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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.	

	
																																						

Hierarquia	da	Igreja	Católica	
Você	 sabia	 que	 a	 Igreja	 Católica	 tem	 uma	
Hierarquia	 definida	 com	 cada	 cargo	 e	 suas	
responsabilidades?	
Começa	pelo	Papa,	o	chefe	da	Igreja	e	segue	com	
os	 Cardeais,	 Arcebispos,	 Bispos,	 Padres,	
Diáconos	e	Leigos.	
Vamos	falar	de	alguns	agora.	
O	Papa	é	o	 chefe	 supremo	da	 Igreja	Católica	 e	
além	de	Supremo	Pontífice	da	Igreja	Universal	e	
Soberano	do	Vaticano	ele	acumula	os	títulos	de	
Bispo	 de	 Roma,	 Primaz	 da	 Itália,	 Arcebispo	 e	
Metropolita	da	Província	Romana	e	Patriarca	do	
ocidente.	O	Papa	é	o	sucessor	do	apóstolo	Pedro,	
primeiro	Bispo	de	Roma.	
A	denominação	Cardeal	apareceu	no	século	VI	e	
tem	o	significado	de	superior	eminente.	O	título	

é	
	
	
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!”	
	
	
	
	
	

	
	
	

tem	 o	 significado	 de	 superior	 eminente.	 O	
título	 é	 conferido	 a	 alguns	 Bispos	 que	
funcionam	como	colaboradores	e	conselheiros		
do	Papa.	A	partir	do	ano	de	1179,	o	Concílio	de	
Latrão	lhes	conferiu	o	direito	de	eleger	o	Papa	
no	Sacro	Colégio.	
O	 termo	 Bispo,	 vem	 do	 Grego	 e	 significa	
“supervisor”,	são	considerados	sucessores	dos	
Apóstolos	e	eles	são	nomeados	pelo	Papa.	
Alguns	 Bispos	 assumem	 autoridade	 sobre	
outros	 Bispos	 da	 região	 e	 são	 denominados	
Arecebispos,	 outros	 assumem	 as	 funções	 de	
Cardeal.	
Gostou?	Entre	em	nosso	site	e	saiba	mais	sobre	
este	assunto.	
	

	
	

												SEJAM	BEM-VINDOS	
Olá	amados!	
Na	 nossa	 segunda	
edição,	 teremos	
muitas	 informações	
interessantes.	 Como	
foi	o	Encontrinho	do	
SAEC?	 O	 Cerco	 de	
Jericó?	A	entrega	dos	
enxovais?	 Acompanhem	estas	 e	 outras	
notícias	 em	 nosso	 PASCOM	 Informa.	
Confiram!		
Não	deixem	de	acessar	a	nossa	página	
do	Facebook	e	nosso	site.		

EVENTOS	FIXOS	
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	

1. Cerco	 de	 Jericó	 Nos	 dias	 15	 a	 21,	
tivemos		o	Cerco	de	Jericó.	Foram	7	dias	
ininterruptos	de	oração	com	a		

	
	

	
	
	

	
Adoração	 ao	
Santíssimo	no	
salão	 São	
João	 Paulo	 II	
que	 culminou	
com	 a	 Missa	
de	encerramento	na	quarta-feira,	dia	21,	
às	 19:30,	 presidida	 pelo	 Padre	 Santin.	
Neste	 evento,	 tivemos	 vários	momentos	
de	 fé	 e	 adoração	 com	 a	 participação	 de	
várias	pastorais	e	movimentos.	
Confiram	várias	 imagens	em	nosso	site	e	
acompanhem	 a	 nossa	 página	 do	
Facebook.	
• SAEC	
No	domingo	dia	 18	 aconteceu	em	nosso	
Santuário	 o	 49º	 Encontrinho	 do	 SAEC,	 o	
2°/2016.	Um	domingo	de	muita	oração	e	
unção	em	um	
retiro	
maravilhoso	
conduzido	
por	 Deus.	
Que	 cada	 vez	
mais	 nossos	 jovens	 possam	 buscar	 a	
Cristo,	 sem	 deixar	 de	 lado	 a	 alegria,	 a	
vivacidade	 e	 a	 força	 de	 sua	 juventude.	
Nesse	encontro	ganhamos	mais	70	jovens	
para	 nossa	 família	 SAEC,	 que	 graças	 a	
Deus	e	a	intercessão	de	Nossa	Senhora,	só	
vem	 crescendo.	 O	 SAEC	 agradece	 de	
coração	 a	 ajuda	 de	 todos	 os	 envolvidos	
para	 que	 mais	 esse	 Encontrinho	
acontecesse!	

	
	

Você	sabia?	
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• Pastoral	da	Saúde	
Dia	20	de	setembro,	a	Pastoral	da	Saúde,	
fez	mais	uma	entrega	de	enxovais	para	as	
mães	assistidas	de	nossa	comunidade.	
Foram	24	kits	que	
foram	
confeccionados	
com	 a	
colaboração	 da	
Pastoral	 da	
Família,	 Oficina	 de	 Costura	 e	 toda	
comunidade.	 Ajudem	 este	 projeto	 para	
que	continuem	com	este	trabalho	lindo.	
															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	litúrgicos	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.		
																Horário	de	Missas	
Domingo:7:00h/8:30h/10:00/18:00-	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	

No	 domingo	 dia	 11,	 tivemos	 batizado	 de	
jovens	 e	 adolescentes	 e	 ainda	 tivemos	 a	
entrega	da	Capela	do	Santíssimo	durante	a	
Celebração	
das	 10:00h.	
Tivemos	
ainda	 a	
presença	de	
Dom	
Leonardo	
em	 nosso	 Santuárioque	 presidiu	 a	 missa	
com	o	Padre	Fausto	ao	seu	lado.	
													PRÓXIMOS	EVENTOS	
• Galinhada	solidária	
Neste	domingo,	dia	25,	à	partir	do	meio	
dia,	teremos	uma	Galinhada	em	prol	da	
Missão	Claretiana	em	Moçambique.	
Entrada	R$	15,00	e	crianças	até	10	anos,	R$	
8,00.	
• Porta	Santa	
Neste	domingo	dia	25,	teremos	a	
Peregrinação	à	Catedral	Metropolitana.	
O	ônibus	sairá	do	Santuário	as	09:00h.	
A	nossa	participação	na	missa	será	às	
10:30h.	Não	percam,	lembrando	que	para	
ganhar	as	indulgências,	propõe-se	3	
condições:	Confissão	(7	dias	antes	ou	7	dias	
depois),	Comunhão	Eucarística	e	oração	
pelo	Papa.	
• Ordem	dos	Carmelitas	Descalços	

Seculares	
Dia	1º	de	outubro	às	7:00h	da	manhã,	
teremos	a	missa	festiva	em	honra	a	Santa	
Terezinha,	com	a	benção	das	rosas.	Traga	a	
sua	rosa.		
	

	
	
										
											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	alguns	eventos,	rifas	e	cursos,	a	
PASCOM	 conseguiu	 adquirir	 uma	
impressora	que	ajudará	na	produção	dos		

	
	
	

	
nossos	informativos,	impressão	de	fotos	e	
outros.	 Além	 desta	 impressora,	
adquirimos	 também,	 uma	 máquina	 de	
fumaça	 para	 ser	 usada	 nos	 eventos	 da	
Igreja,	como	Coroação,	Festa	da	Padroeira	
e	 outros.	 Para	 usar	 ter	 acesso	 a	 estes	
benefícios,	 entre	em	contato	 com	um	de	
nossos	 membros,	 ou	 pelo	 Facebook	 ou	
site.	

	
ÚLTIMAS	NOTÍCIAS				

Os	Vicentinos	fizeramneste	domingo	18,	
mais	uma	corrida	para	confraternizar	com	
a	sociedade.	
O	evento	aconteceu	no	TaguaPark	e	
contou	com	a	presença	de	
aproximadamente	1500	pessoas.	

      
    PALAVRA DO PROFISSIONAL 
Entramos	 na	 primavera,	 mas	 o	 clima	 seco	
ainda	preocupa	nossa	população.		
O	 Claudiano,	 membro	 da	 Pascom	 e	
Bombeiro	Militar,	 nos	 dará	 algumas	 	 dicas	
importantes	para	evitarmos	incêndios.		
“Como	 a	 vegetação	 está	 seca,	 fica	 muito	
vulnerável	à	propagação	do	fogo.	Pequenos	
focos	não	controlados	podem	vira	incêndios	
florestais	 e	 causar	 grandes	 estragos,	 como	
queima	 de	 residências,	 morte	 de	 animais	
silvestres	 e	 prejudicar	 nossas	 nascentes.	
Para	 evitar	 isso:	 Não	 queime	 lixo	 nas	
proximidades	de	vegetação;	Não	jogue	toco	
de	 cigarros	 às	 margens	 das	 rodovias;	 Não	
faça	 queimadas	 para	 limpar	 terrenos	 e	 ao	
perceber	 um	 foco	 de	 incêndio,	 ligue	
imediatamente	para	193.	
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