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J o r n A l

Santuário de Maria

edItorIAl

Equipe PASCOM

espAço pAstorAl - “pAstorAl dA escutA”
Atendimento 
dos padres:

O título acima é o 
tema da Campanha 

Missionária deste ano de 
2015. E a citação bíblica é 
o lema que a acompanha. 
Esta é uma campanha or-
ganizada pelas Pontifícias 
Obras Missionárias (POM), 
instituição da Igreja e 
do Papa constituída por 
quatro Pontifícias Obras: 
Propagação da Fé (1822); 

Infância Missionária (1843); São Pedro Apóstolo (1889) e União 
Missionária (1916). Mais informações podem ser obtidas no por-
tal da mesma: www.pom.org.br.

Tradicionalmente, a Igreja dedica todo o mês de outubro às mis-
sões. O mês se inicia com a festa de Santa Teresinha do Menino 
Jesus (01), Santo Anjo da Guarda (02), São Francisco de Assis (04) 
e São Benedito (05). Depois celebramos, Nossa Senhora do Rosá-
rio (07), Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil (12), Santa 
Tereza d´Avila (15) Santa Margarida Maria Alaquoque (16), São 

Missão é Servir
“Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos” (Mc 10,44).

Lucas Evangelista (18) e  São Judas Tadeu e São Simão Apóstolos 
(28). Estes são alguns dos santos que celebramos neste mês e são 
mais lembrados. Não podemos nos esquecer de nos associar a to-
das as pessoas católicas rezando o rosário, a Oração Missionária.

Destacamos, neste editorial, Santa Teresinha do Menino Jesus. 
Ela faleceu em plena juventude: aos 24 anos, em 1897 (entrou 
no mosteiro aos 15 anos, após autorização papal, por ser muito 
jovem). Nunca saiu do mosteiro/claustro, permanecendo sempre 
em oração pelas pessoas missionárias até seu falecimento por 
tuberculose. Ao lado de São Francisco de Sales (celebrado em 03 
de dezembro), Santa Terezinha é padroeira universal das missões.

Sejamos discípulos missionários, como muitos dos santos nos en-
sinam. Se temos dificuldades em ir além-fronteiras, rompamos as 
fronteiras de nossos muros pessoais aonde estivermos em nosso 
dia-a-dia. Como disse o Papa Francisco, há poucos dias: Temos 
de ser “missionários com espírito sempre renovado, concreto e 
criativo” sem jamais esquecer que o “estilo de Jesus é a miseri-
córdia, quem não perdoa não é cristão”. Eis nosso grande desa-
fio missionário, de hoje e sempre. Especialmente neste “Ano da 
Misericórdia” onde nosso Santuário foi escolhido como um dos 
centros de peregrinação.

“VenhAm A mIm todos Aqueles que estão 
cAnsAdos, e eu Vos AlIVIAreI” (mAteus 11,28)

Juliana Moles

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

Em nosso Santuário podemos encontrar uma equipe com o coração aber-
to para ouvir as pessoas que se sentem necessitadas em se desabafar 
nos momentos de aflição. Trata-se do belíssimo trabalho da Pastoral da 
Escuta, que atua há 9 anos. Segundo a coordenadora, Maria de Lourdes, 
“a pastoral tem como principal objetivo atender a todas as pessoas que 
desejam expressar seus problemas e gostariam de ter alguém para ouvi-las.  
Não em caráter de confissão, apenas desabafar. A pastoral nos ensina a ouvir o 
Senhor, que nos fala ao coração, e por isso o silêncio se torna necessário”. A pastoral também tem seu 
momento de formação, que acontece bimestralmente, conduzida pelo padre Valdecir (MSC).
Segundo Ana Maria Toneti, “o nosso trabalho na pastoral é sigiloso, o que é dito no atendimento fica ape-
nas entre nós e quem estamos atendendo, não se trata de realizar um trabalho psicológico, nós ouvimos 
a pessoa e partilhamos a Palavra de Deus”. De acordo com Sueli Hodas, “nossa função é ouvir as pessoas e 
lemos para ela uma passagem da Bíblia. Ela, normalmente, sai visivelmente aliviada, sabendo como refletir 
melhor e encontrar caminhos de resolução a situação”. O atendimento da Pastoral da Escuta acontece 
todas as segundas-feiras, durante a tarde. Venha fazer parte dessa família, as pessoas que quiserem parti-
cipar da equipe devem procurar pela coordenadora ou agentes da pastoral.



UNIVERSAL:

Para que seja erradicado 
o tráfico de pessoas, 

a forma moderna de escravidão. 

EVANGELIZAÇÃO:

Para que, com espírito missionário, 
as comunidades cristãs do 

continente asiático anunciem 
o evangelho a todos aqueles 
que ainda não o conhecem. 
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ArtIgos - especIAl

Nos últimos meses sua Santidade, o Papa Francisco, vem discu-
tindo temas que geram bastante repercussão na Igreja Católi-

ca. Entre eles estão o casamento de divorciados e os novos modelos 
de família. E para a discussão desse tema  e de outros que o Vatica-
no considera importantes, acontece no mês de outubro o chamado 
Sínodo da Família, que tem como tema “A vocação e a missão da 
família na Igreja”. 

O Sínodo é uma espécie de assembleia geral entre representantes 
da igreja católica e bispos, nomeados pelo Papa. De acordo com o 
anúncio do Papa, o Sínodo, que acontece entre os dias 4 a 25 de ou-
tubro, vai envolver este ano 400 pessoas , sendo 267 padres sinodais.  
Entre os brasileiros participantes estão Dom Odilo Scherer, Cardeal 
arcebispo de São Paulo e Dom Raymmundo Damasceno, Cardeal ar-
cebispo de Aparecida. A lista de convocados ainda inclui ouvintes, 
representantes de outras igrejas cristãs e pelo menos 17 casais do 
mundo inteiro, incluindo do Oriente Médio.

Sínodo da Família 2015

A última reunião do  Sínodo da Família aconteceu em outubro do ano 
passado e discutiu principalmente a necessidade de uma “nova lingua-
gem” na Igreja Católica, para que a evangelização se torne cada vez 
mais forte. A 3ª Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos sobre 
a família, também discutiu a questão do acolhimento a homossexuais 
e da comunhão de divorciados. A reunião não terminou com um acor-
do, mas com a promessa de Francisco de que no encontro deste ano 
as ideias de todos já estariam amadurecidas para possivelmente uma 
decisão final. “Agora, caros irmãos e irmãs, temos ainda um ano para 
maturar, com verdadeiro discernimento espiritual, as ideias propostas 
e encontrar soluções concretas para tantas dificuldades e os inúmeros 
desafios que as famílias devem enfrentar; para dar resposta aos nu-
merosos motivos de desânimo que envolvem e sufocam as famílias”, 
disse o santo padre no discurso que encerrou o Sínodo de 2014. 

A assembleia não costuma acontecer todos os anos, somente quan-
do é convocada. Para o bispo de Camaçari (BA) Dom João Carlos Pe-
trini, que participará da reunião em Roma, a convocação do Sínodo 
após um ano sinaliza a preocupação da Igreja em resolver os dilemas 
contemporâneos das famílias. “A realização de dois Sínodos tendo 
como tema a Família, à em apenas um ano, indica que o Papa Fran-
cisco e toda a Igreja consideram a família um tema decisivo para o 
crescimento das pessoas, o fortalecimento da Igreja e a construção 
de uma convivência social mais humana, solidária e fraterna, para 
que tenhamos uma sociedade de paz”, disse em artigo publicado no 
portal mineiro ClicFolha. 

O Bazar dos Vicentinos acontecerá em 
27 e 28 de Outubro, a partir das 8 da manhã.

Em 18 de outubro, acontece o Domingo da Caridade 
Traga a doação de 1 Kg de alimento não-perecível 

em nossas Santas Missas.

Intenções do Apostolado da 
Oração - Outubro / 2015

VICENTINOS

Aline Imercio

“A vocação e a missão 
da família na Igreja”

Confira a agenda com todas as atividades 

paroquiais nos Murais do Santuário e no site 

www.santuariodemaria.com.br



Dizimistas aniversariantes de Outubro/2015

•VIsItA espe-
cIAl: Aconteceu, 
em 10 de setem-
bro, a emocio-
nante visita do Pe. 
João Crisóstomo, 
MSC. Ele celebrou, 

conosco, a Santa 
Missa em ação de 

graças por sua vida sa-
cerdotal. Pe. João tem 89 

anos e viveu no Santuário de 
Nossa Senhora do Sagrado Cora-

ção nas décadas de 1940 e 1950, inclusive foi ordenando padre, 
aqui, em 20/12/1952. Em carta dedicada ao pároco-reitor, Pe. 
Valdecir, MSC, ele recordou gratos momentos de seu tempo no 
Santuário “Eu acompanhei cada passo: a construção da primei-
ra e da segunda parte do Santuário, a chegada da Imagem, que 
foi um momento comovente, as pinturas das paredes, a coloca-
ção das lâmpadas votivas e a instalação do carrilhão”.

01 - Juraci Maria B. da Silva
       Mara Cristina Hoda
       Miralva Andrade Tales
       Paulo Roberto Silva
       Raimundo M. da Silva
02 - Carla Matos Gonçalves
       Ernesto Fechio
       Fábio Coccacci
       Maria das D. dos Santos
       Maria José Galbiatti
       Thiago Thomaz Puccini
03 - Avelino S. de Nobrega
       Benedito Tadeu Santos
       Manoel Rosendo S. Filho
       Antonio Ragonha
04 - Luiz Henrique D. M. Silva
       Maria Augusta de Assis
05 - Cândida da Cruz Araujo
       Carlos Eduardo Gonzaga
       Carolina Costa P. Carini
       Maria Ap. Gabriel Vieira
        Maria de Lourdes C. Rocha
06 - Altina Teixeira da Silva
       Antonio Marcelo Martins
       Luiz Alves
       Nair Monteiro de Oliveira
07 - Maria Mad. T. Rodrigues
       Ronaldo Fontanari Moles
       Walter Rodarte Neves
08 - Felipa das Graças Barreto
       Maria Deolinda Bernardo 
       Regina Celi Volim Silva
       Vera Lúcia Périco
09 - Albertina da C. Escalhão
       Alzira Pires
       Antonio Manoel E. Afonso
       Delza de Santana Ferreira
       Denilson Rod. Gama
       Elisangela Marchiolli
10 - Deolinda Malisan

10 - Isabel C. Corjado
       José Fábio Ferreira Diniz
       Luzinete Freire Monteiro
       Margarida de Andrade
11 - Antonieta Botelho Silva
       Leonice Ribeiro da Silva
12 - Auvino Alves Feitosa
       Edileide Alves Santos
       Ivandro Souza Vieira
       Lourdes Lopes dos Reis
       Maria Alves Borges
13 - Doraci Augusta B. Rossato
        Fátima Maria F. Alvarenga
       José Pires Capelo
       Waldeli M. Shiavon
14 - Alice Aparecida S. Peixe
       Emília de Alm. Gouveia
       Flaviana Azevedo Lima
       Márcia Suzuki
       Maria de Fátima B. Lima
       Rosália Rodrigues Prates
       Terezinha Pereira Farias
15 - Adilma Maria
        Aparecida Davoli
       Maria Helena Correia
       Raquel Gonçalves Souza
        Sandra Raquel S. Marques
        Terezinha de J. G. Salgado
        Terezinha Ribeiro
16 - Abrahão Alves Cavalcante
       Irene da Conc. Trindade
        Manuela Andrade Saviane
       Patrícia Santos
        Sidnei Crispim de Almeida
17 - Eunice Dourado Bernardes
       Geovana Portante
       Iracy Saravalli Nogueira
       Ivani Pereira Mendanha
       Odete Alves Lauri
       Osvado Dias de Oliveira

17 - Rosa Aparecida Grizzo
18 - Elisa Naomi Kotsubo
        Fernanda Souza da Silva
        Lindaura Freire Monteiro
        Olivino Barbosa de Lima
19 - Graziela Ap. de M. Lima
        Maria das Graças Trevisan
        Oridia de Oliveira
        Rosa M. V. Campanha
20 - Jandira Godinho
        Hilda Gomes Siqueira
        Tereza Maria T. Marques
21 - José Carlos Fernandes
        Josefa M. J. de Carvalho
        Leonardo de Souza Dias
        Michele R. Campanha
        Ney Costa Ferreira
        Salvador Mafra
        Silvia Cristina dos Santos
22 - Edilaine Luzia Cadari
23 - Beatriz Bride
        Clécio dos Santos Brito
        Dinah Nadir das Mercês
        Eleni de Souza Aguiar
        Vitor Carmelo dos Santos
24 - Maria H. Quesada Garcia
25 - Adelaide Gomes Barosso
        Eunice Moraes Shivão
        Henrique de M. Sinzinger
        Marcos Pereira Machado
        Tânia Cordeiro
26 - Amália Di B. Mendonsa
        Carlos Diam. B. Ferreira
        Maria M. de Azevedo
27 - Ângela Maria P. Santos
        Diones José Campanha
        Maria Aparecida L. Rosa
        Maria José C.de Camargo
28 - Abel Almeida
        Abiael M. Aguiar Modolo

28 - Ângela C. de Oliveira
        Firmino Pinto Ribeiro
        Hamilton Cesar de Paiva
        Julio Cesar de Paiva
         Lucas T. Andrade Kuniihiro
        Marcos Antonio de Paiva
        Maria de L. da Costa
        Tatiane C. Silva de Araujo
        Waldenice M. de Oliveira
29 – Francisca I. V. Rodrigues
         Maria de Fátima Costa
         Michelle Ferreira Silva
         Percília Ap. M. Cardoso
30 – Arthur Cunha Campioni
         Dalva Maria Moreno
         José Roberto Negri
          Roque Edson M. Machado 
          Terezinha O Dias
31 – Dirceu Gomes de Araujo
        Gileno Soares de Oliveira
         Márcio Antonio Galhardo
         Tânia E. B. Flausina
 

Dizimistas 
aniversariantes da 

Comunidade São José

03/10 – Irene da Costa Pereira
12/10 – José Flores
28/10 – Raquel Lima Coutinho
28/10 – Yolanda Duarte de Aquino
31/10 – Janina Marçal Martiena

•noVos pAdres msc: No último dia 19 de setembro, no Santuário 
de Nossa Senhora Aparecida do Sul (Itapetininga/SP), foram ordenados 
sacerdotes os Missionários do Sagrado Coração, Pe. Fernando Clemente e 
Pe. Rodrigo Domingues. Em 21 de setembro, às 19h30, recebemos a visita 
do Pe. Girley Reis, MSC, que recebeu sua Ordenação Presbiteral no mês 
anterior. Que Deus seja louvado pelos nossos novos padres!

•solenIdAde de nossA senhorA ApArecIdA: Em 12 de ou-
tubro, segunda-feira, celebraremos o grande dia da Padroeira do Brasil! 
O Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração, nesta data, reali-
zará Santa Missa às 19h30.

•28º FormAr: Está confirmado para 17 e 18 de outubro de 2015 a 
realização do Encontro de Formação Matrimonial e Religiosa para Ca-
sais (FORMAR). Os interessados em participar podem procurar informa-
ções e fichas de inscrição na Secretaria Paroquial ou na Casa de Velas.

•redes socIAIs do sAntuárIo de mArIA: Curta nossa nova 
página no Facebook pelo endereço www.facebook.com/santuariodema-
ria.nssc e também acesse nosso Twitter que é o @santuariomaria . 
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comunIdAde em Ação
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AcontecImento

Juliana Moles

ASSEMBLEIA PAROQUIAL 2015

No dia 12 de setembro no 
salão 01, coordenadores, 

representantes e membros de 
pastorais e movimentos, reu-
niram-se em Assembleia, para 
traçar os objetivos para o ano 
de 2016, conduzida pelo nosso 
pároco Pe. Valdecir, MSC, com 
o tema “Testemunhas de Jesus 
Cristo na Cidade” e o lema “É 
preciso avançar”. 

O próximo ano será especial para o nosso Santuário, pois será o 
“Ano da Misericórdia”, instituído pelo Papa Francisco por meio 
do Documento “Misericordiae Vultus” (O Rosto da Misericórdia), 
com início em 08 de dezembro/2015 (Solenidade de da Imaculada 
Conceição de Nossa Senhora) e término em 20 de novembro/2016 
(Festa de Cristo Rei). 

Somos privilegiados e temos um grande compromisso com a Igreja: 
Nosso Santuário será a referência do setor Belém, neste Ano Santo, e 
um dos espaços de peregrinação. Assim, receberemos os “Missionários 
da Misericórdia”, equipe de padres que representará no sacramento 
da reconciliação, especialmente para confissão daqueles pecados que 
somente podem ser absolvidos pelo Papa (ex: Sacrilégios: profanação 
de espécies consagradas; Atentado contra a vida do Papa; Absolver o 
cúmplice de pecado contra o 6º mandamento; Para o sacerdote que 
possa ter violado o sigilo da confissão, entre outros). 

Outro diferencial será que em toda primeira sexta-feira de cada 
mês haverá a missa da misericórdia e os padres estarão atendendo 
a confissões durante o dia todo. 

A solenidade de abertura da Porta da Misericórdia no Santuário de Ma-
ria está prevista para 13 de dezembro, em horário que divulgaremos em 
nossas próximas edições, e reunirá todas as paróquias da Região Belém. 

Durante a assembleia, além de momentos de oração, espiritualida-
de e partilha, foi apresentado o calendário dos compromissos re-
ferentes ao “Ano da Misericórdia”, juntamente com uma belíssima 
reflexão sobre o documento “Misericordiae Vultus” conduzida pelo 
seminarista Elinaldo Assunção, MSC. 

Participamos, ainda, de uma dinâmica em grupo onde refletimos as 
seguintes questões: Estamos sendo realmente testemunhas de Jesus 
Cristo? Como estamos vivendo nas diversas instâncias organizativas 
da Igreja na região Belém (comunidade, paróquia, setor, pastoral...)? 
Sentimos mudanças profundas em nosso agir ou estamos apenas 
“passando verniz” na superfície de nossas ações? Somos uma Igreja 
que forma discípulos missionários? Nosso testemunho faz com que 
as pessoas se encantem por Jesus Cristo e pelo Reino de Deus? E 
despertamos nas pessoas o desejo de seguir Jesus Cristo? 

Foi um grande momento de catequese e educação na fé, funda-
mental para a caminhada cristã. Vale recordar que esta Assembleia 
Paroquial é a primeira fase em direção às Assembleias Regional e 
Arquidiocesana de Pastoral, que acontecerão no final deste ano. 

Agradecemos pela presença de todos que participaram!


