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J O R N A L

SANTUÁRIO DE MARIA

EDITORIAL

Atendimento 
dos padres:

No Santuário de Nossa 
Senhora do Sagrado

 Coração há sacerdotes 
prontos a acolhê-los 

e atendê-los.

Para confissões, 
direção espiritual e 
aconselhamento, 
veja os horários 
de atendimento

Horários:
• Terça à sexta:

– Manhã: 09:00 às 11:00
– Tarde: 14:30 às 16:00

• Sábado:
– Manhã: 09:00 às 11:00

COMUNIDADE EM AÇÃO

Pastoral da Comunicação NSSC - Fotos: Beto Rocha 

Celebramos a virada de ano, aqui no Santuário de Nossa Senhora 
do Sagrado Coração, com importantes momentos de expressão 

de fé realizados e vividos nos dias 24 e 25/12/2017, com o anúncio 
do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo (fotos), e em 31/12/2017 e 
01/01/2018 com o louvor à Sagrada Família de Nazaré e as Soleni-
dades de véspera e do dia de Santa Maria Mãe de Deus.

Foram dias que chamaram toda a comunidade para fazer um exa-
me de consciência sobre o ano que terminou. 2017 foi um ano 
muito difícil e desafiador, mas devemos guardar o sentimento de 
gratidão pois tudo o que passamos, de bom e de ruim, serviu para 
a construção da caminhada da vida de cada um de nós. E Jesus 

Cristo, que na liturgia comemoramos e revivemos Seu nascimento, 
vem ao mundo para nos mostrar o caminho do perdão dos pecados 
cometidos, da salvação e da esperança em dias melhores.

Chegou 2018 e este ano há de ser melhor. Para isso, que cada um 
de nós guarde no coração um objetivo em comum de sermos pes-
soas melhores e mais fraternas com os outros, em todos os cantos 
e de todas as maneiras. Que cada momento deste ano seja vivido 
intensamente e com muita coragem de mudar o mundo para me-
lhor, começando a partir de dentro dos corações de nós mesmos!

A Pastoral da Comunicação do Santuário de Nossa Senhora do Sa-
grado Coração deseja um feliz, abençoado e santo ano de 2018!

Jesus, manso e humilde de Coração, fazei o nosso coração seme-
lhante ao Vosso!

- NOVENA DE NATAL/AGRADECIMENTOS: Entre os dias 21/11 e 
14/12/2017, aconteceu no Santuário de Nossa Senhora do Sagrado 
Coração a Novena de Natal. Animada pela equipe da Pastoral da 
Família, o evento foi realizado com sucesso após as Santas Missas 
das 19h30. Que Deus seja louvado por mais esta atividade de nossa comunidade! 

- PROFISSÃO PERPÉTUA MSC: Com muita alegria, o Santuário de Nossa Senhora do Sa-
grado Coração recebeu toda a comunidade para a Santa Missa com rito de Profissão 

Perpétua de Fr. Elinaldo Assunção MSC e Fr. José Marcos Amaral MSC, em 08/12/2017 
às 19h30. Nesse dia, também comemoramos o aniversário da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração. Veja 
mais sobre este acontecimento em www.santuariodemaria.com.br ou em www.facebook.com/santuariodemaria.nssc 

- NOVOS ACÓLITOS: Na Santa Missa das 10h30 de 10/12/2017, o Santuário acolheu com muito carinho a 7 jovens e adul-
tos que servirão a nossa comunidade por meio do Ministério do Acolitato. Agradecemos o "sim" de nossos novos acólitos!

- CATEQUESE DE CRIANÇAS, CATEQUESE DE ADULTOS E CRISMA: A partir de janeiro, estarão disponíveis as fichas de 
inscrição. Você poderá adquirir suas fichas, e tirar dúvidas sobre idade mínima e documentações, durante a semana 
na Secretaria Paroquial, na Sacristia do Santuário ou nos plantões de inscrições que irão começar a acontecer aos 
domingos, após as Missas das 7h30, 9h e 10h30. 

- PRÉ-CRISMA: Crianças e adolescentes, menores de 14 anos que fizeram Primeira Comunhão, são chamados para se 
inscreverem no Pré-Crisma. Durante janeiro, tem plantão de inscrições após as Missas das 9h na porta do Santuário 
e na Sala 10. A partir de 18/02, as inscrições serão durante o ano todo no horário de encontros, das 10h30 às 11h45 
na Sala 10. O Pré-Crisma é um grupo que realiza encontros com dinâmicas de evangelização, esportes e passeios para 
quem ainda não tem a idade mínima para entrar na formação de Crisma.

- LEIA A REVISTA DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO: Seja devoto-evangelizador de nossa revista e receba 
exemplares em sua casa, mensalmente. Mais informações pelo telefone (11) 2211-7873, seg. a sex. das 8h às 17h, 
ou acesse revistadenossasenhora.com.br

- NOVENA DE NATAL/AGRADECIMENTOS:
14/12/2017, aconteceu no Santuário de Nossa Senhora do Sagrado 
Coração a Novena de Natal. Animada pela equipe da Pastoral da 

Perpétua de Fr. Elinaldo Assunção MSC e Fr. José Marcos Amaral MSC, em 08/12/2017 

Gratidão e Esperança
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Fonte: Secretaria Paroquial

DIA HORA DESCRIÇÃO LOCAL

AGENDA - JANEIRO/18

01

01
04
06
07
07

08/12
08
14
18
20
21
25
25

27 e 28
28

...

10h30/ 18h
19h30
7h30

Todas Missas
...
...
...

15h
15h
7h30

Todas Missas
...

8h30
9h/18h
11h30

Maria, Mãe de Deus - 
Dia Mundial da Paz

Missa de Ano Novo
Missa c/Adoração Bênção Santis
Missa Imaculado Coração Maria

Domingo do Dizimista
Epifania do Senhor

Assembléia Provincial
Batismo do Senhor

Reunião Legião de Maria
Missa dos Enfermos

Início da Novena de NSSC
Domingo da Caridade

Conversão de São Paulo Apóstolo
Terço dos homens

Curso de Libras p/ Interprete
Reunião Monitores do Pré-Crisma

...

Igreja
Igreja
Igreja
Igreja

...

...

...
Salão I
Igreja
Igreja
Igreja

...
Igreja
Salão I
Sala 10

Desde 26 de novembro de 2017 até o dia 25 de no-
vembro deste ano, a Igreja católica no Brasil celebra 

o chamado “Ano do Laicato”. Um momento ímpar para 
valorizar e refletir sobre a participação dos cristãos leigos 
e leigas na sociedade e a sua missão na igreja.

Qual é a importância dos 
leigos na Igreja Católica?

Por muito tempo, muita gente achou que os leigos são 
aqueles que só ouvem e pouco fazem na igreja, outros 
consideravam que eles eram os mais inferiores, já que na 
hierarquia padres e religiosos estariam bem a frente deles 
nessa questão. Mas, não é isso que acontece e o ano do 
Laicato mostra isso. Os leigos são todos os cristãos ba-
tizados que tornam-se apóstolos missionários da fé. Eles 
são muito importantes porque são parte da Igreja e têm a 
missão de evangelizar. É claro que, para pregar a fé, eles 
vivem também intensamente a fé e o encontro com Deus.

A missão dos leigos e leigas 
de viver a igreja e evangelizar

Em um texto esclarecedor sobre o Ano do Laicato, o 
portal da Arquidiocese de São Paulo destaca: “O lugar 
da atuação e testemunho de leigos e leigas é duplo: de 
um lado, sua participação é indispensável na vida e na 
missão interna da própria comunidade eclesial. Cada ba-
tizado, participa, de maneira própria ao seu estado, da 
missão evangelizadora através do testemunho da fé, da 
catequese e anúncio da Palavra de Deus”, diz o texto pu-
blicado no portal.

E na era digital em que vivemos, vale lembrar que a evan-
gelização pode começar por todos os meios sociais, in-
clusive nas redes de socialização digital. É possível falar 
de Deus, contar sua experiência e mostrar o caminho de 
fé, como um exemplo de força.

Ano do Laicato 
"Conheça a defi nição dos 

leigos e leigas e suas 
principais funções"

O presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da CNBB, Dom 
Severino Clasen, lembra que os leigos são capazes de terem inclusive a no-
bre missão de assumirem junto com os religiosos a ação transformadora na 
Igreja e no mundo “A obra é de Deus e de todos nós”, afirmou Dom Severino 
ao portal da CNBB.

Diferentemente do que muita gente imagina, o leigo deve ajudar na evan-
gelização. Por isso, muitos dizem que nesse ano que vamos viver uma oca-
sião ainda melhor quando o assunto é valorização dos leigos e leigas na 
igreja. Não deve haver desmerecimento, a igreja católica não pode e nem 
coloca ninguém a frente de ninguém. Somos todos iguais, servos prontos 
de Jesus e instrumento da evangelização!

2018

Imagem: Logo oficial do Ano do Laicato (CNBB)

Aline Imercio
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VicentinosIntenções do 
Apostolado da Oração

Janeiro / 2018

Fonte: Secretaria Paroquial

Dizimistas 
aniversariantes da 

Comunidade São José

Dizimistas aniversariantes 
de Janeiro 2018 

Pela Evangelização:

-  Em 21 de Janeiro, acontece o DOMINGO DA CARIDADE 
Pedimos a toda a comunidade que tragam a doação de 

1 Kg de alimento não-perecível e de 1 pacote de 
fralda geriátrica, no horário de nossas Santas Missas, 

para ajudarmos as famílias carentes.

- O tradicional Bazar Vicentino que acontece na Rua Angá, 
ao lado da Casa Paroquial, terá sua divulgação nos 

murais do Santuário e da Secretaria Paroquial 
(até o término desta edição, não recebemos as datas).  

- As reuniões dos Vicentinos acontecem todas as Quartas às 9h, 
Sextas às 20h30 e aos Sábados às 8h30, na sala do movimento. 

Pelas minorias religiosas na 
Ásia. Para que nos países 
Asiáticos, os cristãos bem 
como as outras minorias 

religiosas, possam viver a sua 
fé com toda a liberdade.

01 - Ana Maria Santi Tonetti
       Italo Mancini
       Luiz Aoki
02 - Fátima Daniel Lúcio Lopes
        Nair Terezinha B. Machado
03 - Elizabeth Urquisa T. Gaspar
       Genoveva Maria de Paiva
       Maria Célia L. dos Santos
       Terezinha de A. Segatelli
04 - Florisval de P. Ramos
       Cecilio Fragoli
       Debora G.C. F. de Oliveira
       Maria de Lourdes dos Santos
       Vinicius Dias Gonçalves
05 - Elias de Oliveira
       Marisa Lopes Silva Sanches
       Nair Bertine Breijon
06 - Beatriz Martins Halliwel
       Josefa Cassemiro da Silva
       Lucia Regina Oliveira Mano
       Serafina Reis M. Guimarães
07 - Maria Dores Silva de Souza
08 - Erivania Borges Silva
        Irma Piccinini Alves
        Katia Lopes de Morais
        Maria Francisca Teixeira
        Maria Martin Trentin
        Maria José Souza Silva
09 - Filomena C. de M. Augusto
        Dinaura M. Pereira Santos
10 - Irene Bonano Camacho
        Mercedes M. Anacleto

10 - Vicencia de Paula Amora
11 - Adelia Piveta
       Bruna Cadari Morais
       Cristiano Eloi Nogueira
       Maria José Rodrigues Chaves
12 - Eliana M. Silva dos Santos
       Odete Vieira Diniz
       Sonia Maria Tegani
13 - Marlene Sorrano
14 - Alvaro de Freitas Oliveira
       Maísa Rodrigues Ferreira 
       Raquel de Castilho Falasca
15 - Caio Ricardo Ramos
       José Aparecido Galerani
16 - Alexandre Tadeu Pires Garcia
       Beatriz Cadari Morais
       Clecya Rodrigues de Lima
       Maria de Fátima S. Ferreira
       Sonia Sampaio
17 - Regina D. Longatti
18 - Egidio Aparecido Zucco
       Severina M. Ap. Batista
       Manoel Donizete de Andrade
19 - Esvaldir Gonçalves
        Maria Regina Rocha Lima
20 - Maria do Carmo de Jesus
        Rosana Marques da Silva
        Sebastião Moreira
21 - Sebastião Baitello
        Ximenes de Oliveira
22 - Débora G. Aranda Komino
       José Luiz Mazziero

22 - Tereza de Jesus Souza
23 - Maria Cristina Raimundo
       Maria Auxiliadora da Silva
24 - Antonio Biagio Belaz
        Erlan Vínicios Matos B.Reis
        Minervino Ap. F. Ribeiro
        Odilia Mariano
25 - Elizabete Santana Ferreira
        Vilma Celia Santos Costa
26 - Doralice Moreira Cardoso
       Julio Novaretti
       Maria Adriana Góes Spinula
        Laura Catelan Pedrosa
27 - Arminda Joana
        Rubens de Oliveira
28 - Djalma Bertelle Morais
       Edilene Ferreira dos Santos
29 - Crispim Bello
        Edelsia Sales da Costa
        Francisca Roque
        João Paulino Siqueira Neto
30 - Maria Bortoluzzi de Oliveira
        Maria do Socorro Silva
        Maria José Vinha Gonçalves
31 - Adélia Lemos B. Ribeiro
       Carlos Gracioso
        José Francisco das Merces
        Maria Amélia de Carvalho
        Marcio Evangelista

10 -  Maria Margarida P. Sanches
21 - Maria Regina Alves Lima
31 - Sueli Ap. dos Reis Antoniolo
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ESPAÇO PASTORAL

Aconteceu, em 02/12/2017, a Confraternização dos Ministros Ex-
traordinários da Comunhão Eucarística (MECE), organizada pelo 
Padre Lucemir Alves Ribeiro MSC, agradecendo pelas atividades 
realizadas pelo Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração 
durante todo o ano e pedindo as graças de Deus para o novo ano 
de 2018. 

No início, foi realizado um lindo momento de oração refletindo 
sobre o verdadeiro sentido do Natal em nossa vida cristã. Em se-
guida, foi feito um amigo secreto com troca de cartões, onde os 
participantes dividiram momentos de alegria. 

A Igreja de Jesus Cristo, como nos propõe o Papa Francisco, deve 
estar em movimento, sempre direcionada para o bem do outro, 

em especial, para os mais necessitados.

E o nosso Santuário, por meio da Pastoral da Solidariedade, cumpre 
bem a missão da caridade. Durante todo o ano, a pastoral criada pelo 
saudoso senhor João Bosco prepara com muito amor e carinho uma 
deliciosa refeição para ser levada aos nossos irmãos e irmãs moradores 
de rua da cidade de São Paulo. 

Um olhar de agradecimento
Quando chega a perua amarela com a marmitex quentinha, frutas 
e água, os moradores de rua já sabem: vão ter o jantar garantido! 
Acompanhando de perto, o coração se sensibiliza ao ver a expressão 
no rosto dos irmãos que vem ao nosso encontro. Um olhar da mais 
profunda gratidão por alguém ter se lembrado dos que são, na maioria 
das vezes, esquecidos em nossa grande e polarizada cidade.

A comoção vem ainda mais forte, quando ouvimos um morador falar: 
“Nossa, comida caseira! Nem sei mais o que é isso.”, ou quando uma 
criança chega perto e fala: “Salada de batata? Existe isso?”. O mini 
panetone, mimo especial de Natal preparado pelos voluntários, faz 
sucesso entre os pequenos que sentem de longe o cheirinho do Natal!

ACONTECEU NO SANTUÁRIO

"Alimento e esperança aos moradores de rua"
Pequeno gesto, grande esperança

Por trás do triste cenário observado nos trilhos do Belém, debaixo 
do viaduto do Glicério, Brás, ainda podemos encontrar alegria e 
otimismo, que, em alguns momentos, nem encontramos em nossa 
casa. Já estamos indo embora, quando outro morador se aproxima 
de nossa equipe, pede permissão e nos abraça desejando um Feliz 
Natal e as bênçãos de Deus.

O gesto simples da Pastoral da Solidariedade significa muito. E 
você também pode ajudar a transformar essas vidas. Se quiser 
ajudar colocando a “mão na massa” na cozinha ou mesmo nas 
entregas, procure a coordenação no último sábado de cada mês, às 
13h no Salão 1. Quer doar alimentos? Eles serão muito bem-vindos 
(basta entregá-los na Secretaria Paroquial, aos cuidados da Pasto-
ral da Solidariedade).

Agradecemos a todos que se doam nessa santa e importante missão 
de alimentar esses nossos irmãos e irmãs. Que Deus os abençoe e que 
Nossa Senhora do Sagrado Coração os proteja.

Juliana Fontanari e Aline Imercio - Fotos: Beto Rocha e Aline Imercio

PASTORAL DA SOLIDARIEDADE

Confraternização dos 
Ministros Extraordinários da 

Comunhão Eucarística (MECE)

Confira mais registros de confraternizações e momentos de oração de 
algumas pastorais e movimentos de nosso Santuário, ocorridas no final 
do ano de 2017, acessando o Facebook ( www.facebook.com/santua-
riodemaria.nssc ) e nosso site oficial ( www.santuariodemaria.com.br )

Texto e Foto: Juliana Fontanari


