música 
famosa de sua autoria.

Depois de lançar CDs e DVDs, Padre 
Marcelo resolveu se lançar no mundo li-
terário, e teve sucesso. Seu primeiro livro 
Ágape (do grego “amor divino”) vendeu 
mais de oito milhões de exemplares e 
ganhou o título do segundo livro mais 
vendido do Brasil -  perdendo somente 
para a Bíblia. Depois do Ágape veio o 
título Kairós, que também foi um sucesso 
de vendas, a novidade desse ano do Pa-
dre Marcelo é o Philia (do gregro “amor 
fraternal”), um livro que associa a oração 

como grande aliada na luta de uma das 
doenças que mais afeta as pessoas na 
sociedade atual: a depressão.

Para a escolha do tema de seu terceiro 
livro, Padre Marcelo não foi muito longe. 
Depois de passar por um princípio de anore-
xia, Rossi desenvolveu uma forte depressão. 
O padre que cantava feliz e apresentava 
seu programa de rádio todos os dias 
com alegria, acabou sendo afetado 
por uma tristeza sem motivo e um 
sentimento de desânimo, mas não se 
deixou abater, mesmo com depressão 
continuou sua atividade paroquial e 
de evangelização.

A cura, Padre Marcelo diz nas 
entrevistas que veio da oração. O 
religioso abriu mão dos remédios e 
decidiu focar o tratamento nas ora-
ções. Pouco tempo depois, Padre Marcelo 
já estava curado, e resolveu compartilhar 
sua experiência no livro.

Philia se divide em quatorze capítulos 
que vão desde ansiedade, medo, tristeza 
até ira, ciúme e autoimagem. Em cada 
capítulo, Padre Marcelo mescla passa-
gens bíblicas, histórias pessoais e uma 
oração sobre o tema. “O amor Philia, 
que é o amor fraterno , deve começar 
pela gente. Precisamos nos tratar com 
carinho, precisamos descobrir em nós o 
que temos de melhor, precisamos culti-
var os bons sentimentos e conviver 
com as palavras de Jesus para que 
nos aperfeiçoemos cada vez mais e 
sempre”, diz um trecho do capítulo 
em que Rossi ensina seus leitores a 
lidarem com a autoimagem.

Com pouco mais e cem páginas, 

o novo livro do Padre Marcelo Rossi vale 
ser apreciado, principalmente pelos ca-
tólicos que passam hoje pela depressão, 
para aprenderem, na oração, a enfrentar 
cada dificuldade que esta doença que 
afeta mais de 17 milhões de brasileiros 
pode trazer.
Livro: Philia. Autor: Padre Marcelo Rossi. 135 
pg, Editora Globo
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Geral: Para que as pessoas apren-
dam a respeitar a criação e a cuidar 

dela como dom de Deus.

Missionária: Para que os cristãos 
perseguidos sintam a presença re-
confortante do Senhor ressuscitado 

e a solidariedade de toda Igreja.

Intenções do Apostolado
da Oração
abril/2015

 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

Horário das missas

Todos os domingos:
Catequese – 9h – igreja, salas (Dia 04 e 5/04 
18 e 19/04 não haverá Encontro)
Crisma – 8h30 – nas salas (dia 05 e 19/04 não 
haverá encontro)
Pré-Crisma – 9h – igreja, salas  (dia 05 não 
haverá Encontro)

Todas as segundas-feiras
Atendimento Pastoral Escuta – 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 04 não 
teremos atividades)
Vicentinos – 08h30 – Sala/vicentinos
Vicentinos – 14h30 – Sala/vicentinos
Encontro da Past. da Juventude 14h30 às 15h30

12  Domingo da Divina Misericórdia 
 8/18h Encontro de Noivos Salão I e II
 14/17h Tarde de Louvor Igreja
14 20h30 Reunião do CPP Salão I
16 13h30 Reunião Pastoral Enfermos Sala
 15h Missa dos Enfermos Igreja
17 8h30 Reunião Afuse Salão I
18 7h30 Início da Novena de NSSC Igreja
19 Todas as missas - Domingo da Caridade Igreja
 12h Celebração de Batismo Igreja
 15h Reunião Cúria Legião de Maria Salão ou Sala
21  Tiradentes 
22 15h Reunião Coordenadoras Apostolado Salão I
25 13h Pastoral da Solidariedade Salão I
 16h Formação de Catequistas Sala Catequese
26  Exposição Vocacional 
 8/17h Formação RCC Salão II
 8/17h Retiro Pastoral dos Surdos Salão I
28 20h30 Reunião Pastoral Vocacional Sala
30 20h15 Terço dos Homens Igreja

Descrição Local

A c u r A d A d e p r e s s ã o

Novo livro de adre Marcelo Rossi ensina enfrentar a doença através da oração
Aline Imercio

Agenda de abril/2015
Dia Hora



01 Wilson Tadeu Fantini
02 Alice Bonotto Ventura

Elizabete Amorim
Gerliano Gomes Alves
Rita de Cassia B. Araujo
Rodrigo Fernandes Lopes
Carlos G. Bastos
Maria José de Moura

03 José Canato
Miriam Cristina da Silva
Paulo Roberto Pepineli

04 Daniela Piva Augusto
Elcio Teixeira
Maria de Lourdes Souza

05 Geni Pereira Gimenez
Maria Giane Gomes da Rocha

06 Amara Maria Batista
Maria Aparecida dos Reis
Maria Luiza Burato Rosati
Maria Xista do Nascimento
Maria Sidnei Barbosa
Tatiane Delphino Miillebnu 

07 Aguinaldo Pafume
André Vinicius Moreira Mariano
Nair Ferrari Ortega
Luiz Gustavo Moreira Mariano

Zilda H. Barbosa e Sidnei B. Meca
08 Armindo da Ressur. Escalhão

Célia Pires da Silva
Maria das Dores Pinheiro Pessoa
Maria de Fátima da Costa

09 Luciano Maya de Paula
Maria da P. M. Santos
Samuel Dereste dos Santos

10 Alex Menezes Guimarães
Beatriz N. M. de Lima
Maria Angela Rodrigues
Maria Daniela de C. Falasca
Aparecido Fernandes de Miranda
Indalécio Besson
Luiz Carlos Patriani
Maria Melin
Zelia Tenório Lopes

11 Adélia Menecozze
Marcela Maria Santos Macedo
Marlene Massini Nori
Maria Francisca Frias
Maria dos S. Teixeira
Moyses Trindade Estevam
Wilson Rob. Fernandes

12 Neusa Cald. e Silva
Josepha Z. Russo
Rogério de Cast. Feitosa
Selma Pereira

13 Guilhermina A. M. Tozzi
Maria L. Virgilina da Silva
Maria da P. Menezes

14 Alzira de Paula Vieira
Adelzuita Pereira Nunes
Edwirges Marques de Almeida
Carmem Loria Danunzio
Maria Alice Carvalho Almeida

15 Ana Maria Ricardo Hernandes
Oderley Antonio Schiavone

16 Antonio Batista
17 Caroline de Andrade Cardoso

Felipe de Barros Savioli
Noemia Marques André

18 Antonio Lucineu
Antonio Plakitquen
Francisco Epaminondas dos Santos
Neusa Borges
Sergio Tetsuo Kuniihro

19 América Morais
Fernando Zanetin
Fernando Tadeu Bardotti
Pedro Lopes
Elizabeth Lago Souza
Maria da Conc. Mendonça Soares
Artur Rodrigues Barbosa
Renan Alves

20 Alice Harue Maeda Patriani
Antonia Teodora do Nascimento
Flávio Augusto Silva Torres
Jean Carlos Parra
Hanrey F. Moreira Brandrino
Nair Honoria dos Santos

21 Antonieta Janan da Silva
Paulo César Costa
Bernadete da Silva Zago
João José dos Santos
Marco Antonio Silvério

22 Flávio Francisco M. Jardim
Martinha Maria de Jesus 
dos Reis

23 Elza Levatti Serafim
Maria Aparecida Martiena 
Maciel

Ermita Alves Lacerda
24 Adão Candido Pereira

Giuliana Rocha de Lima
Jesus Ribeiro Figueiredo
Tatiane Barbosa de Andrade

25 Adelaide Ganbóa
Carlos Roberto da Silva Junior
Manoel Evangelista da Silva
Manoel Pereira de Azevedo
Maria Ana Melo de Sobral

27 Eduardo Viladres Campanha
Veraiede Maria de A Mesquita

28 Dalva Haegely
Márcia Soares de Lima
William Rodrigues Cardoso
Dorival Payth Santos

29 Marli Ap. Evangelista Pacheco
Marlene Ap. Furnaleto dos Reis

30 Andrea de Cassia Silva Hernandes
Eder Lopes
Eneid Lourdes Rodrigues Ribeiro
Luzia de Lima Dias
Magali Campanholo Mendes
Maria de Fátima Coutinho

Dizimistas aniversariantes de Abril/2015

Dizimistas aniversariantes
 da Comunidade São José

17 Nilse Helena de Paula
23 Adelaide Gamboa
23 Maria Aparecida Martiena Maciel
27 Carlos Danunzio
27 Maria Conceicao Costa
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Domingo do Quilo
19/04 - todas as missas
Bazar vicentinos
Dia 28/04 das 08h às 16h
dia 29/04 das 08h às 16h

Vicentinos

comunIdAde em Ação

Acies Legião de Maria 2015
Aconteceu em 15 de março, aqui no Santuário, 
este importante encontro anual que move a 

Legião de Maria pelo mundo inteiro. A Acies 2015 foi presidida 
pelo pároco e reitor do Santuário de Maria, Pe. Valdecir mSC. 
“Acies” é uma palavra latina, que significa “Exército em ordem 
de batalha” e é a cerimônia em que 
legionários, como um só corpo, se 
reúnem para renovar a sua fidelidade 
a Maria, Rainha da Legião.

Curso Básico de LIBRAS
Este curso é uma parceria da Pasto-
ral dos Surdos NSSC com o Espaço 
Pedagógico Claudia Nagura e Odirlei 
Faria. Inscrições pelo e-mail cursosli-
bras2006@gmail.com ou fale com a 
coordenadora Fátima, após as missas 
das 10h30 de domingo. O curso será 
de 09/05 a 26/09 – somente aos 
sábados, às 14h30 – tem o valor de 
4 mensalidades de R$90,00 (para 
despesas de materiais e docentes) e as vagas são limitadas.

Doação de Prendas / Quermesse da 76ª Festa da 
Padroeira
Em abril, contamos com a ajuda de toda a comunidade na 
doação de alimentos para a nossa quermesse: óleo, farinha de 
trigo, macarrão e leite longa vida. Para essas doações serão 
entregues, após as missas, sacolas onde você poderá colocar 
os produtos. Também contamos com sua ajuda para a doação 
de prendas para a Barraca de Brinquedos desta grande festa. 
Você pode doar brinquedos simples, com valor a partir de R$ 
3,00 (três reais) e pode deixar aos cuidados da Barraca de 

Brinquedos na Secretaria Paroquial, durante a semana, ou aos 
domingos, após a missa das 9h, com os catequistas do Pré-
Crisma na Sala 10. Desde já, agradecemos sua ajuda!

Início da Quermesse
A tradicional quermesse, que abre a 76ª Festa de Nossa Se-
nhora do Sagrado Coração, começa nos dias 2 e 3 de maio 

(sábado e domingo). Seguirá nos 
sábados (das 18h às 23h) e domingos 
(das 18h às 22h) até 14 de junho. 
A quermesse, no período da noite, 
só não acontecerá em 31 de maio, 
pois funcionará das 7h às 16h em 
razão do dia principal da Festa da 
Padroeira. O local do evento será 
novamente o Ginásio de Esportes, 
na Rua Angá nº 918.

Como comprar seu ingresso 
para a Quermesse 2015
Os ingressos estarão à venda por 
R$ 5,00 (individual para 1 dia) na 
entrada do Ginásio de Esportes. 

Também teremos ingressos especiais por R$ 30,00 (passaporte 
para todos os dias da quermesse, com cartelas para o Bingo 
Beneficente), que serão vendidos na Secretaria Paroquial, Casa 
de Velas e também na entrada do Ginásio de Esportes.

Oficinas de Artes NSSC
O grupo agradece a todas as pessoas que apreciaram, com muita 
emoção, a Peça da Paixão de Cristo 2015. A equipe de teatro 
das Oficinas de Artes NSSC se reúne todos os domingos, às 
14h30, no Salão 01 (ou salas próximas, quando outros eventos 
ocorrem no local).

Ewerton Costa

Beto Rocha
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Há décadas as pessoas que moram próximas ao antigo Semi-
nário MSC (hoje Externato Nossa Senhora do Sagrado Coração) 
para celebrar e rezar na capela, localizada em seu interior.

No entanto, com incentivo do então pároco e reitor do 
Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração, Pe. Almir Mi-

randa, foi constituída a comunidade São José. Neste ano ela 
completou sua maioridade. A celebração, como um todo, contou 
com tríduo preparatório, seguido da procissão e concluindo com 
a celebração eucarística no último dia 22 de março passado. 
Para finalizar, um grandioso almoço com participação de toda 
a comunidade:

“Nossa comunidade realmente atingiu a maioridade. Com 
suas pastorais bem estruturadas, especialmente a catequese da 
pré e primeira eucaristia, e Crisma, além dos coroinhas, entre 
outros grupos e pastorais”, conta Clélia.

“Agora melhorou bastante, pois temos missas também no 
período das férias. Neste ano tivemos, inclusive, a missa no 
domingo de páscoa. A última que tivemos por ocasião desta 
data foi ainda na época que o Pe. Humberto morava lá”, com-
plementa Marta.

Miguel Mota

18ª festa de São José

espAço pAstorAl

A cada Santa Missa que participamos, 
podemos ver pessoas que se doam para que 
haja beleza e organização nas celebrações. 
Esta é a Pastoral da Liturgia, que iremos 
conhecer neste mês.

Esta pastoral é um grande grupo, formado 
por equipes que trabalham concretamente para 
que aconteça a “ação do povo”, o verdadeiro 
significado da palavra Liturgia.

Além de prestar um valioso serviço às 
Santas Missas, como vimos na Semana Santa, 
a Pastoral da Liturgia é a responsável pela 
realização dos mais importantes momentos 
de oração que acontecem aqui no Santuário, 
entre os quais: vigílias eucarísticas, vias-sacras, 
procissões, a Novena Perpétua e a programa-
ção religiosa da Festa de Nossa Senhora do 
Sagrado Coração.

Segundo a coordenadora Célia Pires, a 
missão da Pastoral da Liturgia como um todo 
“é fazer com que a comunidade participe como 

assembleia, contemplando verdadeiramente o 
mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de 
Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, e nós, 
os membros”, afirma.

Para Rosa Maria, também coordenadora 
da Pastoral, “na Liturgia temos um contato 
direto com a Palavra de Deus. A cada leitura 
proclamada, sempre percebemos algo novo e 
atual, sempre respeitando o que a Igreja nos 
pede”, afirma. E assim, cada vez mais a Palavra 
de Deus está viva e presente em nossas vidas.

A pastoral tem encontros durante o 
ano todo, com destaque para a Semana 
de Liturgia (a ser divulgada nos próximos 
meses). Quem quiser participar da Pastoral 
da Liturgia, basta falar com uma equipe 
de Santa Missa do Santuário. Horário das 
Missas: Terça a Sábado às 7h30; Segunda 
a Sexta às 19h30; e aos domingos às 7h30, 
9h, 10h30, 18h e 19h30.

Juliana Moles, Agente PasCom

Pastoral da Liturgia
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