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SANTOS DO MÊS DE SETEMBRO 

Dia 14, São Crisóstomo 
Dia 15, Nossa Senhora das Dores  
Dia 16, São Cornélio 
Dia 17, São Roberto Belarmino 

Dia 18,São José de Cupertino 
Dia 19, São Januário 
Dia 20, Santo André Kim 

Dia 21, São Mateus Apóstolo 
Dia 22, São Maurício  
Dia 23, São Padre Pio 
Dia 24, São Gerardo Sagredo 

Dia 25, Santa Aurélia e Santa Neomísia  
Dia 26, São Cosme e São Damião 
Dia 27, São Vicente de Paulo 

Dia 28, São Venceslau. 
Dia 29, Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael  
Dia 30, São Jerônimo 
Querem saber mais sobre os Santos? Acessem 

nosso site. 
 
                                      

Tempo Comum 
Além dos tempos que têm características próprias, 
restam no ciclo anual trinta e três ou trinta e quatro 

semanas nas  quais são celebrados, na  sua 
globalidade os Mistérios de Cristo. Comemora-se o 
próprio Mistério de Cris to em sua plenitude, 
principalmente aos domingos. É um período sem 

grandes acontecimentos, mas que nos mostra que 
Deus se faz presente nas coisas mais simples. É um 
tempo de esperança acolhimento da  Pa lavra de 

Deus. Este tempo é chamado de Tempo Comum, mas 
não tem nada de vazio. É o tempo da Igreja continuar 

a  obra  de Cristo nas lutas e no trabalho pelo Reino. 

O Tempo Comum é dividido em duas partes:  

 

 

 

 
          

    PALAVRA DO SACERDOTE 

Para estrear o nosso jornal, o nosso 
Pároco, Padre Fausto, nos dirá algumas 
palavras. 

“Queridos 
paroquianos, temos 
mais um meio de 
propagação das 

boas notícias em 
nossa Paróquia. 
Aqui teremos  

algumas 
informações e 
assuntos para deixar todos mais imbuídos 
de tudo que acontece em nosso 

Santuário. Fiquem com Deus!” 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
a  primeira fica  compreendida entre os  
tempos do Natal e da  Quaresma, e é um 
momento de esperança e de escuta da  

Pa lavra  onde devemos anunciar o Reino de 
Deus; a  segunda parte fica entre os tempos 

da  Páscoa e do Advento, e é o momento do 
cris tão colocar em prática a vivência do reino 
e ser s inal de Cristo no mundo, ou como o 

mesmo Jesus disse, ser sal da terra  e luz do 
mundo. 
O Tempo Comum é ainda tempo privilegiado 

para  celebrar as memórias da Virgem Maria 

e dos  Santos. 

 

 

 
             
           SEJAM BEM-VINDOS 
Bem-vindos 
amados ao nosso 
novo jornal. Aqui 

informaremos 
todos os eventos , 
acontecimentos e 
tudo o que você 

precisa saber 
sobre o nosso Santuário.  

 
EVENTOS FIXOS 

Em nosso Santuário, temos vários 
eventos que são constantes e para 
iniciar o nosso jornal, citaremos o Terço 

dos Homens.  
Essa turma, se reúne todas as terças-
feiras às 20:00h e lá, rezam o terço e 
colocam muita fé em suas reuniões. 

Além deste dia, o grupo do Terço dos 
Homens, é responsável  pela Liturgia da 
Missa todo primeiro sábado de cada 

mês. 
Participe desta reunião e venha sentir a 
força da oração em sua vida. 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 Cerco de Jericó 

Nos dias 15 a 21, 
teremos o Cerco 

de Jericó. Serão 7 
dias ininterruptos 
de oração com a 
Adoração ao 

Santíssimo na 
sala São João 
Paulo II. Teremos  
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ainda o domingo da Caridade no dia 11 de 

setembro, Feira do Artesanato, 
promovido pela Pastoral da Saúde no  
mesmo dia e a Peregrinação à Catedral 

que será dia 25 de setembro e a Missa 
será às 10:30h.  
Teremos um ônibus para levar os fieis que 

sairá do Santuário às 09:00h, basta fazer a 
inscrição na Secretaria do Santuário. 
 
 SAEC 

O SAEC, promoverá no dia 18 de setembro 

o 49º o Encontrinho para jovens de 14 a 20 
anos. Mais informações, no site do 
Santuário. 
 Pastoral da Saúde 

Dia 20 de setembro teremos a Entrega de 

Enxovais para mães carentes em nossa 
comunidade. Este evento é organizado 
pela Pastoral da Saúde e é um trabalho 

maravilhoso. Ajude-os com doações e 
serviços. 

 Pastoral da Música 
Nos dias 12 e 13 de setembro, a Pastoral 
da música promoverá um curso para 
operação da mesa de som do nosso 

Santuário. Esse curso tem o intuito de 
capacitar pessoas da Pastoral da Música 
para melhor qualidade de som em nossas 

missas. 
 Pastoral da Sopa 

A Pastoral da Sopa está recebendo 
doações de alimentos para continuar esse 
trabalho honrado em nossa Comunidade. 

Venha conhecer esta Pastoral e faça sua 
colaboração. 

Você sabia? 
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               PASTORAL DO MÊS 
Aqui, veremos uma breve explicação das 
Pastorais que atuam em nossa comunidade. 
E para começar, falaremos da Pastoral do 
Acolhimento. Esta 

Pastoral tem o lema 
“Acolher para 
Evangelizar”, ela é 

responsável por 
exercer na paróquia 
o acolhimento e a 
recepção à 

comunidade nos atos l itúrgicos e eventos da 
Igreja. 
Sob a coordenação de Sue Alves, a Pastoral 

do Acolhimento tem um trabalho 
interessante na recepção dos fieis às missas. 
Suas reuniões são às 1ªs terças todos os 
meses.  

            
Horários de Missas 
Domingo: 7:00h - 8:30h - 10:00h - 18:00h - 
20:00h 
Segunda-feira: 7:00h 

Terça-feira: 7:00h - 18:00h - 19:00h 
Quarta-feira: 7:00h - 18:00h - 19:00h 
Quinta-feira: 7:00h - 18:00h 
 Sexta-feira: 7:00h - 18:00h - 19:00h 

 Sábado: 7:00h - 19:00h 

 
Confissões 
De terça a sexta-feira à partir das 17:30h. 
 

 
 

 

 
 

            OBRAS NO SANTUÁRIO 
O nosso Santuário está em constantes 
reformas para melhorar cada vez mais a 
recepção de todos. 

Nos últimos meses, 
foram entregues  
obras importantes 
em nosso Santuário, 

como a reforma das escadas, a colocação de 
corrimão nas escadas, a cobertura das 

escadas que levam 

para a garagem, a 
construção dos 
banheiros, os 
bebedouros, o 

elevador para facilitar 
o acesso ao 
Santuário...Ufa! São 

muitas obras e hoje, 
dia 11 às 10h, tivemos a entrega de mais 
uma obra importante. A Capela do 
Santíssimo que ficou maravilhosa. 

Dom Leonardo 
esteve presente 
neste dia 

memorável e 
presidiu a missa. 
Essas obras, só 
são possíveis com a ajuda de todos e com as 

festas que a Igreja promove através dos 
Casais Festeiros.  
Quer saber sobre os Casais Festeiros e todas 
as informações? Acessem o nosso site. 

 
 
 

 

 

          
          MANTENHA-SE ANTENADO 

 
No dia 20 de novembro, Solenidade 
de Cristo Rei do Universo, é a data 

prevista para o fim do Ano Santo da 
Misericórdia que teve início oficial em 
08 de dezembro de 

2015. 
Com o Ano da 
Misericórdia, o Papa 

Francisco propôs a 
todos os fiéis, 
diversas ações para 

um encontro 
profundo com Deus 
por meio da Sua 

infinita Misericórdia. 
Na Bula Misericordiae Vultus, o 
Santo Padre sugere algumas 

iniciativas que podem ser vividas em 
diferentes etapas. Veja: Realizar 
peregrinações; Praticar as obras de 

misericórdia; Intensificar a oração;  
Passar pela Porta Santa em Roma 
ou na Diocese; Perdoar a todos; 

Buscar  o Sacramento da 
Reconciliação; Superar a corrupção;  
Receber a indulgência; Participar da 

Eucaristia; Fortalecer o ecumenismo; 
Converter-se. Todas essas ações 
feitas individualmente ou em 

conjunto são oportunidades de 
vivenciar verdadeiramente o Ano 
santo. 

 
 
 

 
 
 

 

          
 PASCOM SNSPS INFORMA 

 
Depois de 2 Cursos de Fotografia, a 
Pascom SNSPS realizará o terceiro em 

breve. Fique ligado em nossos meios de 
comunicação. Todas as notícias, são 
atualizadas diariamente em nossa 

página do Facebook e em nosso site. 
Confiram. 
Entrem em contato conosco para opinar,  

sugerir e ver o que acontece em nosso 
Santuário. 

 

PRESTANDO CONTAS 
 
A Pastoral Familiar promoveu 
recentemente, o Encontro de Noivos em 
nossa paróquia. Foi realizado nos dias 

27 e 28 de agosto. Contou com a 
participação de 23 casais de noivos 
sendo que dentre eles 7 noivos irão 

casar no casamento comunitário do 
Santuário N. Sra. do Perpétuo Socorro,  
previsto para o dia 22/10. O próximo 

Encontro ocorrerá dias 01 e 02/10. 
Inscrições abertas na Secretaria do 
Santuário. 

 
   PALAVRA DO PROFISSIONAL 

 
Em nossa Paróquia temos vários  

profissionais que fazem trabalhos 
comunitários e aqui, em breve, veremos 
dicas e instruções destes profissionais  

que se doam um pouco para a nossa 
comunidade. 

 
 


