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33	ANOS	DE	VIDA	SACERDOTAL	
No	último	dia	10,	tivemos	em	nosso	Santuário,	
uma	missa	de	ação	de	graças	pelos	33	anos	de	
Vida	Sacerdotal	do	nosso	pároco,	Padre	Fausto.	
Com	vários	momentos	de	emoção,	dentre	eles,	
um	 resumo	 de	 toda	 a	 sua	 vida,	 desde	 o	
nascimento	no	Paraná,	as	viagens,	as	mudanças	
e	até	a	chegada	em	nossa	Paróquia.	
Aconteceram	ainda	algumas	surpresas,	como	o	
depoimento	de	suas	irmãs,	do	Padre	Fernando	
e	 do	 Dom	 Marconi	 que	 também	 quis	 deixar	
uma	mensagem	de	carinho	e	agradecimento	a	
essa	vida	de	dedicação	e	sacrifícios.	
Houve	 ainda	 uma	 homenagem	 de	 todas	 as	
Pastorais,	grupos,	 serviços	 e	movimentos	que	
estiveram	lá	e	prestigiaram	nosso	Pastor.	
Nós,	 deixamos	aqui	 nosso	agradecimento	por	
tudo	 que	 tem	 feito	 em	 nossas	 vidas	 e	
desejamos	que	continue	nos	pastoreando	por	
muitos	anos	mais.			
	

	 PASTORAL	DO	MÊS	
Neste	 mês,	 conheceremos	 um	 pouco	 mais	
sobre	a	Pastoral	da	Pessoa	Idosa.	
Em	 resposta	 ao	 fenômeno	 do	
envelhecimento	 populacional	 brasileiro,	
surgiu	 essa	 Pastoral	 (PPI),	 Organismo	
vinculado	 a	 CNBB,	 fundada	 no	 dia	 5	 de	
novembro	de	2004,	tendo	como	fundadora	a	
Dra.	Zilda	Arns	Neumann.	
Para	 realizar	 seu	 trabalho,	a	PPI	 conta	com	
voluntários	 que	 após	 receber	 uma	
capacitação	específica,	passam	a	fazer	visita	
domiciliar	 às	 pessoas	 idosas	 nas	 famílias	
vizinhas,	 partilhando	 conhecimento	 em	
ações	preventivas,	estimulando	a	prática	de	
bons	 hábitos	 na	 área	 da	 saúde,	 nutrição	
educação	 e	 cidadania,	 estimulando	 a	
sociabilidade	e	evitando	ou	reduzindo	o	grau	
de	isolamento	e	abandono.	
Venha	participar	desta	pastoral	que	tem	um	
serviço	maravilhoso	em	nossa	comunidade.	
	

HORÁRIOS	DE	MISSAS	
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	a	partir	das	17:30h.	
Horário	de	funcionamento	da	Secretaria.	
08:00	às	17:00	
Telefone:	3561-0529	

MANTENHA-SE	ANTENADO	
CARDEAL PAULO EVARISTO ARNS	

a	 perda	 e	 manifestou	 gratidão	 pelo	
testemunho	de	vida	do	cardeal	da	esperança.	
Sua	atuação	em	 favor	dos	mais	pobres	 e	na	
defesa	dos	direitos	humanos	e	da	democracia	
ganharam	 destaque	 nas	 diversas	
manifestações	publicadas	por	arquidioceses,	
Pastorais	e	organismos	vinculados	à	CNBB.	
Confiram	toda	a	matéria	no	site	da	CNBB.	

AVISOS		
MISSA	24	E	DIA	31	
Nas	vésperas	de	Natal	e	Ano	Novo,	teremos	
missa	somente	às	20:00h.	
MISSAS	DIA	25	E	DIA	01	
Nos	dias	25	e	dia	01	de	 janeiro,	 não	teremos	a	
missa	das	07:00h.	Somente	as	missas	de	08:30h,	
10:00h,	18:00h	e	20:00h.	
ANO	MARIANO	
O	 Ano	 Mariano,	 será	 comemorado	 em	 todo	
primeiro	 sábado	 de	 cada	 mês	 na	 missa	 das	
19:00h	
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.	
	

ÚLTIMAS	NOTÍCIAS	
RCC	
Em	 nossa	 comunidade	 temos	 o	movimento	
da	 Renovação	 Carismática	 Católica	 que	 se	
encontra	em	3	grupos	semanalmente.	
Domingo	a	 partir	 das	 15:00h,	 quarta-feira	 a	
partir	 das	 19:30h	e	quinta-feira	 a	 partir	 das	
08:30h.	 Venha	 renovar	 a	 sua	 fé	 com	muita	
oração	e	devoção.	
PASCOM	INFORMA	
Ainda	 estão	 sendo	 entregues	 as	 fotos	 da	
Crisma	 e	 Primeira	 Eucaristia,	 realizadas	 em	
nosso	Santuário.		
Procure	um	agente	da	PASCOM	para	maiores	
informações.	
CONFRATERNIZACÕES	
Dezembro	 chegou	 e	 com	 ele,	 as	
confraternizações.	 Várias	 Pastorais,	
movimentos,	 serviços	 e	 grupos	 já	 estão	
fazendo	suas	comemorações	de	mais	um	ano	
de	trabalho	e	dedicação.	
	

PASTORAL	DA	MÚSICA	
Vocês	sabiam	que	em	nossa	Paróquia,	temos	
a	 Pastoral	 da	 Música?	 Não?	 Pois	 é,	 ela	 é	
responsável	 pela	 condução	 musical	 nas	
Celebrações	 e	 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.	

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	do	elevador,	rampa	de	
acesso	 para	 a	Capela	do	 Santíssimo,	 dentro	da	
Igreja,	 as	 telas	 para	 projeção,	 a	 instalação	 dos	
projetores...	e	muita	coisa	ainda	vêm	por	aí.	
Em	2017,	será	a	vez	dos	Banheiros	do	subsolo.	
Participem	 dos	 eventos	 de	 nosso	 Santuário	
organizados	pelos	Casais	Festeiros	e	ajudem	para	
que	essas	obras	sejam	realizadas.	
	
	

Após	 a	 notícia	 do	
falecimento	do	arcebispo	
emérito	 de	 São	 Paulo,	
cardeal	 Paulo	 Evaristo	
Arns,	 ocorrido	 na	 última	
quarta-feira,	 dia	 14	 de	
dezembro,	toda	Igreja	no	
Brasil,	solidarizou-se	com		
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SANTOS	DO	MÊS	DE	DEZEMBRO	 PALAVRA	DO	SACERDOTE	

VOCÊ	SABIA?	

EVENTOS	

SEJAM	BEM	VINDOS	
Dia	15,	Santa	Nina	ou	Cristiana	
Dia	16,	Santa	Adelaide	
Dia	17,	São	João	da	Matha	
Dia	18,	São	Graciano	
Dia	19,	Santo	Urbano	
Dia	20,	São	Domingos	
Dia	21,	São	Pedro	Canísio	
Dia	22,	Santa	Francisca	
Dia	23,	São	João	
Dia	24,	Santa	Tersila	
Dia	25,	Nascimento	de	Jesus	
Dia	26,	Santo	Estevão	
Dia	27,	São	João	
Dia	28,	Santos	Inocentes	
Dia	29,	São	Tomás	
Dia	30,	São	Rugero	
Dia	31,	São	Silvestre	
Quer	saber	mais	sobre	os	santos?	Entre	em	
nosso	site.	

“Estamos	chegando	ao	final	de	
mais	 um	 ano	 e	 sem	 dúvidas,	
muitas	 conquistas	 e	 histórias.	
Temos	que	agradecer	ao	bom	
Deus	 por	 tanta	 coisa	 bonita	
que	 ele	 nos	 proporcionou	 e	
não	 se	 cansa	 de	 revelar	 seu	
infinito	 amor	 por	nós,	 dando-
nos	os	dons	e	proporcionando-
nos	 sempre	 essa	 alegria	 de	
sermos	seus	filhos	queridos.	
	À	 toda	 comunidade,	 gostaria	 de	 fazer	 uma	
menção	 honrosa	 de	 agradecimento	 pelas	
homenagens	 dos	 33	 anos	 de	 Sacerdócio	 e	
reconhecer	 o	 trabalho	 de	 todas	 as	 Pastorais,	
grupos,	serviços	e	movimentos.	
Fica	aqui	o	meu	abraço	pastoral,	sacerdotal,	o	
meu	abraço	de	pai	e	pastor.	
Que	Deus	os	abençoe.	“	
	

	
O	TEMPO	DO	ADVENTO	

A	 palavra	 “advento”	 tem	 origem	 latina	 e	
significa	 “chegada”,	 “aproximação”,	 “vinda”.	
No	 Ano	 Litúrgico,	 o	 Advento	 é	 um	 tempo	 de	
preparação	para	a	segunda	maior	festa	cristã:	o	
Natal	 do	 Senhor.	 Neste	 tempo,	 celebramos	
duas	verdades	de	nossa	fé:	a	primeira	vinda	(o	
nascimento	 de	 Jesus	 em	 Belém)	 e	 a	 segunda	
vinda	 de	 Jesus	 (a	 Parusia).	 Assim,	 a	 Igreja	
comemora	 a	 vinda	 do	 Filho	de	Deus	 entre	os	
homens	 (aspecto	 histórico)	 e	 vive	 aalegre	
expectativa	da	segunda	vinda	d’Ele,	em	poder	
e	glória,	em	dia	e	hora	desconhecidos.	
COMO	 SE	 ESTRUTURA	 O	 TEMPO	 DO	
ADVENTO?	
O	tempo	do	Advento	não	tem	um	número	fixo	
de	dias	e	depende	sempre	da	solenidade	do		

	
	
Natal.	 Ele	 começa	 na	 tarde	 (1ª	 Vésperas)	 do	
primeiro	domingo	após	a	Solenidade	de	Cristo	
Rei	e	se	desenvolve	até	o	momento	anterior	à	
tarde	(1ª	Vésperas)	do	Natal.	Ele	possui	quatro	
semanas	 e,	 por	 isso,	 quatro	 domingos	
celebrativos.	O	terceiro	domingo	do	Advento	é	
chamado	de	domingo	da	alegria	(gaudete,	em	
latim)	 por	 causa	 da	 antífona	 de	 entrada	 da	
missa	 (Alegrai-vos	 sempre	 no	 Senhor),	
mostrando	 a	 alegria	 da	 proximidade	 da	
celebração	do	Natal.	 O	 tempo	 do	Advento	 se	
divide	em	duas	partes.	A	primeira,	que	vai	até	
o	dia	16	de	dezembro,	é	marcada	pela	espera	
alegre	da	segunda	vinda	de	Jesus.	A	segunda,	
os	dias	que	antecedem	o	Natal,	se	destaca	pela	
recordação	 sobre	 o	 nascimento	 de	 Jesus	 em	
Belém.	

Olá	amados!	
Louvado	 seja	 o	 nome	 do	
Nosso	Senhor	Jesus	Cristo.	
Dezembro	 chegou	 e	 com	
ele	o	tempo	do	Advento,	o	
tempo	 de	 reflexão	 e	 festa	
para	 o	 nascimento	 de	
Jesus.	
Nesta	 edição,	 veremos	
varios	tudo	 que	 está	 acontecendo	 em	 nossa	
Paróquia,	as	confraternizações,	os	eventos,		e	
teremos	 uma	 matéria	 sobre	 os	 33	 anos	 de	
Sacerdócio	do	nosso	padre	Fausto.	
	Confiram!	
	
	
SAEC	
Na	edição	 passada,	 falamos	 sobre	o	 SAEC.	Hoje,	
falaremos	sobre	um	evento	maravilhoso	que	eles	
fizeram:	uma	Gincana.	
Esse	evento	é	feito	uma	vez	por	ano	e	tem	o	cunho	
de	 arrecadação	 de	 roupas,	 brinquedos	 e	
alimentos	para	uma	instituição.	Desta	feita,	será	a	
Instituto	Santos	Inocentes.		
Este	ano	conseguiram	muitas	doações	como	por	
exemplo,	 mais	 de	 30	 pacotes	 de	 fraldas,	 vários	
quilos	de	feijão	entre	outros.	
Essas	 doações	 serão	 divididas	 ainda	 para	 os	
Vicentinos	e	para	o	Lar	dos	Velhinhos.	
Ajudem	 essa	 galera	 a	 continuar	 esse	 trabalho	
maravilhoso.		
www.santuariotaguatinga.com	

ÚLTIMOS	EVENTOS	
CPP	
Toda	 primeira	 segunda-feira	 de	 cada	 mês,	
temos	a	CPP,	Conselho	Pastoral	Paroquial	que	
é	um	encontro	de	todos	os	coordenadores	de	
todas	 as	 Pastorais,	 movimentos,	 serviços	 e	
grupos	 que	 atuam	 em	 nossa	 Paróquia.	 Nesta	
reunião,	 são	 expostos	 todos	 os	 projetos,	
eventos	da	Igreja,	são	tomadas	várias	decisões	
e	temos	um	momento	de	confraternização	com	
todos.	
Neste	 último	 CPP,	 foram	 apresentados	 os	
novos	 Coordenadores	 de	 várias	 Pastorais	 e	
Movimentos,	 como	o	 EJOC,	Catequese,	 EESA,	
SAEC,	e	Pastoral	da	Saúde.	Além	disso,	contas	
foram	prestadas	e	todos	as	dúvidas	tiradas.	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VICENTINOS		
Os	Vicentinos	realizaram	o	Almoço	da	Famílias	
Assistidas	e	nós	da	PASCOM	estivemos	lá.		
Foi	 um	 momento	 de	 confraternização,	 com	
música,	 brincadeiras	 e	 brinquedos	 para	 as	
crianças,	comida	e	muito	amor	e	abraços.	
Esse	 evento	 é	 realizado	 anualmente	 e	 você	
pode	ajudar.	Informe-se	sobre	os	Vicentinos	e	
venha	viver	essa	experiência.	
	

TERÇO	DOS	JOVENS	E	DOS	HOMENS	
Todas	as	quintas,	nossos	jovens	se	reúnem	
para	rezar	o	terço	em	nosso	Santuário.	
Eles	 se	 encontram	 na	 sala	 5	 do	 Centro	
Catequético	às	20:00h.	
O	 Terço	 do	 Homens,	 se	 reúne	 às	 terças-
feiras	 a	 partir	 das	 20:00h	 no	 Centro	
Catequético.	
Venha	 participar	 e	 orar	 por	 um	 mundo	
melhor.	
	

ENTREGA	DE	ENXOVAIS	
Tivemos	em	nosso	Santuário	no	dia	13,	a	
última	entrega	de	enxovais	para	as	mamães	
carentes	de	nossa	região,	realizado	pela	
Pastoral	da	Saúde.	
Foram	várias	mamães	que	receberam	um	kit	
para	ajudar	neste	momento	de	muita	
felicidade.	Além	dos	kits,	elas	participam	de	
dinâmicas,	palestras	e	confraternizam	com	
muita	alegria	e	amor.	
Venha	participar	e	ajude	a	Pastoral	a	continuar	
com	este	trabalho	louvável!	


