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Com	o	 tema:	 “Fraternidade:	
biomas	brasileiros	e	a	defesa	
da	 vida”,	 a	 Conferência	
Nacional	dos	Bispos	do	Brasil	
(CNBB)	abriu	oficialmente	na	
Quarta-feira	 de	 Cinzas,	 no	
dia	 primeiro	 de	 março,	 a	
Campanha	 da	 Fraternidade.	
A	campanha	tem	como	lema:		

	 PRÓXIMOS	EVENTOS	
CURSO	NOVA	VIDA	
Nos	dias	18	e	19	de	março,	acontecerá	o	
Curso	 Nova	 Vida,	 promovido	 pela	 Escola	
de	Evangelização	Santo	André.	O	valor	do	
curso	é	de	R$	40,00,	para	as	despesas	de	
alimentação.	
“Venha	 experimentar	 o	 amor	 de	 Deus,	
mediante	um	encontro	pessoal	com	Jesus	
Cristo,	que	quer	nos	dar	uma	Nova	Vida”,	
	
PREPARAÇÃO	PARA	O	BATISMO	
Dia	 18	 de	 março	 teremos	 a	 preparação	
para	o	Batismo	em	nosso	Santuário.	
Inscrições	na	secretaria	do	Santuário.	
BATISMO	
Dia	19	de	março,	na	missa	das	10:00h.		
		
NOVENA	EM	HONRA	A	SÃO	JOSÉ	
Após	 as	 missas	 das	 7h	 da	 manhã,	 está	
acontecendo	a	novena.	A	festa	de	São	José	
acontecerá	no	dia	20/03	(segunda-feira).	
	
ARROZ	CARRETEIRO	
A	 Pastoral	 Familiar	 tem	 a	 honra	 de	
convidar	a	comunidade	para	participar	do	
Arroz	 carreteiro,	 que	 acontecerá	 no	 dia	
30/04,	 valor	 R$15,00.	 Ingressos	 a	 venda	
com	os	membros	das	pastorais.		
	
	PEREGRINIÇÃO	ROTA	300	
Venha	 participar	 da	 Peregrinação	 à	
Catedral	 Basílica	 de	 Nossa	 Senhora	
Aparecida.	 Saída	 do	 Santuário	 no	 dia	
20/04	e	 retorno	dia	23/04.	 Valor	 será	de	
R$	450,00.	
Não	perca	essa	oportunidade.		
	

INSCRIÇÃO	PARA	O	XV	EJOCÃO	
O	Ejoc	convida	jovens	de	25	a	35	anos	para	
fazer	 o	 encontro	 que	 será	 realizado	 nos	
dias	06	e	07	de	maio	de	2017.	 Inscrições	
neste	domingo	(12),	após	a	missa	das	20h.	
Para	a	realização	da	inscrição	é	necessário	
levar	 documento	 de	 identidade,	
comprovante	 de	 residência	 e	 o	 valor	 de	
R$60,00.	
O	 jovem	 deve	 ser	 solteiro:	 não	 ter	 sido	
casado	 e	 não	 morar	 junto	 de	 seu	
companheiro(a).	
	

	 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	
	

MANTENHA-SE	ANTENADO	
CAMPANHA	DA	FRATERNIDADE	2017	

“Cultivar	 e	guardar	a	 criação”(Gn	2.15),	
alerta	para	o	cuidado	da	Casa	Comum,	de	
modo	 especial	 dos	 biomas	 brasileiros.	
Segundo	o	bispo	auxiliar	de	Brasília	(DF),	
dom	Leonardo,	a	proposta	é	dar	ênfase	à	
diversidade	 de	 cada	 bioma	 e	 criar	
relações	 respeitosas	 com	 a	 vida	 e	 a	
cultura	 dos	 povos	 que	 neles	 habitam,	
especialmente		 a	 luz	 do	 Evangelho.	
Para	 ele,	 a	 depredação	 dos	 biomas	 é	 a	
manifestação	 da	 crise	 ecológica	 que	
pede	 uma	 profunda	 conversão	 interior.	
“Ao	meditarmos	e	rezarmos	os	biomas	e	
as	 pessoas	 que	 neles	 vivem,	 sejamos	
conduzidos	à	vida	nova”,	afirma.		

Fonte:	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	
convivência.	Vamos	participar!	
TERÇO	DOS	JOVENS	
Venha	participar	do	Terço	dos	Jovens	que	
acontece	 todas	 as	 quintas-feiras,	 às	 20h,	
na	 sala	 5	 do	 Centro	 Catequético.	 A	 cada	
encontro	 temos	 uma	 palestra	 após	 a	
oração	do	terço.	
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	
Está	a	venda	ao	final	das	missas,	o	Círio	
Pascal	da	Família.	Adquira	o	seu	no	valor	
de	R$	10,00.	
	
As	 confissões	 no	 Santuário	 foram	
interrompidas	 na	 última	 sexta-feira.	 A	
partir	 do	 dia	 14/03	 iniciam-se	 os	 ritos	
penitenciais.	Só	voltaremos	a	atender	as	
confissões	 depois	 da	 Páscoa,	 com	
exceção	 do	 dia	 24/03,	 quando	
acontecerá	 o	 mutirão	 em	 nosso	
Santuário.				
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SANTOS	DO	MÊS	DE	MARÇO		 PALAVRA	DO	SACERDOTE	

VOCÊ	SABIA?	

EVENTOS	FIXOS	

SEJAM	BEM	VINDOS	

Dia	01,	Santa	Veridiana	
Dia	02,	Maria	Domenica	Mantovani	
Dia	03,	São	Brás	
Dia	04,	Santo	André	Corsini	
Dia	05,	Santa	Ágata	
Dia	06,	São	Paulo	Miki	e	companheiros	
Dia	07,	São	Ricardo	
Dia	08,	São	Jerônimo	Emiliano	
Dia	09,	Santa	Apolônia	
Dia	10,	Santa	Escolástica	
Dia	11,	São	Castrense	
Dia	12,	São	Julião	Hospitaleiro	
Dia	13,	São	Martiniano	
Dia	14,	São	Cirilo	
Dia	15,	São	Teotônio	
Quer	saber	mais	sobre	os	santos?	Entre	
em	nosso	site.	

O	TEMPO	DA	QUARESMA	
A	Quaresma	é	o	período	de	preparação	para	a	
Páscoa	do	Senhor,	cuja	duração	é	de	40	dias.	
Tal	período,	portanto,	inicia-se	na	Quarta-feira	
de	 Cinzas	 e	 se	 estende	 até	 o	 Domingo	 de	
Ramos,	 uma	 semana	 antes	 da	 Páscoa.	 O	
período	é,	assim,	marcado	pela	penitência,	pela	
realização	constante	de	jejuns,	pela	conversão	
e	 pela	 preparação	 dos	 catecúmenos	 para	 o	
batismo.	
No	 início	 da	 Quaresma,	 na	 Quarta-feira	 de	
Cinzas,	os	fiéis	têm	suas	frontes	marcadas	com	
cinzas,	como	os	primitivos	penitentes	públicos,	
excluídos	 temporariamente	 da	 assembleia	
(lembrando	Adão	expulso	do	Paraíso,	de	onde	
vem	a	fórmula	litúrgica:	“Lembra-te	de	que	és	
pó...”).	Nos	dias	que	se	seguem,	redescobrem	o		
	

significado	 do	 batismo	 e	 se	 esforçam	 para	
tomar	a	cruz	e	seguir	fielmente	a	Cristo.		
Aprofundam,	 então,	 o	 ódio	 que	 sentem	 pelo	
pecado	e	são	ajudados	em	seus	esforços	pelas	
orações	em	comum.		
Esse	 tempo	 de	 penitencia	 é	 bem	 recordado	
pela	liturgia:	as	vestes	e	os	paramentos	usados	
são	 da	 cor	 roxa	 (no	 quarto	 domingo	 da	
Quaresma,	pode-se	usar	o	rosa,	representando	
a	 alegria	 pela	 proximidade	 do	 termino	 da	
tristeza,	pela	Páscoa);	o	Hino	de	Louvor,	não	é	
recitado;	 a	 aclamação	 do	 “Aleluia”	 também	
não	 é	 feita;	 não	 se	 enfeitam	os	 templos	 com	
flores;	o	uso	de	instrumentos	musicais	torna-se	
moderado,	apenas	sustentando	o	conto,	etc.		

Fonte:	portalcatolico.org.br	
	

Olá	amados!	
Nesta	 edição	 do	
nosso	 informativo	
falaremos	 sobre	 a	
Campanha	 da	
Fraternidade	 e	 a	
quaresma.		

Vamos	 informar	 também	 sobre	 os	
eventos	que	aconteceram	no	mês	de	
fevereiro	e	os	que	acontecerão	neste	
mês	de	março.	
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:	às	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	
FEIJOADA	COM	SAMBA	
No	 dia	 19	 de	 fevereiro	 aconteceu	 no	
Santuário	 a	 Feijoada	 com	 Samba.	 Esse	
evento	 foi	 promovido	 pelos	 Casais	
Festeiros	

CATEQUESE	2017	
A	catequese	iniciou	suas	atividades	no	
domingo,	dia	05	de	março.	Estamos	
felizes	em	participar	da	iniciação	à	vida	
cristã	dessas	crianças.		
Esse	ano	a	catequese	conta	com	17	novos	
catequistas.	

ENCONTRO	NAMORO	CRISTÃO	
Dia	19	de	fevereiro	aconteceu	também	
o	 Encontro	 Namoro	 Cristão	 com	 a	
participação	 de	 28	 jovens.	 Foi	 um	
encontro	maravilhoso	com	dinâmicas	e		
Palestras,	promovido		
pela	Pastoral	Familiar.		
	

	

e	 contou	 com	 a	
participação	 das	
pastorais	 e	 da	
comunidade.		
Agradecemos	a	todos	
pelo	 apoio	 e	
presença.	
		

“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.”	
	


