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Santuário de Maria

edItorIAl

“Eis a Serva do Senhor”
Amados irmão e irmã em Cristo Jesus, filho e filha de Ma-
ria, Nossa Senhora do Sagrado Coração.

A festa da padroeira de 2015, celebrada, solenemente, 
neste último dia 31 de maio do corrente ano, foi para 
mim de modo particular muito especial. Pois, é o meu 
primeiro ano de missão nesta cidade de São Paulo, na 
Vila Formosa, nesta casa da mãe do AMOR de Deus, a 
Senhora do Sagrado Coração. Feliz por poder fazer parte 
dessa história tão bonita e rica, onde todos nós somos 
chamados, por Maria, para servir a Deus por meio dos 
irmãos e irmãs que mais necessitam.

Aqui neste Santuário, estou tendo a oportunidade de me 
juntar a todas as pessoas que acreditam que o amor pode 
mudar e transformar avida por meio do serviço e da doação 
na gratuidade. Oportunidade ímpar de olhar para a história 
deste nosso Santuário, com 76 anos de evangelização, e di-
zer como o Salmista “Deus habita esta casa (S l47,9)’. Como 
bem vimos na coroação, são tantos serviços prestados às 
pessoas ao longo desses anos. Deus seja louvado!

As atividades festivas, mostram-nos a grande generosidade 
deste povo de Deus que aqui atua, e que não cansa de se 
doar para que a festa de Maria seja cada dia mais bela e 
profunda para chegar ao coração dos filhos e filhas de Ma-
ria, a Senhora do Sagrado Coração.

Sabemos, que as palavras nem sempre expressam todo o 
sentimento do coração. No entanto, são instrumentos efi-
cazes que temos para manifestar o nosso afeto e gratidão. 
Por isso, muito embora tenha consciência da limitação da 
palavra, quero dizer a você meu irmão e minha irmã que 
trabalhou neste nosso festejo de 2015: O Meu muitíssimo 

obrigado pela sua compreensão 
e doação para que esta festa se 
realizasse. Mais ainda, Deus lhe 
pague! Muito grato mesmo por 
cada um/a que se dou para rece-
ber, celebrar, comemorar e coroar 
Nossa Senhora do Sagrado Cora-
ção como nossa mãe.

Neste ano, pudemos ainda, par-
ticipar de mais dois finais de se-
mana de junho da parte social 
com muito trabalho, entrega e 
doação. Vai aqui a minha pala-
vra ânimo, confiança e fortaleza 
para continuar nossa missão.

Que as bênçãos de Deus nosso Pai, 
de Jesus Cristo nosso Irmão e do 
Espírito Santo o Santificador. com 
a proteção de Nossa Senhora do 

Sagrado Coração, nossa Mãe, sejam derramados abundan-
temente em todos os corações.

Obrigado a todos/as vocês que trabalham conosco neste 
nosso Santuário. Deus lhe pague!

Amado seja por toda parte o Sagrado Coração do Jesus: 
Eternamente!
São Paulo, 02/06/2015, Pe. Valdecir, MSC, Pároco/Reitor



15/05 Vanessa Regina do Nascimento Suniga
01 Antonia Soares Bastos

Deolinda de Barros Costa Rois
02 Solange Aparecida de Souza
03 Luzineti Ribeiro Luques
04 Lúcia S. Castanheira Mendes
05 Rosa Ruth Tozetti

Sonia Maria de Santana
06 Alzira Bergamin Azevedo

Sebastião Fernandes Vilela
07 Ercília da Silva Correa
08 Deise Maria Alves

Elvecio Candido Trindade
Nancy M. L. Viveiro
Otávio Pacífico dos Santos
Porsina da Silva
Romeu Zillotti
Vinicius C. de Farias
Weverton Antunes de Souza

09 Amélia Luizão Lopes
Ana Maria Rodrigues Damasceno
Jefferson Douglas de Aguiar
Nezilda Novato

10 Gilvan Malícia dos Santos (em memória)
Maria Márcia Santos de Matos
Marlene Felix da Silva Santos
Marino Malícia Silvério

11 Edson Bernardes de Castilho
Eliete Balbino Pereira da Silva
Ignês Tolomei Pazian
Wallace Viega Carvalho

13 Antonio Fernando F. Siqueira
Maria Antonia Aparecida Miranda

14 Elisiel Lima da Silva
Luiza M. Salmeron
Luciane Saviane de Oliveira

15 Cristiane Pereira Coutinho
José Juares dos Santos

Maria Nair da Cruz Oliveira
Marina Caldeira da Silva
Constantina Oia de Souza
Maria Del Carmen Martelosso
Rakeline Maria Ortega A. Nascibém
Sebastião de Oliveira Santana

16 Ana Silvia de Almeida Gava
Antonio Paladino
Isabel Cristina da Silva
Márcia Aparecida Moore
Neusa Návia dos Santos
Regina Vargeti N. de Oliveira
Roseli Jaime de Oliveira Telles

17 Maria Nilce Sotopietro
Tereza Cúrtulo Basso
Wanderley Magnez

18 Mariinha Caliar da Silva 
Julieta Parente da Silva
Terezinha Tomé Ribeiro Facetta

19 Antonio Carrasco
Aparecido Cassemiro Diniz
Carlos Eduardo de Melo Silva
Elza de Oliveira Garcia
Jéssica Caroline B. Delgado
Maria Aparecida de Queiroz
Maria Aparecida Sobreira da Silva
Mauri Sérgio Evangelista

20 Deusdedite Oliveira de Jesus
Janete Vieira Calixto
Janaina Maria Moreira
Raimundo Vieira do Nascimento
Maria Lucília Custódio

21 Maria Clara Andrade Frias
22 Eliete Brito dos Santos
23 Aparecida Paris Lopes

Crislaine da Silva Ferreira
Elilde Regina Santos Breda
Lucia Menezes Neco

24 João Batista Lima de Almeida
João C. Bonadio
Magda Falco Maciel
João Pereira da Cunha
Laniele Cruz dos Santos Oliveira

25 Angela Maria de Oliveira
Antonia Terezinha de Campos Rosa
Aurora da Costa Custódio
Ione Aparecida da Silva dos Santos
João Eduardo da Silva Souza
Laurinda N. de Menezes
Julita Oliveira de Almeida
Maria Roseli A. de Carvalho e Edson

26 David Fernandes de Miranda
Maria Maura Dameto Lourenço
Mª Gracia M. Semensato (em memória)
Mirna Maria Ferreira
Olga H. M. Capel
Salvo Alves de Menezes

27 Jisete Cirilo Ferreira
João Batista Costa
Lúcia de Lourdes Henrique
Maria Cecília Campioni
Maria da Silva Santos

28 Laurinda Gouveia
29 Ariadne Estima Vieira

Aurora Figueiredo Espósito
Emídio Pinheiro de Oliveira
Jesuíta Carvalho Silva
Maria S. Pedro O. Pinto
Pedro Catapam

30 Angelo P. Lastella 
Graciener Raimunda dos Santos Vieira 
Paulo Ailton Vedovato
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Todos os domingos:
Catequese – 9h – igreja, salas
Crisma – 8h30 – nas salas
Pré-Crisma – Reunião de monitores 11h45 às 
12h30 - sala 10

Todas as segundas-feiras
Atendimento Pastoral Escuta – das 13h às 
19h – igreja

Todas as terças-feiras
Vicentinos - Conferência. Nossa Senhora do 
Sagrado Coração - 9h
Curso de Teologia - 19h30

Todas as quartas-feiras
Clube de mães – 14h às 17h (Barraca - Quermesse)
Oficina de oração e vida – às 14h30

Todas as quintas-feiras
Congregação Mariana – 20h30 – casas

Todas as sextas-feiras
Vicentinos – 20h30 – Sala/vicentinos

Todos os sábados
Catequese – 14h30 – salas 
Pastoral do Menor – 13h – Quadra
Vicentinos – 08h30 – Sala/vicentinos
Vicentinos – 14h30 – Sala/vicentinos
Pastoral da Criança – 14h Sala I
Encontro da Past. da Juventude 14h30 às 15h30
Dias 06 e 07 e 13 e 14, sábado e domingo,
Quermesse – 18h30 – Ginásio de Esportes

Dizimistas aniversariantes de Junho/2015

Agenda de junho/2015
Dia Hora   Descrição Local

09 a 11 19h30 Tríduo Sagrado Coração de Jesus Igreja
09 20h30 Reunião do CPP Salão I
12 7h30 Sagrado Coração de Jesus Igreja
 19h30 Missa Solene com renovação Fraternidade Igreja
13  Imaculado Coração de Maria 
 7h30 Festa Legião de Maria Salão I
 13h Reunião Pastoral do Menor Quadra
 14h30 Reunião Capelinhas Sala NA
14  Romaria do Apostolado Aparecida
 8h Retiro Pastoral dos Surdos Salão I 
 10h Encontro Pais Catequese Salão I
 14/17h Tarde de louvor Igreja
 15h Reunião Legião de Maria Salão I
16 20h30 Formação Ministros Eucaristia Salão I
18 13h30 Formação Pastoral Enfermos Sala
 15h Missa dos Enfermos Igreja
19 8h Reunião Afuse Salão I
20 7h30 Início Novena de NSSC Igreja
 16/18h Formação Catequistas Sala
21  Domingo da Caridade  Igreja
 12h Celebração de Batismo Igreja
23 13/16h Bazar Vicentino Sala Vicentinos
24  São João Batista 
 9/15h Bazar Vicentino Sala Vicentinos
 15h Reunião Apostolado da Oração Sala
25 10h30 Reunião do Setor Salão I
 20h15 Terço dos Homens Igreja
27 12h Pastoral da Solidariedade Salão I
 19h30/22h Confraternização do N.A Salão II
28 10h Festa Junina Catequese Quadra
29  São Pedro e São Paulo 
30 20h30 Reunião Vocacional Sala

Dizimistas aniversariantes
 da Comunidade São José

01 Luiz Antonio Queiroz Barone
10 Rosangela de Andrade Frias
20 Maria Garcia Gregório
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ComunIdAde em Ação

Visitas da Imagem 
Peregrina
A Imagem Peregrina de nossa 

Padroeira realizou visitas na Comunidade Nos-
sa Senhora do Sagrado Coração, em Franca 
(foto - 16 e 17 de maio) e na Paróquia São 
João Batista, em Jaú (27 de Maio). A Comissão 
da Imagem Peregrina, liderada pelo vigário Pe. 
Reuberson Ferreira MSC, agradece ao povo de 
Franca e de Jaú, pelas acolhidas.

Abraço Especial
Nossos parabéns ao Vigário Paroquial Pe. 
Milton Tassoni MSC. Ele comemorou 40 
anos de vida sacerdotal no último dia 18 
de maio, na Santa Missa das 19h30.

Corpus Christi 2015
Aconteceu, em 4 de junho, a grande Sole-
nidade do Corpo e Sangue de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. As Santas Missas aconteceram às 
9h na Catedral da Sé (para a Arquidiocese de 
São Paulo) e às 15h no Santuário de Maria.

Sagrado Coração de Jesus
Todo ano, na sexta-feira da semana seguinte 

ao dia de Corpus Christi, a Igreja comemora 
o dia do Sagrado Coração de Jesus. Aqui no 
Santuário, tivemos o Tríduo de preparação 
à Solenidade do Sagrado Coração nos dias 
09, 10 e 11/06, às 19h30. Na sexta, 12/06, 
aconteceu a Solenidade do Sagrado Coração 
também às 19h30.

Retiro da Pastoral dos Surdos
Este importante encontro de fé e união, para 
nossos irmãos surdos, acontece em 14 de ju-
nho, das 8h às 16h, nos Salões Paroquiais do 

Santuário. Haverá também Missa Solene em 
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) às 10h30. 
A Pastoral dos Surdos conta, novamente, com a 
ajuda dos amigos da comunidade na acolhida e 
serviços de bem estar aos visitantes neste dia.

Missa dos Enfermos
Toda terceira quinta-feira de cada mês, às 
15h, acontece no Santuário a Santa Missa 
com bênçãos sobre os enfermos e sobre 
seus medicamentos.

Seja Dizimista
Para que todos os esforços para a pre-
servação do Santuário sejam mantidos e 
perpetuados por muitos anos, convidamos 
todos os amigos da comunidade a serem 
dizimistas. O dízimo é um ato de amor, em 
valores financeiros definidos pelo próprio 
doador, que ajudam a igreja a se manter 
bonita, organizada e aconchegante para você 
e sua família. Procure os agentes da Pastoral 
do Dízimo, sempre presentes na entrada do 
Santuário após as missas de domingo. Deus 
lhes pague com bênçãos infinitas!

Ewerton Costa

Domingo do Quilo
21/06 - todas as missas
Bazar vicentinos
Dia 23/06 das 13h às 16h 
Dia 24/06 das 09h às 15h

Vicentinos
 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

Os tratamentos da depressão
Aline Imercio

Tristeza, sensação de inutilidade, desâ-
nimo, perda de energia e de sono. Esses 
são apenas alguns dos sintomas da doença 
considerada o mal do século: a depressão. 
Por muitos anos o sofrimento de uma pes-
soa com depressão foi visto como tristeza 
passageira, que não requer acompanhamento 
médico. Mas, graças aos avanços da me-
dicina a depressão vem se tornando uma 
doença cada vez reconhecida e também, 
com tratamentos mais avançados.

Até o ano de 2020 a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) estima que pressão será 
a doença mais incapacitante do mundo; E 
diante dessa preocupação, o que não faltam 

são investimentos na ciência 
para melhorar e amenizar os 
sintomas da depressão. Os remé-
dios antidepressivos estão como 
primordiais nessa lista. Indicados 
somente com prescrição médi-
ca, esses medicamentos atuam 
principalmente no combate 
aos sintomas da doença, como 
insônia e ansiedade. Mas vale 
lembrar, que esses remédios são 
de uso controlado e somente 
podem ser indicados por um 
psiquiatra, diante do grau do 
quadro depressivo.

Outra descoberta, que começa ver os 
testes evoluírem no Brasil é a Estimu-
lação Magnética Transcraniana (EMT). A 
EMT consiste em uma terapia que tem 
como base a análise de áreas do cérebro 
ligadas aos distúrbios a serem tratados. 
Após este mapeamento, são traçados 
os locais onde se receberá o impulso 
magnético. O tratamento só pode ser 
realizado com autorização médica, e é 
indicado principalmente a pacientes que 
são refratários aos antidepressivos ou tem 
alucinações auditivas residuais.

No geral, de acordo com 
o médico Drauzio Varella, no 
artigo sobre Depressão em seu 
portal, a indicação é de que os 
familiares das pessoas depressi-
vas estejam atentos sempre ao 
seu comportamento e evitem 
que essas pessoas fiquem iso-
ladas, ou em longe convívio da 
sociedade. É importante e pri-
mordial também que o depressi-
vo tenha um acompanhamento 
psicológico, já que em alguns 
casos a depressão consegue 
ser amenizadas somente com 
o tratamento psicoterapêutico. 

Aliadas ao tratamento médico, a Fé e a 
espiritualidade também podem auxiliar e 
muito na superação da depressão e outras 
doenças. De acordo com um estudo do 
Instituto Dante Pazzanese, além de serem 
mais otimistas em um tratamento, os reli-
giosos também se afastam de perigos que 
agravam as doenças como álcool, drogas e 
pensamentos suicidas.

Fontes: g1.globo.com/bemestar;  drauzio-
varella.com.br; acritica.uol.com.br

Depressão ainda é uma doença mal 
compreendida

Cerca de 850 mil pessoas morrem, por 
ano, por conta da doença

junho/2015
Geral: Para que os imigrantes e refugiados 
sejam acolhidos e respeitados nos países 
aonde chegam.
Missionária: Para que o encontro pessoal 
com Jesus suscite em muitos jovens o 
desejo de lhe oferecerem a própria vida no 
sacerdócio ou na vida consagrada.

julho/2015
Geral: Para que a responsabilidade polí-
tica seja vivida em todos os níveis como 
uma forma elevada de caridade.
Missionária: Para que diante das desi-
gualdades sociais, os cristãos da América 
Latina dêem testemunho do amor pelos 
pobres e contribuam para uma sociedade 
mais fraterna.

Intenções do Apostolado
da Oração

.

.
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Dentro da programação da nossa Festa, existe um gran-
de momento de devoção e fé para com Nossa Senhora do 
Sagrado Coração, a tão aguardada Coroação, que acontece 
todos os anos e é apreciada tanto por nós, paroquianos, e, 
especialmente, pelos romeiros.

Neste ano de 2015, o tema central da Coroação é “E os 
Sacramentos se fizeram Pastoral”.

E assim, muitas crianças, adolescentes, jovens, casais e 
músicos dedicam seu tempo aos ensaios para que tudo saia 
perfeito no dia da Festa.

Segundo a coreógrafa Patrícia Pelizzari, que participa 
desde o ano de 2004, “acontecem reuniões com os padres 
e a equipe de música juntamente com a do teatro, onde se 
discute a ideia central da Coroação, dividindo em partes as 
coreografias. A equipe é maravilhosa, cada um com seu dom, 
é como um quebra-cabeça de Deus, tudo se encaixa, existe 
o respeito por meio da fé.”

As irmãs Rebeca e Graziela 
Carneiro Americano preparam 
as crianças há 12 anos.

De acordo com Rebeca, “é 
um trabalho muito gratifican-
te, ver a alegria das crianças 
de poder ensaiar, se sentirem 
importantes naquele momento, 
o frio na barriga que sentimos 
junto com elas, e, o mais 
importante de tudo, sentir a 
energia dos romeiros.”

Sobre como trabalhar com 
as crianças, segundo Graziela, 
“é gratificante sentir a vibração 
das crianças e dos romeiros, 
que esperam o ano todo para ver o nosso trabalho.”

Segundo a coreógrafa Leylah Testa, que participa desde os 

3 anos de idade, “é um momento 
tão sensível da nossa devoção, e 
queremos passar para as pessoas 
todo amor e carinho que recebe-
mos de nossa Mãe.”

Para a coreógrafa Camila 
Martins, que participa há 15 anos, 
sempre podemos aprender algo 
com a Coroação, “aprendemos a 
ter fé e amor por Nossa Senhora, 

propagando esse carinho por 
meio da dança, da oração e 
do canto, enfim, usamos dos 
dons que Deus nos dá.”

Para participar da Coro-
ação, é muito simples, basta 
preencher uma ficha com 
os dados e comparecer aos 
ensaios que acontecem todos 
os finais de semana até o dia 
da grande Festa.

As fotos foram extraídas de 
www.facebook.com/pascom.san-
tuariodemaria

Juliana Moles, agente PasCom

espAço pAstorAl

Equipe de Coroação

Contato com a paróquia

E-mail: jsantuario@santuariodemaria.com.br
Sec. Paroquial: secretaria@santuariodemaria.com.br

Rua Angá, 994
Vila Formosa, 03360-000

www.santuariodemaria.com.br | www.msc.com.br

2211-0448
2211-7873
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Mais uma vez nossa comunidade recebeu 
inúmeros romeiros e romeiras para celebrar 
conosco mais uma grandiosa festa a Nossa 
Senhora do Sagrado Coração.

Desde muito cedo foram chegando e 
acompanhando as celebrações que acon-
teciam no interior do Santuário, além da 
procissão pelas ruas do bairro, mesmo com 
uma fina garoa no início, e outros eventos 
na quadra e no salão paroquial.

Algumas pessoas nos deixaram seu 
testemunho:

“Venho há 50 anos, de Itapetininga (SP) 
e tudo o que acontece aqui é maravilhoso. 
Já alcancei muitas graças. Atualmente, ve-
nho de carro, pois de ônibus não aguento 
mais”, conta D. Maria de Lourdes do Amaral 
Gurgel, 87 anos.

“Participo há 11 anos. Já alcancei muitas 
graças e quem mais me apoiou e apoia muito 
é o Pe. Manoel, pois transmite muita paz”, 
acrescenta d. Vilma de Mello, de Delfim 
Moreira (MG).

“Venho há cerca de 18 anos. Viemos em 
torno de 50 pessoas, neste ano. Também 
já recebi muitas graças por meio de Nossa 
Senhora do Sagrado Coração”, completa D. 
Maria Aparecida Correia Ruivo, também de 
Itapetininga (SP).

Seguem algumas fotos da festa deste 
ano. Elas foram extraídas de www.facebook.
com/pascom.santuariodemaria, onde outras 
fotos podem ser visualizadas.

Miguel Mota

Festa da padroeira – 2015 - encarte especial
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Missa das 7h30 - Festa 2015

Missa das 7h30 - Festa 2015

Quermesse - Festa 2015

Novena - Festa 2015
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Missa das 7h30 - Festa 2015
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Procissão - Festa 2015Missa Solene - Festa 2015

Missa Solene -  Festa 2015
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Coroação - Festa 2015


