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O	 bispo	 de	 Campos	 (RJ)	 e	
responsável	 pela	 Pastoral	
da	 Saúde,	 dom	 Roberto	
Francisco	 F.	 Paz,	 escreveu	
um	artigo	sobre	a	Proposta	
de	Emenda		à	Constituição	
241/2016.	O	texto	de	dom	
Francisco	Paz,	intitulado		
“	Uma	PEC	devastadora	

	 PRÓXIMOS	EVENTOS	
FESTA	DE	NOSSA	SENHORA	APARECIDA	
Dia	 12	 de	 outubro,	 teremos	 missa	 das	
crianças	 às	 08:30h	 e	 às	 17:00h,	 e	
procissão,	ambas	na	esplanada.	
No	Santuário	somente	missa	às	08:00h.	
	
PREPARAÇÃO	PARA	O	BATISMO	
Dia	15	de	outubro,	teremos	a	preparação	
para	o	Batismo	em	nosso	Santuário.	
Inscrições	na	secretaria	do	Santuário.	
BATISMO	
Dia	16	de	outubro,	na	missa	das	10:00h.		
		
EVANGELIZAÇÃO	NA	PRAÇA	
No	 dia	 22	 de	 outubro,	 a	 RCC	 realizará	 o	
grupo	de	Oração	na	Praça	do	Relógio	de	
14:00h	às	17:00h.	
	
ALMOÇO	DAS	FAMÍLIAS	
Os	Casais	Festeiros	realizarão	no	dia	30	de	
outubro,	o	Almoço	das	Famílias.	Começará	
às	11:30h	na	quadra	coberta.	Será	servido	
Strogonoff	 (sem	 lactose)	 e	 os	 ingressos	
custarão	R$20,00	sendo	que	crianças	até	9	
anos	 não	 pagarão.	 Venha	 aproveitar	 e	
traga	a	família.	
	
	CASAMENTO	COMUNITÁRIO	
Dia	22	de	outubro,	teremos	o	Casamento	
Comunitário	 com	 7	 casais	 que	 será	
realizado	em	nosso	Santuário.	
CRISMA	
Dia	11	de	novembro,	teremos	a	Crisma	em	
nosso	 Santuário	 com	 125	 crismandos	
entre	 eles	 crianças	 e	 adultos	 que	
confirmarão	a	sua	fé	em	Deus.	
	

VICENTINOS	
Dia	 06	 de	 novembro	 os	 Vicentinos	
passarão	 pela	 porta	 Santa	 e	 a	
concentração	será	às	08:00h	no	gramado	
do	Congresso	Nacional.	
PASTORAL	FAMILIAR	
No	dia	20	de	novembro,	a	Pastoral	Familiar	
realizará	 o	 6º	 Encontro	 Bom	 Pastor	
destinados	 aos	 casais	 de	 2ª	 união.	
Inscrições	 na	 Secretaria	 do	 Santuário	 ou	
com	agentes	da	Pastoral	Familiar.	
	

	 PASTORAL	DO	MÊS	

Neste	mês,	conheceremos	um	pouco	mais	
sobre	 a	 Pastoral	 do	 Dízimo	 que	 está	 no	
nosso	 Santuário	 há	 mais	 de	 15	 anos,	
sempre	contribuindo	para	a	evangelização	
dos	fieis.	
As	 reuniões	acontecem	 todas	as	quintas-
feiras	 e	 há	 plantões	 em	 todas	 as	missas	
dos	finais	de	semana	e	também	nas	missas	
nos	primeiros	domingos	de	cada	mês,	uma	
vez	nas	missas	matutinas	e	outra	vez	nas	
vespertinas.	Ainda	a	Pastoral	do	Dízimo	é	
responsável	 pela	 liturgia	 nas	 missas	 do	
primeiro	domingo	de	cada	mês.	
Maiores	 informações,	procure	um	agente	
do	Dízimo	ou	o	Coordenador	sr.	Noé.	
Seja	um	dizimista	e	venha	contribuir	para	
um	Santuário	cada	vez	melhor.	
	
	

HORÁRIOS	DE	MISSA	
Domingo:	7:00h,8:30h,10:00h,18:00h,20:00h	
Segunda-feira:	7:00h	
Terça-feira:	7:00h,	18:00h	e	19:00h	
Quarta-feira:	7:00h,	18:00h	e	19:00h	
Quinta-feira:	7:00h,	18:00h	
Sexta-feira:	7:00h,	18:00h	e	19:00h	
Sábado:	7:00h	e	19:00h	
Lembrando	 que	 quarta-feira	 dia	 12,	
devido	a	Festa	de	Nossa	Senhora,	teremos	
excepcionalmente,	 somente	 a	missa	 das	
08:00h	em	nosso	Santuário.	
Confissões:	
De	terça	a	sexta-feira	à	partir	das	17:30h.	

MANTENHA-SE	ANTENADO	
Dom	Paz	alerta	para	os	riscos	da	PEC	241	

e	 brutal,	 a	 241”,	 foi	 publicado	 no	 site	 da	
Conferência	Nacional	dos	Bispos	do	Brasil	(CNBB)	e	
está	 estruturado	 em	 perguntas	 e	 respostas.	 No	
último	 trecho,	 quando	 propõe	 o	 questionamento	
sobre	o	que	fazer	para	impedir	a	PEC	241	e	os	seus	
"desdobramentos	perversos"	na	seguridade	social	
e	 na	 saúde,	 dom	 Paz	 afirma	 que	 é	 preciso	
manifestar	"repúdio	e	indignação,	pensando	como	
sempre	 nos	 mais	 pobres	 que	 serão	 as	 vítimas	
principais	 desta	 política	 antipopular	 contra	 a	
vida”....	
Vale	 a	 pena	 conferir	 toda	 a	 matéria	 no	 site	 da	
CNBB.	
	

PASCOM	INFORMA	
TERÇO	DOS	HOMENS	
Com	reuniões	toda	terça-feira,	o	terço	dos	
homens	 convida	 a	 todos	 para	 passarem	
alguns	 momentos	 de	 oração	 e	 boa	
conversa.	Vamos	participar!!	
DOMINGO	DA	CARIDADE	
Todo	 segundo	 domingo	 de	 cada	 mês,	
celebramos	 o	 domingo	 da	 Caridade.	
Tragam	 doações	 de	 alimentos	 não	
perecíveis	e	depositem	na	cesta	em	frente	
ao	altar.	Todas	as	doações	são	repassadas	
para	as	famílias	assistidas	pelos	Vicentinos	
do	nosso	Santuário.	
CURSO	DE	FOTOGRAFIA	
O	 final	 de	 ano	 se	 aproxima	 e	 quer	 tirar	
aquela	fotografia	bacana?	Fique	ligado	que	
em	 novembro,	 daremos	 o	 3º	 Curso	 de	
Fotografia	 em	 nossa	 Paróquia.	 Não	
percam!	
	

ÚLTIMAS	NOTÍCIAS	
No	 mês	 de	 setembro,	 o	 padre	 Fausto	
juntamente	com	o	sr.	Noé,	coordenador	
da	 Pastoral	 do	 Dízimo,	 participaram	do	
Conadiz	(Congresso	Nacional	do	Dízimo)	
em	Aparecida-SP.	
Em	 breve,	 divulgaremos	 mais	
informações	 do	 que	 aconteceu	 neste	
encontro.	Aguardem.	
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SANTOS	DO	MÊS	DE	OUTUBRO	 PALAVRA	DO	SACERDOTE	

VOCÊ	SABIA?	

EVENTOS	FIXOS	

SEJAM	BEM	VINDOS	

Dia	01,	Sta	Teresinha	do	Menino	de	Jesus	
Dia	02,	Santo	Anjo	da	Guarda	
Dia	03,	Columba	José	Marmion	
Dia	04,	São	Francisco	de	Assis	
Dia	05,	São	Benedito	
Dia	06,	São	Bruno	
Dia	07,	Santa	Osita	
Dia	08,	Santa	Pelágia	Penitente	
Dia	09,	São	João	Leonardo	
Dia	10,	São	Francisco	Borja	
Dia	11,	Santo	Alexandre	Sauli	
Dia	12,	Nossa	Senhora	Aparecida	
Dia	13,	São	Daniel	e	companheiros	
Dia	14,	São	Calisto	
Dia	15,	Santa	Teresa	D’Ávila	
Quer	saber	mais	sobre	os	santos?	Entre	
em	nosso	site.	

“Queridos	 paroquianos,	
estamos	 mais	 uma	 vez	
com	 o	 nosso	 pequeno	
noticiário	 e	 desejamos	
de	 coração	que	 ele	 seja	
de	 proveito	 para	 todos	
trazendo	informações	
	da	 nossa	 vida	 paroquial	 e	 tudo	 aquilo	
que	o	Santuário	tem.	E	com	este	jornal,	
podemos	 ficar	 por	 dentro	 dos	 diversos	
grupos	 e	 pastorais	 e	 tudo	 o	 que	 fazem	
em	nossa	 comunidade	e	sem	dúvida	na	
era	 da	 comunicação	 que	 mais	 este	
instrumento	 possa	 ser	 favorável	 para	 a	
divulgação	 das	 informações	 da	 nossa	
Paróquia.		
Um	abraço	a	todos,	fiquem	com	Deus.”	
	

NOSA	SENHORA	APARECIDA	
Foi	 nas	 escuras	 águas	 do	Rio	 Paraíba	 que	 em	
outubro	 de	1717	 três	 pescadores	 retiraram	a	
imagem	de	Nossa	Senhora,	que	veio	nas	redes	
em	 dois	 pedaços:	 primeiro	 o	 corpo	 e	 em	
seguida,	rio	abaixo,	a	cabeça.	João	Alves,	Felipe	
Pedroso	 e	 Domingos	 Garcia	 entraram	 para	 a	
história	 da	 fé	 católica	 brasileira	 e	 foram	 os	
primeiros	 agraciados	 pela	 ação	 de	 Deus	 em	
Nossa	Senhora:	depois	de	retirada	das	águas	e	
com	 a	 imagem	 já	 dentro	 do	 barco,	 os	
pescadores	que	antes	não	tinham	pescado	um	
lambari	 sequer,	 conseguiram	 apanhar	 uma	
grande	quantidade	de	peixes.		
Em	 1904	 a	 imagem	 de	 Nossa	 Senhora	 é	
oficialmente	coroada	no	dia	08	de		setembro	e		

Recebe	 o	 manto	 azul	 anil,	 antes	 os	 mantos	
eram	carmins	e	branco. 	
Em	 1930,	 o	 papa	 Pio	 XI	 proclama	 Nossa	
Senhora	Aparecida	padroeira	principal	do	Brasil	
no	dia	21	de	maio.	No	ano	seguinte,	dia	31	de	
maio,	a	imagem	é	levada	de	trem	até	o	Rio	de	
Janeiro	 e	 é	recebida	por	mais	 de	1	milhão	de	
fieis.		
No	dia	16	de	maio	de	1978	a	imagem	de	Nossa	
Senhora	sofreu	um	atentado	e	foi	quebrada	em	
mais	 de	 200	 pedaços	 e	 restaurada	 33	 dias	
depois.	 Foi	 exposta	 novamente	 no	 dia	 19	 de	
agosto	do	mesmo	ano.	
Em	1953,	a	 festa	de	Nossa	Senhora	Aparecida	
passa	a	ser	celebrada	no	dia	12	de	outubro.	
Quer	mais	informação?	Entre	em	nosso	site.		

Olá	amados!	
Esta	é	a	terceira	edição	
do	 nosso	 jornalzinho	 e	
aqui,	 vocês	 ficarão	
sabendo	 de	 tudo	 que	
acontece	 em	 nosso	
Santuário.	 Confiram	
alguns	assuntos.		
Casais	Festeiros	e	o	Almoço	das	Famílias,	
Pastoral	Familiar	com	o	Encontro	do	Bom	
Pastor,	Crisma,	Batismo	e	outros	assuntos.	
Além,	 é	 claro,	 de	 uma	 rápida	 história	 da	
nossa	Santa	Padroeira!		
Divirtam-se	 e	 se	 informem.	 Fiquem	 com	
Deus.	

RENOVAÇÃO	CARISMÁTICA	
	
Em	 nossa	 Comunidade,	 temos	 um	 grupo	
chamado	Renovação	Carismática	Católica	
e	 semanalmente	 fazem	 reuniões	 abertas	
ao	 público,	 com	 muito	 louvor,	
testemunhos	e	muita	fé	e	oração.	Venham	
participar.	
Domingo:	 às	 15:00h	 na	 capela	 do	
Santíssimo.	
Quarta-feira:	 às	 19:30h	 no	 salão	 João	
Paulo	II	(até	às	22:00	h)	
Quinta-feira:	as	8:30	no	salão	do	batismo	
(até	às	11:00	h).	
Maiores	 informações	 em	 nosso	 site	
www.santuariotaguatinga.com,	 ou	 pelo	
telefone	99164	–	9862,	falar	com	a	Maria	
Inês.	
	

ÚLTIMOS	EVENTOS	
GALINHADA	SOLIDÁRIA	
No	 domingo	 dia	 25,	 tivemos	 a	 galinhada	
solidária	em	prol	da	Missão	Claretiana	em	
Moçambique.	 O	 evento	 foi	 muito	 bom	
com	 uma	 presença	 considerável	 da	
comunidade.	 Agradecemos	 a	 todos	 pela	
ajuda	nesta	causa	nobre.	
		

PRIMEIRO	ENCONTRO	DAS	ESCOLAS	DE	
EVANGELIZAÇÃO	SANTO	ANDRÉ	DE	
BRASÍLIA	E	GOIÁS	
20	
	

PORTA	SANTA	
No	domingo	
dia	25,	tivemos	
a	Peregrinação	
à	Catedral	com	
a	Santa	Missa	
presidida	pelo	
padre	Fausto	e	
nossos	
Ministros.		
	


