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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	

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.	
	
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	
nosso	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	
Neste	 domingo,	 dia	 30,	
teremos	 o	 Almoço	 das	
Famílias	 organizado	
pelos	 Casais	 Festeiros.	
Garantam	seus	ingressos	
e	 traga	 toda	 a	 família	
para	se	divertir!		
	

	 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	
Lembramos	que	dia	2	de	novembro,	teremos	
missa	 somente	 às	 07:00	 da	 manhã	 em	
nosso	Santuário	

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.	
TERÇO	DOS	JOVENS	
Todas	as	quintas,	nossos	jovens	se	reúnem	
para	rezar	o	terço	em	nosso	Santuário.	
Venha	 participar	 e	 orar	 por	 um	 mundo	
melhor.	
Eles	se	encontram	no	Centro	Catequético	
às	20:00.	
	

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.	

BATISMO		
	
Na	 Igreja	 Católica,	 o	 Batismo	 representa	 o	
primeiro	 dos	 sete	 Sacramentos	 e	 é	
considerado	um	rito	de	passagem.	Ao	receber	
tal	benção,	a	criança	inicia	a	sua	fé	e	sua	vida	
cristã,	 tornando-se	 um	 filho	 de	 Deus,	 um	
discípulo	de	Cristo,	 um	membro	 da	 Igreja	 e	
abrindo	seu	caminho	para	a	salvação	
No	mês	de	outubro	foi	inaugurado	a	nova	Pia	
Batismal	com	a	celebração	do	Padre	Fausto.	
Sete	 novos	 Cristãos	 no	 dia	 16/10,	 foram	
batizados	em	nosso	Santuário.	
Também	tivemos	batizado	de	adultos	no	dia	
09/10.	
Próximo	encontro	e	preparação	no	dia	19/11		
com	Batizado	no	dia	20/11	na	missa	das	10h.	
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SANTOS	DO	MÊS	DE	novembro	 PALAVRA	DO	SACERDOTE	

VOCÊ	SABIA?	

EVENTOS	FIXOS	

SEJAM	BEM	VINDOS	

Dia	02,	Finados	
Dia	03,	Santo	Martinho	de	Lima	
Dia	04,	São	Carlos	Borromeu	
Dia	05,	Santa	Bertila	
Dia	06,	Todos	os	Santos	
Dia	07,	São	Prosdócimo	
Dia	08,	São	Godofredo	
Dia	09,	Santo	Orestes	
Dia	10,	São	Leão	I-Magno	
Dia	11,	São	Martinho	de	Tours	
Dia	12,	São	Josafá		
Dia	13,	Santo	Estanislau		
Dia	14,	São	Serapião	
Dia	15,	Santo	Alberto	Magno	
Quer	saber	mais	sobre	os	santos?	Entre	
em	nosso	site.	

“Já	 foram	 escolhidos	 os	
casais	 dirigentes	 do	 ECC	
para	o	biênio	2017	e	2018.	
Deram	 o	 seu	 sim	 de	 uma	
forma	 muito	 generosa	 e	
vamos	 trabalhar	 com	 eles	
neste	 tempo.	 Estamos	
confiantes	de	que	será	uma	
boa	gestão.		boa	 gestão	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 nos	
colocamos	numa	atitude	de	reconhecimento	
e	agradecimento	aos	casais	que	terminaram	
seu	 mandado,	 pelo	 trabalho	 desenvolvido,	
pelo	 carinho,	 pela	 dedicação	 e	 cumpriram	
muito	 bem	 o	 papel.	 Desejamos	 que	 sejam	
apoio	 para	 esses	 casais	 neste	 período	 de	
transição.	“	
																																															Pe.	Fausto	CMF	

	
-	Que	quando	o	Padre	eleva	a	hóstia	devemos	estar	
olhando	para	ele	e	não	ficar	de	cabeça	abaixada	e	só	
quando	ele	se	curva	é	que	devemos	fazer	o	mesmo	
em	 sinal	 de	 adoração	 e	 o	mesmo	 acontece	 com	 o	
vinho	(cálice).		
-	Que	não	se	deve	 tocar	 nenhuma	musica	ou	 fazer	
nenhum	 barulho,	 nem	 se	 mexer	 na	 hora	 da	
consagração,	pois	é	um	momento	de	muito	silêncio,	
respeito	e	profunda	sintonia	com	Deus	no	altar,	onde	
os	 corpos,	 físicos(assembleia)	 e	 celestes	 espirituais	
(anjos)	estão	presentes.		
-	Que	 se	 saímos	 do	 jeito	 que	 entramos	 na	missa	 é	
porque	 não	 acreditamos	 na	 verdadeira	 cura	 e	
eficácia	da	missa	em	nossa	vida.		
-	A	missa	 é	para	Agradecer,	 Louvar,	Pedir	perdão	 e	
Adorar	a	Deus.		
-	A	paz	de	Jesus	é	para	ser	dada	do	fundo	do	coração.		
-	 A	 Luz	 vermelha	 no	 Altar,	 significa	 que	 ali	 dentro	
encontra-se	o	Santíssimo	Sacramento.		

	
-	Que	devemos	receber	a	hóstia	com	a	mão	esquerda	
a	direita	abaixo	e	depois	pegar	com	a	direita	e	levá-la	
a	boca,	mas,	para	isso	elas	devem	estar	limpas,	pois	
é	o	corpo	santo	que	recebes	na	mão.	-		
Quando	 o	 ministro	 diz	 na	 comunhão	 "O	 corpo	 de	
Cristo!"	dizemos	logo	em	seguida	"Amém!"	antes	de	
recebê-la	a	boca.		
-	Que	a	posição	de	pé	é	uma	posição	de	quem	ouve	
com	 atenção	 e	 respeito,	 tendo	muita	 consideração	
pela	pessoa	que	fala.		
-	Que	devemos	nos	ajoelhar	ou	fazer	uma	genuflexão	
(joelho	 direito	 ao	 chão),	 caso	 não	 possa,	 abaixar	 o	
tronco	e	a	cabeça	levando	a	mão	ao	peito	em	sinal	de	
respeito,	 sempre	 que	 se	 sobe	 no	 altar	 sagrado,	
quando	se	entra	na	igreja	ou	sempre	que	se	passar	
diante	 do	 sacrário,	 em	 sinal	 de	 adoração	 a	 Jesus	
presente	na	Eucaristia.	São	Paulo	diz:	
"Ao	nome	de	Jesus,	se	dobre	todo	joelho,	no	céu,	na	
terra	e	debaixo	da	terra"	(Fl	2,	10).	
	

Olá	amados!	
Louvado	seja	o	nome	do	
Nosso	 Senhor	 Jesus	
Cristo.	
Na	 quarta	 edição	 do	
nosso	 informativo,	
saberemos	 como	 foi	 o	
Casamento	Comunitário,	
os	 batismos	 do	 mês	 de	 outubro,	
próximos	 eventos,	 informações	 sobre	
Crisma	 e	 sobre	 a	 Primeira	 Eucaristia,	
além	 dos	 eventos	 que	 ocorrerão	 em	
nossa	 paróquia,	 como	 o	 Almoço	 das	
Famílias,	SAEC,	RCC,	e	muito	mais.		
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	
PASTORAL	DA	SOPA	
Na	sexta-feira	dia	14/	10	a	equipe	da	Pastoral	
da	 Sopa	 fez	 a	 Ronda	 como	 de	 costume	 e	
distribuiu	um	apetitoso	almoço	aos	 irmãos	de	
rua	e	o	diferencial	neste	dia	foi	o	brilho	no	olhar	
de	 cada	 criança	 que	 pôde	 receber	 além	 do	
alimento,	uma	palavra	de	amor,	acompanhado	
de	um	momento	de	oração.	Elas	ficaram	felizes	
por	saber	que	existe	uma	pastoral	que	acredita	
em	 um	mundo	melhor	 e	 que	 tem	 prazer	 em	
celebrar	 a	 harmonia	 entre	 os	 irmãos,	
independente	da	classe	social.			

Como	 havíamos	
anunciado	na	edição	
passada,	 no	 dia	 22	
de	 outubro	 tivemos	
o	 Casamento	
Comunitário	em		
	

PRÓXIMOS	EVENTOS	
ENCONTRO	DOS	CRISMANDOS	
Neste	domingo	dia	30,	 teremos	o	Encontro	dos	
Crismandos	com	as	Pastorais	e	Movimentos	em	
nosso	Santuário.	Várias	Pastorais	e	Movimentos,	
mostrarão	todos	os	trabalhos	que	acontecem	em	
nossa	Paróquia.	

A	 Pastoral	 recebeu	
doações	 dos	
próprios	membros	e	
da	 Catedral	 Militar	
Rainha	da	Paz.	

nossa	comunidade	e	foi	um	evento	maravilhoso	
organizado	pela	Pastoral	Familiar.	Foram	7	casais	
que	receberam	este	Sacramento	e	a	Celebração	
foi	presidida	pelo	Pe.	Fausto.	Confiram	a	matéria	
completa	em	nosso	site.	
	

CASAMENTO	COMUNITÁRIO	


