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Pe. Reuberson Ferreira, MSC - Pároco e Reitor do Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração.

Entre as inúmeras definições da Missa, há uma que 
diz que ela é uma “pausa restauradora na nossa ca-

minhada rumo ao Céu”. De fato, quando frequentamos 
a Eucaristia, paramos e repousamos no Senhor, nossa 
fortaleza. Recobramos nesse bondoso Deus que se dá 
em alimento, as forças para caminhada. Haurimos des-
se augusto sacramento o dínamo necessário para seguir 
a vida em meio a tangas agruras.

De maneira similar, julho em nosso Santuário, é um 
momento de pausa, mesmo que as atividades não te-
nham seguido seu concurso normal ao longo deste 
ano. É, para muitos, vencidos os inúmeros compromis-
sos virtuais ou alguns poucos presenciais, hora para 
desacelerar. Assumindo esse novo ritmo, é momento 
para nos perguntarmos onde haurimos nossas forças 
para nossa caminhada. Em quem encontramos energia 
para seguir os próximos passos.

UMA PAUSA NECESSÁRIA!
Com confiança, julgo que todos buscam forças para seguir 
caminhando, em Deus. Conquanto isso seja a mais lidima ver-
dade, quero desfiar cada paroquiano a buscar no Deus que 
se doa na Eucaristia, a força para sua vida de fé e pastoral. 
Nestes tempos, ainda pandêmicos, tenho notado como as 
pessoas têm desejado a Eucaristia. Lamentavelmente tenho 
percebido que muitos têm revelado uma conduta dúbia sobre 
esse Sacramento. Alguns perderam (ou nunca conheceram) o 
sagrado valor da Missa dominical. Muitos relativizam o Do-
mingo como Dia do Senhor. Não participam nem presencial 
tampouco on line (se participaram algum dia) da Eucaristia. A 
Eucaristia é encontro de fé e de comunidade e o Domingo é o 
Dia por excelência de viver esses dois aspectos. 

Por isso, desafio você fiel paroquiano a ter cada vez 
mais presente em sua vida e apresentar aqueles que 
não têm essa consciência, que a Missa dominical é o 
lugar vital de nossa caminhada rumo ao Céu.
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O mundo católico inteiro celebrou, em 3 de junho, a 
Solenidade de Corpus Christi. Nesta data em que so-
mos chamados a adorar e contemplar com mais júbi-
lo o Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, o 
Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração fez 
uma proposta para os fiéis dedicarem parte do seu dia 
a Cristo Eucarístico, apresentando-O para adoração 
durante vigília que foi realizada das 8h às 17h e, logo 
em seguida, realizando a Santa Missa da Solenidade de 
Corpus Christi, às 19h, com a bênção do Santíssimo Sa-
cramento. Por conta da pandemia que ainda nos exige 
rigores sanitários, não ocorreu procissão pelas ruas da 
Vila Formosa e a Santa Missa foi com limite de lugares, 

Aconteceu

Solenidade de Corpus Christi:

Em toda sexta-feira da semana seguinte ao dia de Cor-
pus Christi, a Igreja Católica celebra a Solenidade do Sa-
grado Coração de Jesus. Fazer "Amado, por toda a parte, 
o Sagrado Coração de Jesus" é a inspiração maior dos 
Missionários do Sagrado Coração e o seu carisma. Por 
este motivo, o Santuário de Nossa Senhora do Sagrado 
Coração realizou uma programação especial de ativida-
des nesse dia solene. 

Às 9h30, o pároco e reitor, Pe. Reuberson Ferreira MSC, 
concedeu entrevista para um telejornal da TV Canção 
Nova, falando sobre a espiritualidade do Sagrado Cora-
ção de Jesus. No fim da tarde, às 18h, o Apostolado da 

Oração motivou a oração do Terço ao Sagrado Coração. E 
logo depois, às 19h, tivemos o momento mais importan-
te do dia, com a Santa Missa da Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, realizada ainda com protocolos de se-
gurança sanitária e transmitida ao vivo pelo Youtube e 
Facebook para Comunhão Espiritual dos internautas. A 
Santa Missa foi presidida pelo vigário paroquial, Pe. Alex 
Sandro Sudré MSC.

Agradecemos ao Apostolado da Oração, a todos os con-
frades MSC que participaram e aos devotos do manso e 
humilde Sagrado Coração de Jesus.

Fotos: Rosana Inácio Canavesi e Tamires Rocha

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO SANTUÁRIO

UM DIA INTEIRO COM O CORPO E SANGUE DE JESUS CRISTO

sendo transmitida ao vivo pelo Youtube e pelo Face-
book para Comunhão Espiritual dos fiéis que não pude-
ram participar presencialmente.

Que a proposta do nosso Santuário, de fazer o Santíssimo 
Sacramento ser adorado durante o dia inteiro de Corpus 
Christi, tenha alimentado a fé, a confiança e a esperança 
de todos os fiéis. E que Jesus Cristo, vivo e presente na 
Eucaristia, opere milagres e maravilhas na vida de todos. 
Graças e louvores se dêem, a todo momento, ao Santíssi-
mo e Diviníssimo Sacramento!

Fotos: Tamires Rocha

A Solenidade do 



01 - Antonia de Oliveira Carrasco
       Deolinda de Barros Costa Rois
       Maria do Socorro G.Medeiros
       Tereza Kimiko Suruhashi
02 - Adeilson Oliveira de Andrade
       Belmira E. Luiza Novais
       Chramene Lafayette
        Maria Dalva Costa
        Maria Mendoza G.Rufino
        Simone Modesto S. Almeida
03 -  Ellen Louro de Souza Trindade
        José Felipes da Luz Junior
         Maria de Lourdes Frias Morais
        Severino Pereira da Silva
04    Irene Mori Molinari
        Magali Ponce Passos
        Malvina Borielo Molinari
        Wilson Roberto Pires
05 - Yoshio Saito
06 -  Maria da Glória P. C. Pereira
         Maria de Fátima M. da Silva
07 - Tania Lopes Jorge

08 - Aparecio Tadeu de Camargo
        Klecius Felix
09 - Jose de Jesus Silva
        Marilda Santos Sueksessair
        Valquiria O. S. Almeida
10 - Jose Francisca dos Santos
        Oswaldo Verdi
11 - Antonia R. Monteiro Gonçalves
       Maria Fatoretto Assofra
       Rafaela Pinheiro de Oliveira
       Roselena Silva Teixeira
12 - Denise Vidal Hernandes
13 - Esperança da Glória Pereira
        Roselene Lopes da Silva
14 - Antonio Carlos Parente
       Elvira Aparecida Piton Curse
       João Batista de Macedo
       Mara Rubia de Almeida
       Maria Renilda de Souza
       Donizete Adalberto Bessom
15 - Eduardo Costa
        Paulo Corrêa Santos

16 - Maria de Fátima Rocha Sendas
17 - Amanda Santos Evangelista
        Laurides Cravo de Melo
        Luanda Bispo Barone
        Pedro Luiz de Oliveira
        Reinaldo Pereira
18    Maria Aparecida Leonildo
        Odete Gonçalves dos Santos
        Rosilene Felipe Avante
19 - Elias Carnevalli
        Ivone Viana Romão
        Maria Teresa Anjos B. Requena
        Nelci Rodrigues Polleti
20 - Laerte Rolim
21 - Aparecida Trevisan da Rocha
        José Jeovane de Oliveira
22 - Monica Aparecida das Mercês
23 - Thainan Nara Bonadio
24 - Joelina Santana Reis Mazziero
       Jorge Luiz
        Vera Camargo H. Correia
26 - Roberto Barbosa

27 - Antonio Cláudio V. Barra Nova
        Giuseppina Anna Ciccone
        Maria Domingas M. E. Corda
28 - Lígia Gracioso Capel
        Maria Lúcia Soares Antunes
29 - Nelson Siqueira
30 - Flávio Tadeu E. Pacheco
        Solange de Oliveira Hashimato

ATENÇÃOMISSAS  ON  LINE 
Segunda-feira:Segunda-feira: 19h00

facebook.com/santuariodemaria.nssc
youtube.com/user/santuariodemaria

ACESSE OS LINKS:

DOMINGO:DOMINGO: 10h30

MISSAS  PRESENCIAIS

1ª QUINTA-FEIRA DO MÊS1ª QUINTA-FEIRA DO MÊS:: 19h00
MISSA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

DOMINGO:DOMINGO:07h30/10h30 e 18h00

**Recomenda-se chegar com 1 hora de 
antecedência, pois as vagas são limitadas 

Dizimistas aniversariantes de JULHO/2021 

Dizimistas 
aniversariantes da 

Comunidade São José

Horário da 
Segunda a Sexta-Feira: 
08h00 às 16h30

secretaria@santuariodemaria.com.brSECRETARIA
h

Sábado: 08h00 às 11h30h

11 4279-7400

Considerando o controle sanitário ainda necessário no 
fluxo de pessoas contra a contaminação de coronaví-
rus em grandes locais sujeitos a aglomeração, como 
é o Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração, 
nossas Santas Missas permanecem com presença limi-
tada dos fiéis - em ordem de chegada, considerando 
a quantidade de vagas disponíveis, devidamente por-
tando máscaras e respeitando a higiene de mãos e o 
distanciamento. Os horários estão aqui, na mesma pá-
gina. Também é recomendável, por rigor de segurança 
das autoridades públicas e orientação da Arquidiocese, 
a restrição a grupos de risco que ainda não estiverem 
vacinados (fiéis de qualquer idade com problemas car-
diovasculares, pulmonares, diabetes ou apresentando 
febre acima de 37 graus) que continuam convidados 
a participar das Santas Missas por meio da internet no 
site santuariodemaria.com.br , clicando em Youtube 
ou Facebook, nas datas e horários também em desta-
que ao lado. As atividades pastorais presenciais estão 
em caráter de retorno gradativo, mas a maioria dos 
agentes ainda estão realizando-as remotamente, via in-
ternet. TUDO ISTO É TEMPORÁRIO. Com a proteção 
de Deus, a intercessão de Nossa Mãe e a responsabili-
dade de cada um de nós na mobilização coletiva para 
preservar a saúde e a vida de todos, muito em breve 
voltaremos com as rotinas normais. Agradecemos a 
compreensão e que, juntos, permaneçamos em oração.

**Excepcionalmente em JULHOJULHO, as trans- 
missões serão apenas 2 vezes por semana

09 - Iracy Carobesi Lopes
       Monica Batista Machado
11 - Oreste Luiz de Souza
21 - Dionildo Gregorio
27 - Vicentina Maria Reis da Silva

Segunda a sexta:Segunda a sexta: 19h00
Sábado:Sábado: 07h30



Atendimento com hora marcada
(11) 97964-0805

www.familiaramiro.com.br
instagram: @familia_ramiro_flores

DECORAÇÃO DE IGREJA   
DECORAÇÃO DE BUFFET 

BUQUÊ DE NOIVA

•

•

•

Karina e Fábio 
(Acupunturistas)

Acupuntura Solidária
(11) 2456-2200 / 96931-9414

(11) 2618-3322 / 3860 / 2693-3200 

www.pesoideal.com.br
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No dia 3 de dezembro de 1844, jovens jesuítas da ci-
dade francesa de Vals, estavam inquietos com o teste-
munho de missionários que tinham vindo da África e 
da Índia. Ainda no seminário, eles queriam partir para 
missão nesses locais, a fim de evangelizar e cuidar de 
quem mais precisava. Mas um padre, chamado Francisco 
Xavier Gautrelet, recordou a esses jesuítas que eles pre-
cisavam primeiro concluir os estudos para depois partir 
em missão. E o padre também propôs que, enquanto isso 
não acontecia, eles fizessem um movimento de oração 
pessoal e comunitária, onde oferecessem a vida diaria-
mente pela missão da igreja. Os jovens jesuítas gostaram 
da ideia e assim nasceu esse movimento tão forte nas 
igrejas do mundo todo até hoje.  

O Apostolado da Oração é um movimento eclesial, que 
procura viver a espiritualidade apostólica e eucarística 
brotada do Sagrado Coração de Jesus e fundamentada 
no mistério da Paixão de Cristo. É uma união de fiéis que 
se oferecem, de forma cotidiana, para a continuidade da 
obra de nossa redenção. É também conhecido como a 
Rede Mundial de Oração do Papa, a serviço dos desafios 
da humanidade e da missão da Igreja com o propósito de 
ajudar os cristãos a rezarem as intenções do Santo Padre.   

Em nosso Santuário, o Apostolado da Oração atua há 79 
anos. Sempre rezando nessas premissas e por todas inten-
ções que chegam, o Apostolado se reúne em toda primeira 
sexta-feira do mês para louvar o Sagrado Coração de Jesus 
e renova seus votos no dia da Solenidade, em junho. Sempre 
se mobiliza na realização de eventos de oração e evangeli-
zação e é um grupo conhecido em nossa comunidade como 
“aqueles que tem uma oração forte que chega aos céus”. O 
Apostolado está aberto para acolher novos membros e, para 
isto, basta se inscrever na nossa Secretaria Paroquial.  

Uma das fotos que ilustra esta reportagem destaca a for-
te presença dos grupos do Apostolado da Oração da Re-
gião Episcopal Belém reunidos em abril de 2016, durante 
o Ano Jubilar em que o Santuário de Nossa Senhora do 
Sagrado Coração, por instituição do Papa Francisco, foi 
uma das Portas Santas da Misericórdia e acolheu diver-
sas peregrinações.  

Aline Imercio
Fotos: Beto Rocha e Rosana Inácio Canavesi

Apostolado da Oração


