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Evento	é	promovido	pela	
Comissão	Episcopal	Pastoral	para	
o	Ecumenismo	e	o	Diálogo	Inter-
Religioso	da	CNBB	
Acontecerá	 em	 fevereiro	 do	
próximo	 ano	 o	 VII	 Simpósio	 de	
Formação	 Ecumênica	 e	 XVII	
Encontro	 de	 Professores	 de	
Ecumenismo	 e	 de	 Diálogo 
religioso, com o tema 
“Fundamentos e 

PRÓXIMOS	EVENTOS	
RCC	
Em	 nossa	 comunidade	 temos	 o	 grupo	 da	
Renovação	 Católica	 Carismática	 que	 se	
encontram	em	3	grupos	semanalmente.	
Domingo	 à	 partir	 das	 15:00h,	 quarta-feira	 à	
partir	 das	 19:30h	 e	 quinta-feira	 à	 partir	 das	
08:30h.	 Venha	 renovar	 a	 sua	 fé	 com	 muita	
oração	e	fé.	
PRIMEIRA	EUCARISTIA	
Dia	 19	 de	 novembro,	 teremos	 as	 10:00h,	 a	
Celebração	 da	 Primeira	 Eucaristia	 em	 n	 osso	
Santuário.	
Venha	prestigiar	essas	crianças	neste	momento	
tão	importante	da	vida	religiosa.	
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.	
	ALMOÇO	DAS	FAMÍLIAS	
No	 dia	 30	 de	 outubro,	
tivemos	 o	 almoço	 das	
famílias	 e	 foi	 um	 evento	
maravilhoso.	 Ótima	
comida,	 boa	 música	 e	
muita	 fé	 e	 alegria.	 A	
comunidade	compareceu	

	 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	
Confissões:	
De	terça	a	sexta-feira	à	partir	das	17:30h.	
Horário	de	funcionamento	da	Secretaria	
08:00	às	17:00	
Telefone:	3561-0529	

MANTENHA-SE	ANTENADO	
Simpósio irá resgatar reflexões de 
documentos eclesiais a respeito do 

diálogo inter-religioso	
	

	“Fundamentos	 e	 caminhos	 para	 o	 Diálogo	 Inter-
Religioso”.	De	3	a	5	de	fevereiro	de	2017,	no	Centro	de	
Formação	 Sagrada	 Família,	 em	 São	 Paulo	 (SP),	
professores	 e	 agentes	 de	 Pastoral	 envolvidos	 com	 a	
causa	 ecumênica	 irão	 resgatar	 as	 reflexões	 contidas	
nos	documentos	pontifícios	desde	o	Concílio	Vaticano	
II	até	hoje.	
Confiram	a	matéria	completa	no	site	da	CNBB.	
	

PALAVRA	DO	PROFISSIONAL	

EXERCITAR	SEMPRE	COM	SABEDORIA	
Hoje	o	Personal	e	Educador	Físico	Hessler	que	tem	
um	recadinho	bacana	para	todos	nós.	Confiram.	
Saúde	corpo	e	mente.		
A	prática	de	atividade	física	traz	vários	benefícios	
para	 o	 corpo,	 mas	 além	 disso	 estudos	 mostram	
que	a	prática	regular	de	exercícios	nos	traz	vários	
benefícios	 como,	 redução	 da	 depressão,	
ansiedade,	estresse,	melhora	a	qualidade	do	sono.	
A	 atividade	 física	 regular	 ajuda	 na	 regulação	 de	
substâncias	 que	 estão	 relacionadas	 ao	 sistema	
nervoso,	melhorando	assim	o	fluxo	de	sangue	no	
cérebro,	o	que	gera	o	aumento	da	autoestima	e	
capacidade	de	lidar	com	diversos	problemas	no	dia	
a	dia.	
Isso	não	 significa	que	você	 seja	obrigado	a	 fazer	
musculação	 ou	 corrida.	 Cada	 um	 tem	 sua	
individualidade	e	o	importante	é	não	ficar	parado!	
Procure	sempre	boas	orientações!	
É	 isso	 aí	 pessoal,	 vamos	 nos	 exercitar	 com	
sabedoria.	Hessler	é	formado	em	Educação	Física	
e	membro	da	Pascom	SNSPS.	
	

ÚLTIMAS	NOTÍCIAS	
Vamos	 falar	mais	 um	pouquinho	 sobre	o	Casamento	
Comunitário	realizado	em	nossa	Paróquia	no	dia	30	de	
outubro.	Na	 verdade,	 quem	 falará	 é	 uma	das	 noivas	
que	se	casou	neste	dia	memorável.		
“Caros	 membros	 das	 Pastorais	 da	 Família	 e	 da	
Comunicação,	 quero	 agradecer-lhes	 pela	 intensa	
dedicação	 e	 empenho	 na	 realização	 do	 Casamento	
Comunitário	 do	 dia	 22/10/2017!	 Como	 noiva,	 não	
esperava	 que	 a	 cerimônia	 seria	 tão	 linda	 e	 intensa.	
Muito	me	surpreendeu	a	atenção	à	nós	dedicada	e	o	
empenho	de	todos	os	membros	de	ambas	as	pastorais	
para	 que	 tudo	 corresse	 bem!	 Fomos	 muuuito	 bem	
tratadas,	como	se	tivéssemos	contratado	uma	enorme	
equipe	 de	 cerimonialistas.	 As	 fotografias	 ficaram	
lindas!	 Todos	 os	 momentos	 maravilhosamente	
registrados!	 O	 Padre	 Fausto	 estava	 visivelmente	
orgulhoso!	 Agradeço-o,	 em	 especial,	 por	 ter	
possibilitado	minha	participação,	que,	de	última	hora,	
só	foi	possível	por	sua	imensa	compreensão	e	auxílio!	
Suas	belas	e	profundas	palavras	ajudaram	a	completar	
a	beleza	da	cerimônia!	Parabéns!	Fizeram	o	nosso	dia	
muito	mais	especial!	Admiro-os	ainda	mais!		
Essas	 foram	 as	 palavras	 da	 Priscila	 e	 seu	 esposo	
Damásio	e	desejamos	toda	a	felicidade	para	este	novo	
casal.	

PASTORAL	DA	MÚSICA	
Vocês	 sabiam	que	em	nossa	 Igreja,	 temos	a	
Pastoral	 da	 Música?	 Não?	 Pois	 é,	 ela	 é	
responsável	 pela	 condução	 musical	 nas	
Celebrações	 e	 ela	 tem	 um	 recadinho	 para	
você	que	tem	aquele	talento	guardadinho	aí.	
A	 Pastoral	 da	 Música	 convida	 pessoas	 que	
queiram	fazer	parte	da	nossa	turma	por	meio	
de	 seus	 dons	 e	 talentos	 musicais.	 Você	 que	
canta	 ou	 toca	 algum	 instrumento	 musical,	
venha	 fazer	 parte	 dessa	 comunidade	 de	
louvor	e	juntos	louvar	e	cantar	as	maravilhas	
do	Senhor!	
Entrem	em	contato	conosco.	
Wagner	98652-8244	
Marina	98515-8245	
Participe	 e	 mostre	 seu	 talento	 para	 a	
comunidade.	

em	 peso	 e	 fica	 aqui	 nosso	 agradecimento	 à	
todos	 pela	 participação.	 Confiram	 toda	 a	
matéria	e	imagens	em	nosso	site.	
Fiquem	com	Deus.	
OBRAS	DO	SANTUÁRIO	
As	 obras	 não	 param	 em	 nosso	 Santuário.	 Depois	 dos	
banheiros,	 troca	 do	 telhado,	 corrimãos,	 cobertura	 de	
acesso	à	garagem,	a	Capela	do	Santíssimo,	revitalização	
dos	 elevadores	 e	 tantas	 outras,	 agora,	 estão	 sendo	
terminadas	 a	 rampa	 de	 acesso	 para	 a	 Capela	 do	
Santíssimo,	 dentro	 da	 Igreja,	 as	 telas	 para	 projeção,	 a	
instalação	dos	projetores	e	muita	coisa	ainda	vem	por	aí.	
	



																																											PASCOM	INFORMA																																																																																																																						PASCOM	INFORMA				NOVEMBRO	2016-ANO	001	Nº	005	
SANTUÁRIO	NOSSA	SENHORA	DO	PERPÉTUO	SOCORRO-TAGUATINGA	CENTRO	DF																								SANTUÁRIO	NOSSA	SENHORA	DO	PERPÉTUO	SOCORRO-TAGUATINGA	CENTRO	DF	

											www.santuariotaguatinga.com	-	tel	61	3561-0529		 	@santuarionsps																																																							www.santuariotaguatinga.com	-	tel	61	3561-0529		 	@santuarionsps	

	

SANTOS	DO	MÊS	DE	novembro	 PALAVRA	DO	SACERDOTE	

VOCÊ	SABIA?	

EVENTOS	FIXOS	

SEJAM	BEM	VINDOS	

Dia	16,	Santa	Gertrudes	
Dia	17,	Santa	Isabel	da	Hungria	
Dia	18,	São	Frediano	
Dia	19,	São	Rafael	de	São	José	
Dia	20,	São	Félix	
Dia	21,	São	Gelásio	I	
Dia	22,	Santa	Cecília	
Dia	23,	São	Clemente	I	
Dia	24,	Santo	André	e	Companheiros	
Dia	25,	Santa	Catarina	de	Alexandria	
Dia	26,	São	Leonardo	de	Porto	Maurício	
Dia	27,	São	Virgílio	
Dia	28,	São	Tiago	das	Marcas	
Dia	29,	São	Saturnino	
Dia	30,	Santo	André-Apóstolo	
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.	“	
	

	
O	SANTO	SACRIFÍCIO	DA	MISSA	

	
1)	O	que	é	a	Missa?	
A	 missa	 é	 o	 sacrifício	 da	 Cruz	 de	 Nosso	 Senhor	
Jesus	Cristo	que	se	realiza	sobre	o	altar.		
2)	Como	pode	ser	a	Missa	o	sacrifício	de	Jesus	se	
este	morreu	na	Cruz	há	dois	mil	anos?	
Pelo	 rito	 da	 Santa	 Missa,	 o	 mesmo	 sacrifício	
realizado	 há	 dois	 mil	 anos	 torna-se	 presente	
novamente,	 de	 um	 modo	 novo,	 um	 modo	
sacramental,	 ritual,	 incruento,	 ou	 seja,	 sem	
derramamento	 do	 Sangue,	 mas	 verdadeiro	 e	
eficaz.		
3)	 Porque	 dizemos	 que	 a	 missa	 é	 o	 mesmo	
sacrifício,	presente	de	modo	sacramental?	
Por	que	nela	aquele	mesmo	sacrifício	de	Jesus	se	
apresenta	diante	de	nós	através	de	sinais	sensíveis	
que	realizam	a	graça	sacramental.		
Não	 podemos	 dizer	 que	 seja	 apenas	 um	

	
Estes	 sinais,	 no	 caso	 da	 missa	 são	 as	 espécies	
consagradas,	o	pão	e	o	vinho	que,	na	consagração,	
se	transformam	no	Corpo	e	Sangue	de	Jesus	pelas	
palavras	que	o	sacerdote	pronuncia.		
4)	A	Missa	é,	então,	um	Sacramento?	
Sim,	 a	Missa	 é	 a	 cerimônia	 na	 qual	 se	 realiza	 o	
Sacramento	da	Eucaristia,	 que	é	a	 presença	 real	
de	Jesus	na	hóstia	consagrada.		
5)	Essa	presença	de	Jesus	na	hóstia	consagrada	é	
um	símbolo	de	Jesus?	
Não	podemos	dizer	que	seja	apenas	um	símbolo.	
Jesus	está	realmente	presente	com	todo	seu	ser.	
Toda	a	natureza	humana	e	toda	a	natureza	divina	
estão	 presentes	 na	 Sagrada	 Hóstia.	 Toda	 a	
substância	do	 pão	 e	do	vinho	 se	 transformaram	
milagrosamente	 no	 Corpo,	 Sangue,	 Alma	 e	
Divindade	de	Cristo.	
	

Olá	amados!	
Louvado	 seja	 o	 nome	 do	
Nosso	Senhor	Jesus	Cristo.	
Nesta	 edição,	 saberemos	
como	 foi	 a	 Celebração	 da	
Crisma,	 os	 preparativos	 e	
vários	 outros	
acontecimentos	 em	 nossa	
Paróquia.		
Confiram	 também	 os	 próximos	 eventos,	
santos	 do	 mês,	 palavra	 do	 profissional	 e	
mantenham-se	 antenados	 além	 de	 várias	
informações.	
Confiram!	
	
	
SAEC	
Hoje,	falaremos	do	SAEC,	vocês	sabem	quem	são?	
O	SAEC,	Somos	Adolescentes	Encontrando	Cristo,	
é	um	grupo	de	jovens	que	já	conta	com	27	anos	e	
tem	 reuniões	 todos	 os	 sábados	 às	 15:00h	 em	
nosso	Santuário.		
Com	 apenas	 dois	 requisitos,	 muita	 fé	 e	 alegria,	
qualquer	adolescente	pode	participar	da	reunião.	
Nestes	 encontros,	 os	 jovens	 participam	 de	
orações,	palestras,	dinâmicas	e	muito	mais.	Venha	
participar	e	se	divertir	com	essa	galerinha	nota	10.	
Além	 dos	 encontros	 semanais	 o	 SAEC	 tem	 2	
encontros	 por	 ano	 e	 você	 pode	 obter	 mais	
informações	em	nosso	site	
www.santuariotaguatinga.com	
	

ÚLTIMOS	EVENTOS	
CRISMA	
Na	 sexta-feira	 dia	 11	 de	 novembro,	 tivemos	 em	
nosso	 Santuário,	 a	 Celebração	 da	 Crisma	 e	 125	
jovens	e	adultos,	receberam	esse		
Sacramento	da	Confirmação	do	Batismo.	Foi	uma	
Celebração	maravilhosa,	com	a	presença	do	Bispo	
Valdir	 Mamede	 que	 presidiu	 a	 missa	 e	 o	 Padre	
Fausto	ao	seu	lado.	Ainda	tivemos	a	presença	do	
Grupo	Esperança	que	agraciou	a	celebração	com	
melodias	maravilhosas.	
No	dia	08	e	09	 tivemos	 o	encontro	dessa	galera	
para	a	Confissão	com	os	nossos	Padres	no	Centro	
Catequético.	

	
	
	
	
	
	
	

E	 antes	 disso,	 ainda	
tivemos	 no	 dia	 30,	 o	
Encontro	 de	 todas	 as	
Pastorais	 e	 Movimentos	
com	os	Crismandos	e	eles	
tiveram	 a	 oportunidade	 de	 conhecer	
rapidamente,	todo	o	trabalho	que	existe	na	Igreja	
Católica	 e	 suas	 mais	 de	 30	 Pastorais	 e	
movimentos.	

	A	Pascom,	informa	que	
todos	 os	 interessados	
pelas	 fotografias,	
compareçam	em	nosso	
Santuário	nos	dias	14	e	
15	 de	 novembro	 às	
19:30h	19:30h	para	escolherem	as	imagens.	

A	 comunidade	 agradece	 à	 todos	 os	 envolvidos	
especialmente	 a	 Catequese	 que	 preparou	 esse	
evento	maravilhoso	e	mais	importante,	preparou	
esses	novos	Crismados	para	a	vida	Cristã.			VICENTINOS		

Os	Vicentinos,	promoverão	a	Confraternização	
com	as	Famílias	Assistidas	2016,	 no	dia	27	de	
novembro,	 no	 Santuário.	 Nesta	 festa,	
almoçaremos	 com	 os	 Assistidos,	 brincaremos	
com	 as	 crianças,	 bateremos	 papo	 e	 nos	
abraçaremos.	 Neste	 ano,	 a	 novidade	 será	 a	
presença	de	membros	das	pastorais	e	 grupos	
no	evento.	
	

LEGIÃO	DE	MARIA		
O	 Exército	 da	 Legião	 de	 Maria	 te	 convida	 para	
participar	de	suas	fileiras.	Grupo	Rainha	da	Paz,	3a	
feira	as	8:45h,	Chama	de	Amor,	3a	 feira	as	16h,	
Virgem	do	Silêncio,	5a	feira	16h,	NS	de	Fátima,	2a	
feira	e	Maria	Mãe	da	Igreja,	sábado	as	7:45h	
	
	


