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J O R N A L

SANTUÁRIO DE MARIA

EDITORIAL

Pe. Valdecir, MSC - Pároco e Reitor do Santuário

Atendimento 
dos padres:

Diariamente no 
Santuário de Nossa 
Senhora do Sagrado 

Coração há sacerdotes 
prontos a acolhê-los 

e atendê-los.

Para confissões, 
direção espiritual e outras 

necessidades religiosas 
veja os horários de 

atendimento.

Horários:

• Terça à sexta:
– Manhã: 09:00 às 11:30
– Tarde: 14:30 às 16:30

• Sábado:
– Manhã: 09:00 às 11:30

ESPAÇO PASTORAL - “TERÇO DOS HOMENS”

Juliana Moles

O Papa Francisco em sua bula Misericordiae Vultus, n.25, diz 
que “a Igreja é chamada, em primeiro lugar, a ser verdadeira 

testemunha da misericórdia, professando-a e vivendo-a como o 
centro da Revelação de Jesus Cristo. Do coração da Trindade, do 
íntimo do mistério de Deus, brota e flui incessantemente o grande 
rio da misericórdia. Esta fonte nunca poderá esgotar-se, por maior 
que seja o número daqueles que dela se aproximam. Sempre que 
alguém tiver necessidade, poderá achegar-se a ela, porque a mise-
ricórdia de Deus não tem fim”.

O Ano Santo terá seu início em 08/12/2015 e será concluído em 
20/11/2016, por ocasião da festa de Cristo Rei. Aqui na Arquidioce-
se de São Paulo teremos seis Portas Santas nas igrejas destinadas 
às peregrinações. Sendo uma por Região Episcopal. Para a região 
Belém, o nosso Santuário foi contemplado como Igreja com a por-
ta Santa para peregrinações durante todo o Ano Santo. As Portas 
Santas serão abertas no domingo, dia 13/12/2015.

A Abertura da Porta Santa, aqui no nosso Santuário, será neste dia 
13 às 15h para toda a Região Episcopal Belém, com a presença do 

nosso Bispo Auxiliar, Dom Edmar Perón, juntamente com todos os 
Padres, Diáconos e fiéis das paróquias e áreas pastorais que com-
põem a Região Belém. Por isso, recomendo e convoco a todos nós, 
que somos do Santuário de Nossa Senhora. do Sagrado Coração, 
para nos prepararmos bem para este momento de graça na vida de 
cada um de nós, de modo que possamos bem acolher a todos os 
peregrinos oferecendo-lhes sempre o melhor, para que esse espaço 
seja de fato uma manifestação real da misericórdia de Deus e que, 
em cada um de nós, seja revelado o rosto humano de Deus Pai.

Meus queridos irmãos e irmãs, somos todos agraciados por este Ano 
Santo da Misericórdia Divina, pois temos a graça de termos neste 
nosso Santuário a Porta Santa, que certamente nos concederá mui-
tos graças, bênçãos e paz a todos. Por isso, vamos acolher e oferecer, 
com generosidade, o que há de melhor em nós para que a Misericór-
dia de Deus se torne realidade em cada gesto, ação e palavra.

Roguemos a Deus que nos ajude, com a proteção de Nossa Senhora 
do Sagrado Coração, para que todos os peregrinos que passarem 
pela Porta Santa recebam todas as graças de que necessitam.

Misericordiosos como o Pai

EDITORIAL

Historicamente, o Movimento Terço dos Homens 
teve início em 08 de setembro de 1936 na Vila 
Providência, atualmente Itabi-SE, idealizado pelo 
padre Ervêncio, da Diocese de Aracajú. Essa bela 
devoção também está presente no Santuário de 
Nossa Senhora do Sagrado Coração há 5 anos. No 
mês de outubro, uma acolhedora confraternização 
marcou as comemorações deste importante perí-
odo de existência do Terço dos Homens em nos-
sa comunidade. Segundo Milton Lima (Miltinho), 
responsável pelo terço dos Homens, “sempre tive o 
hábito de rezar o terço e sabia que havia essa de-
voção em algumas igrejas. Sendo assim, conversei 
com o padre Air (MSC), e esse lindo ato de fé se faz presente em nosso Santuário, com a participação, 
em média, de 40 homens”.  Venha participar do Terço dos Homens, que acontece sempre na última 
quinta-feira de cada mês, após a missa das 19h30.

“O ROSÁRIO É A MELHOR 
DEVOÇÃO DO POVO CRISTÃO” - (SÃO FRANCISCO DE SALES)

Foto: Beto Rocha
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ACONTECIMENTOS

Juliana Moles

COMUNIDADE EM AÇÃO

•ABRAÇO ESPECIAL: Parabéns ao pároco e reitor do Santuário 
de N. Sra. do Sagrado Coração, Pe. Valdecir Soares Santos MSC, que 
comemorou seu aniversário de nascimento em 19 de novembro!

• NOVOS ACÓLITOS: Em 29/11, às 10h30, aconteceu a investidu-
ra dos novos acólitos do Santuário. Que Deus ilumine cada um deles, 
que reforçarão a importante equipe que O serve no altar de nossas 
Santas Missas.

• NOVENAS DE NATAL: Em nosso Santuário, a Pastoral da Fa-
mília realizará a Novena de Natal nos dias 01, 02, 07, 08, 09, 10, 
14, 15 e 16/Dez., após a Missa das 19h30 (com ação de graças 
final no dia 17, na Missa das 19h30). Vale recordar, também, que os 
Grupos de Rua estão realizando este importante momento de oração 
nas casas dos nossos fiéis.

• CATEQUESE E CRISMA / IMPORTANTE: Neste início de 2016, 
começará o período de inscrições para a Catequese de crianças e 
adultos e para a Crisma. Aguardem ações de divulgação nas Santas 
Missas, neste jornal e pela internet.

• PRÉ-CRISMA: Crianças e adolescentes, menores de 14 anos 
que fizeram 1ª Comunhão, participem do Pré-Crisma em 2016! As 
inscrições são aos domingos, às 10h30 na Sala 10. Temos amizade, 
diversão e aprendizado para vocês!

• FESTIVAL DE FIM DE ANO: Em 19/12, às 19h no Salão 01, 
acontece mais uma grande apresentação teatral organizada pelas 
Oficinas de Artes NSSC. Os ingressos custam 5 reais, à venda na 
Secretaria Paroquial, Casa de Velas ou com os membros das oficinas. 

• PRATIQUE SOLIDARIEDADE: Neste Advento, convidamos você 
a conhecer e ajudar as atividades solidárias do Santuário, dentre 
as quais fazem parte os Vicentinos e as Pastorais da Solidariedade 
(marmitex dos pobres), da Criança e do Menor. Mais informações em 
nossa Secretaria Paroquial.

• NATAL E ANO NOVO NO SANTUÁRIO: Em 24 e em 31/12, 
as Santas Missas de Vigília de Natal e de Ano Novo acontecerão às 
20h. Nos dias 25/12 e 01/01, as Santas Missas em ação de graças ao 
Natal de Jesus e à chegada de 2016 serão às 10h30 e às 19h30. A 
todos nossos irmãos e irmãs de fé, esperança e caridade desejamos 
um Santo Natal e um Ano Novo realmente feliz!

O dia 15 de novembro foi de 
muita festa e alegria, com 92 
jovens e adultos realizando a 
Confirmação da Fé por meio 
do sacramento da Crisma, 
em missa presidida pelo Bis-
po Auxiliar da Região Belém,  
Dom Edmar Perón, às 10h30.

A crismanda Flávia Tizeuka, 14, 
afirma: “na Crisma, sinto-me 
mais próxima de Deus, a gen-
te se sente renovada. É muito 
gratificante”. Beatriz Bassan, 
14, também crismanda, diz: 
“para mim, significa que estou 

confirmando minha vida cristã, aproximando-me mais de Deus”. 

De acordo com o crismando Eduardo Moraes, 33, “nos encontros em 
preparação para receber este sacramento, tive a oportunidade de ter 
um melhor conhecimento religioso. Aprendi muito sobre a vida da 
Igreja, com bons catequistas”. Segundo Dárcio Rinco,  39, crismando, 
“o Crisma fez de mim uma pessoa renovada”.

Para o catequista Márcio Henriques, “ser catequista do Crisma signi-
fica confirmar os jovens perante Cristo e a Igreja Católica, e também 
proporcionar uma convivência de amadurecimento da fé, onde tam-
bém aprendemos muito com eles”.

Solenidades de Crisma e Primeira Comunhão

No dia 22 de novembro, foi a 
vez de nosso Santuário aco-
lher 90 crianças e adolescen-
tes para receberem a Primeira 
Comunhão, motivo de ação de 
graças e muita esperança para 
todos nós. A Santa Missa foi 
presidida pelo nosso pároco e 
reitor, Pe. Valdecir Soares San-
tos MSC.

Segundo a catequizanda Na-
tália Santos,11, “na Catequese, 
aprendi muitas coisas sobre 
Deus e estou muito feliz em 
fazer a Primeira Comunhão”.

Benedita Gouveia, catequista, afirma, “é uma emoção que começa 
no primeiro dia, olhando no rosto deles, assim dando início a uma 
nova família. É uma responsabilidade conduzi-los a Jesus: eles con-
versam conosco como se fôssemos membros de suas famílias”.

Que todos os nossos irmãos e irmãs, que receberam seus sacramen-
tos de Crisma e de Primeira Comunhão, sejam perseverantes na ca-
minhada da fé e sintam-se sempre bem acolhidos pela nossa comu-
nidade. Contamos muito com a participação ativa e efetiva de todos 
vocês em nossa vida paroquial!

Louvemos a Deus pelos grandes momentos sacramentais que o povo do Santuário 
de Nossa Senhora do Sagrado Coração acompanhou nesse mês que passou!
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Dizimistas aniversariantes de Dezembro/2015

Dizimistas 
aniversariantes da 

Comunidade São José

Intenções do Apostolado da 
Oração - Dezembro / 2015

UNIVERSAL:
Experimentar a 

misericórdia de Deus
para que todos experimentemos 

a misericórdia de Deus, 
que nunca se cansa de perdoar.

EVANGELIZAÇÃO:
Natal, esperança para as famílias

Para que as famílias, de modo 
particular as que sofrem, 

encontrem no nascimento de Jesus 
um sinal de esperança segura.

VICENTINOS

O Bazar dos Vicentinos acontecerá em 
08/12 às 13h e em 09/12 às 9h, na Sala dos Vicentinos 

(Rua Angá, ao lado da Casa Paroquial).

Em 20 de dezembro, acontece o Domingo da Caridade.

Traga a doação de 1 Kg de alimento 
não-perecível  em nossas Santas Missas.

CAMPANHA DO DÍZIMO - DEZEMBRO 2015
“NÃO FALTAR COM O DÍZIMO”

Comentário sobre o que diz a bíblia em Neemias  13, 10 -13
 
Por que será que, as coisas de Deus, nós temos facilidade em  esquecer, em 
deixar para outro dia? Neemias,  um bom governador, diz ao povo que as coi-
sas de Deus estão  abandonadas e pede que  tragam de novo, para a Igreja, o 
seu dízimo!
O que diz o texto: “Também fiquei sabendo que não estavam dando aos levitas 
as contribuições devidas, e que os levitas e os encarregados do culto tinham 
fugido cada qual para a sua propriedade...
Por que o templo de Deus está abandonado? Reuni os levitas... Então, todos 
os Judeus começaram a trazer de novo para o armazém o dízimo do trigo, do 
vinho e do azeite...” 

Pastoral do Dízimo NSSC

Confira a agenda com todas 

as atividades paroquiais 

nos Murais do Santuário, 

da Sacristia e da Secretaria 

Paroquial e no site

www.santuariodemaria.com.br

01 - Alexandre Robles Fernandes
       Luiz Carlos Guilherme
       Vilma de Souza
02 - Aparecida Carvalho da Silva
       Flávio Felicio de C. Santos
03 - Francisco Chagas Pessoa
       Roberto Francisco Aguiari
04 - Antonia Russo Scomandi
       Silvia Rodrigues Kurosaki
05 - Noemia Cardoso dos Santos
        Vanda Marilza Ribeiro Favaro
06 - Antonio Salgado Pereira
       Eliana Milagre
       Elisa Luzia Miranda
       Jaqueline G. P. Cruz
       Maria Nazaré Costa
07 - Felipe Geraldo de Oliveira
       Neusa do Carmo Cavalcante
       Expedita Dias de Brito
       Zoraide Santana dos Santos
08 - Conceição Pascino
       Crystian de Oliveira
       Darci Miranda de Couto
       João Geraldo Ceconello Filho
        Maria Lazara de Paiva Silveira
       Walter Piemonte
09 - Elza Rodrigues Marques
10 - Fiorige Ferrarezi de Bem

10 - Izilda Fátima Sp. de Gois
11 - Celia Regina Siqueira
       Roberto Domingues
       Solange Ap. da Silva Pontes
12 - Aldina do Céu C. Queiroz
       Justino Coelho de Macedo
       Nadir Felisberto da Silva
13 - Andrea P. Abá
       Luzia Borges de Santana
       Marcelo G. dos Santos
       Marcelo Rodrigues Barbosa
14 - Augusto Fernandes Maciel
       Maria da Costa
15 - Carlos Roberto Bezerra
        Francisco F. de Souza
        Gislene S.Costa Machado
       Olga Luna Pereira
       Terezinha do Prado Ribeiro
17 - Orízia Bonilho Flores
18 - Ana Trevisan Brasil
       Cecilia Nasser Nogueira
       Edite B Fernandez
       João Batista Jorge
       Lourival Nunes da Silva
        Manuel J. do Nascimento
        Zenaide G. do Nasc. Lima
19 - Fátima Ferreira Miquelim
       Jeruza da Silva Motta

19 - Mirian Maria G. Ferreira
       Odilia Tedim
       Olivia Batista de Souza
20 - Agricio Simões Ferreira
21 - Benedita M. de Lima Otsu
       Claudio Souza dos Santos
       Ione Tomas
       José Cleidimar Tavares
22 - Aquino de Almeida Rolim
       Erivaldo Rodrigues de Souza
       Maria Madalena Nunes
       Roger Mansano G. de Souza
23 - Ana Paula Oconha Lopes
        Arcina Queiros da Silva
        Lucinda de Grande
        Manoel Alves da Silva
        Maria Benedita de Menezes
        Nilda Mendes
24 - João Cláudio Moreira
        Maria de Oliveira Yoshi
        Natalina de Souza Neris
25 - Alvani Silva Vieira
        Janete Alves Teixeira
26 - Alexandre Martins
        Antonia  Pinto Oliveira
        Celeste Lopes Leh 
        João Donizete Gonçalves
        Joel Alves dos Santos

26 - José Maria Alves Bandeira
        Thereza B.Keller (em memória)
27 - Izabel Z. de Oliveira
        Terezinha de Jesus Pascoal
29 - Célia M. de Souza Almeida
        Neusa Fonseca
30 - Maria Isabel R. de Carvalho
31 - Adriana Ap. de J. Mariano
       Maria Ap. de Assis Carmelo

01 - Maria de Lurdes da Mota
04 - Nadir A. Pedroni Weissenger
10 - Irma Cavalcanti Duque
13 - Vera Lúcia de Almeida
20 - José Acioli da Silva
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ESPECIAL

Aline Imercio

Para muitos o ano de 2015 pareceu não ter fim, um ano intenso 
que envolveu conflitos e discussões políticas e sociais. Na Igreja 

católica o diálogo também marcou o ano. Em seu segundo ano de 
pontificado, o Papa Francisco abriu diálogo entre as nações, estudou 
doutrinas católicas passíveis de mudanças com outros religiosos e 
pediu um ano de 2016 capaz de mostrar a misericórdia da Igreja. 

Veja abaixo os eventos que marcaram 
o ano de 2015 para o catolicismo:

O papa e o diálogo da paz: as conversas e diálogos promovidos pelo 
Santo padre entre nações em conflito marcaram o final de 2014 e o 
início de 2015. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, teria 
assumido que o Papa Francisco telefonou-lhe algumas vezes insistin-
do no diálogo do país com Cuba. O resultado foi o avanço das nego-
ciações entre os dois países, que eram inimigos históricos, em 2015.

“A corrupção fede”, disse o Papa Francisco: Se o ano foi de muita 
tensão pelos escândalos de corrupção no mundo, principalmente 
no Brasil, sua Santidade Papa Francisco também não deixou de 
manifestar seu repúdio ao ato. Ao falar essa frase em março de 
2015, Francisco se referiu à cidade de Nápoles, mas também disse 
ter nojo de qualquer tipo de dinheiro público desviado “Quanta 
corrupção há no mundo! É uma palavra feia (...) A corrupção fede! 
A sociedade corrupta fede! Um cristão que deixa de entrar em si a 
corrupção não é cristão, fede!”, disse Francisco em pronunciamen-
to na cidade da Itália.

Combate de Dom Orani Tempesta à intolerância religiosa: Em ju-
nho, a jovem Kailane Campos , de 11 anos, foi apedrejada por estar 
voltando de um culto de sua religião, o Candomblé. A menina, víti-
ma de intolerância religiosa, foi recebida, poucos dias depois, pelo 
arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Na ocasião Dom 
Orani repreendeu os atos de crueldade cometidos contra a garota 
e lembrou que o verdadeiro cristão, respeita as diferentes religiões. 

RETROSPECTIVA 2015:
O ano da Igreja Católica

Sínodo dos bispos: As primeiras semanas de outubro foram mar-
cadas pelo Sínodo dos Bispos. Uma reunião em que o Papa Francis-
co discutiu com autoridades religiosas de todo o mundo questões 
da doutrina católica. O documento final da reunião concluiu que a 
Igreja terá uma postura “mais misericordiosa” em diversos assun-
tos. O Papa Francisco também ressaltou na ocasião do encerra-
mento que o sínodo havia “desnudado os corações fechados”. 

A Campanha da Fraternidade em 2015: A campanha ressaltou 
a importância da Igreja na construção de um novo social, sob o 
tema “Fraternidade: Igreja e Sociedade” e o lema “Eu vim para 
servir”, a campanha trouxe a noção de que a Igreja, em conjunto 
com os ensinamentos do evangelho, pode e deve estar a serviço 
do povo brasileiro. 

Quatro novos santos: Em outubro de 2015, Papa Francisco trouxe 
mais quatro santos para a Igreja Católica. Entre eles estão o sacer-
dote italiano Vicenzo Grossi, beatificado em 1975 por Beato Paulo 
VI; Maria Imaculada da Conceição, religiosa da Congregação das 
Irmãs da Companhia da Cruz, que foi beatificada em 2010, e os 
pais de Santa Terezinha do Menino Jesus, Luís Martin e Maria Zélia 
Guérin, que foram beatos em 2008. 

O Ano da Misericórdia – 2016: E para terminar o ano, nada me-
lhor do que anunciar o que está por vir em 2016 para a Igreja 
Católica, o Ano da Misericórdia. Anunciado em março de 2015, 
pelo Papa Francisco, o Ano Jubilar da Misericórdia, que vai de 8 de 
dezembro de 2015 a novembro de 2016, promete mostrar como a 
Igreja pode ser misericordiosa. Sob o tema “Sede misericordiosos 
com o pai”, o evento católico mundial tem um calendário pré-de-
finido de atividades que inclui a abertura das portas da Basílica 
de São Pedro e muitas orações, inclusive no Santuário do Sagrado 
Coração, que foi escolhido como o Santuário da Misericórdia para 
a Região Episcopal Belém. 

Veja abaixo os eventos que marcaram 
o ano de 2015 para o catolicismo:


