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Alegria da Esperança
Queremos louvar, bendizer e
agradecer a Deus, a todos os
cientistas

que

trabalham

para a descoberta da vacina
do Covid-19. Eles estão nos
proporcionando a esperança

de

uma

vida

melhor

porque todos aqueles que
acreditam na ciência, estão
esperando ansiosamente a
vacina.
Por isso sentimos um ânimo depois da notícia que a vacina chegou, vendo a alegria
das pessoas que a receberam, de modo especial os idosos e profissionais que
trabalham na linha de frente. Trouxe um ânimo novo para o povo, de esperança, de
fé, de amor para com a vida, por isso todos nós, como cristãos, devemos valorizar e
transmitir esperança para todos nossos irmãos e irmãs, que aos poucos a vida vai
melhorar, o medo da doença vai passar porque temos uma vacina. Não perder a
esperança, mas acreditar num futuro melhor para todos e cada um de nós fazer a
sua parte, se cuidando, priorizando todos os cuidados exigidos pelos órgãos de
saúde. Termos presente que apesar da pandemia a nossa vida continua, cada um de
nós fazer o seu trabalho como fazia anteriormente, só tomando os devidos cuidados.
Confiar na vacina e confiar em Deus porque Ele é o nosso alicerce, a nossa força e
com muita alegria enfrentar a todas as adversidades que se apresentam através
desta pandemia e procurar viver como família, como comunidade, com os devidos
cuidados, sem medo da vida.
Pedimos que Deus acompanhe a cada um de nós e nos abençoe e proteja!

FIQUE ATENTO
Atenção quanto às orientações sobre Batismo,
Matrimônio e Catequeses
BATISMO
Durante a pandemia os batismos serão realizados aos sábados às 10h ou 15h, fora dos
horários de missa. É obrigatório o uso da máscara e o mínimo de pessoas possível durante
a cerimônia (pais, padrinhos e avós).
Documentos necessários para a inscrição:
- Certidão de nascimento da criança.
- Nome completo de 1 casal de padrinhos, maior de 16 anos ou crismados. Não consta o
nome dos padrinhos na lembrança de Batismo.

MATRIMÔNIO
Documentos necessários para a inscrição:
- Batistério (Válido por 6 meses) - Solicitar na Cúria
- Cópia do RG dos noivos
- Cópia do comprovante de residência dos noivos
- Taxa de R$500,00
- Curso de noivos.
O Encontro de Preparação ao Matrimônio e à Vida
Familiar, da Arquidiocese de Porto Alegre, será
realizado ao longo de 3 noites, um dia por
semana, sendo o primeiro encontro nos dias 6, 13 e
20 de maio de 2021, pela plataforma Zoom. O link
será disponibilizado em breve aos inscritos, em
data próxima ao encontro. O horário será das 20h
às 21h45. Após a conclusão da preparação, será
fornecido certificado, enviado diretamente para a
paróquia na qual os noivos irão se casar e
também para o endereço de e-mail cadastrado.
Acesse o link e faça a sua inscrição:
https://www.arquipoa.com/vida-e-familia

CATEQUESE
Em virtude da pandemia, estamos aguardando as orientações da Arquidiocese de Porto
Alegre.
Maiores informações sobre esses sacramentos na secretaria paroquial - Fone: 3041-5586.

VEM AÍ
QUARTA-FEIRA
DE CINZAS
A Quarta-feira de Cinzas na Igreja é um
momento especial porque nos introduz
precisamente no mistério quaresmal.
Uma das frases no momento da imposição
das cinzas serve de lembrete para nós:
‘Lembra-te que do pó viestes e ao pó, hás de
retornar.’ A cinza quer demonstrar justamente
isso; viemos do pó, viemos da cinza e
voltaremos para lá, mas, precisamos estar
com os nossos corações preparados, com a
nossa alma preparada para Deus.
A Quarta-feira de Cinzas leva-nos a visualizar
a
Quaresma,
exatamente
para
que
busquemos a conversão, busquemos o
Senhor. A liturgia do tempo quaresmal
mostra-nos a esmola, a oração e o jejum
como o princípios da Quaresma.
A própria Quarta-feira de Cinzas nos coloca
dentro do mistério. É um tempo de muita
conversão,
de
muita
oração,
de
arrependimento, um tempo de voltarmos
para Deus.
Eu gosto muito de um texto do livro das
Crônicas que diz: "Se meu povo, sobre o qual
foi invocado o meu nome, se humilhar, se
procurar minha face para orar, se renunciar
ao seu mau procedimento, escutarei do alto
dos céus e sanarei sua terra" (II Cr 7, 14).
A Quaresma é tempo conversão, tempo de
silêncio, de penitência, de jejum e de oração.
Eu, padre Roger, pergunto para Deus: "Senhor,
que queres que eu faça"? – mesma pergunta
de São Francisco diante do crucifixo. Mas,
geralmente, a minha penitência é ofertar
algo de que eu gosto muito para Deus neste
tempo quaresmal.

Você, que fuma, por exemplo, deixe de fazêlo na Quaresma. Tenho certeza de que após
esse tempo quaresmal Deus o libertará do
vício do cigarro. Você, que bebe, não beba,
permitindo que o próprio Deus o leve à
conversão pela penitência que você está
fazendo.
Talvez
você
precise
fazer
penitência da língua, da fofoca. Escolha
uma coisa concreta e não algo que, de tão
abstrato, não vai levá-lo a nada. Faça
penitência de novela, você que as assiste.
Tem de ser algo que o leve à conversão.
O Espírito Santo o levará à penitência que
você precisa fazer nesta Quaresma.
Fonte: Canção Nova
Em virtude da pandemia, neste ano foi
modificado o Rito de Imposição das Cinzas.
“Feita a oração de bênção das cinzas e
depois de as ter aspergido com água benta
sem dizer nada - precisa a nota -, o
sacerdote, voltado para os presentes, diz
uma só vez para todos a fórmula que se
encontra no Missal Romano: ‘Convertei-vos
e acreditai no Evangelho’. Depois, prossegue
a nota, “o sacerdote lava as mãos, coloca a
máscara protegendo o nariz e a boca, e
impõe as cinzas a todos os presentes que se
aproximam
dele,
ou,
se
for
mais
conveniente, aproxima-se ele do lugar
daqueles que estão de pé. O sacerdote
pega nas cinzas e deixa-as cair sobre a
cabeça de cada um, sem dizer nada”.
Fonte: Vatican News

QUARESMA
A liturgia que abre o tempo da Quaresma manda proclamar o Evangelho em que o
Nosso Senhor Jesus fala da esmola, da oração e do jejum, os quais nos conduzem a um
caminho de conversão.Toda nossa vida torna-se um sacrifício espiritual que
apresentamos continuamente ao Pai, em união com o sacrifício de Jesus sofredor e
pobre; a fim de que, por Ele, com Ele e n’Ele, seja o Pai em tudo louvado e glorificado.
Por isso, a Quaresma é um caminho bíblico, pastoral, litúrgico e existencial para cada
cristão pessoalmente e para a comunidade cristã em geral, que começa com as cinzas
e conclui com a noite da luz, a noite do fogo, a noite santa da Páscoa da Ressurreição
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir sobre os rumos de nossa espiritualidade
até a Páscoa de Nosso Senhor Jesus, ou seja, a vida nova que Ele tem para nós, os
exercícios quaresmais de conversão. A liturgia da Quarta-feira de Cinzas, que abre o
Tempo da Quaresma, manda proclamar o Evangelho em que Nosso Senhor fala da
esmola, da oração e do jejum, conforme Mateus 6,1-8.16-18.
Exercícios Quaresmais de conversão
Oração: A oração é a expressão máxima de nossa fé. Não podemos pensar nela como
algo que parte somente de nós, pois, quando o homem se põe em oração, a iniciativa é
de Deus que atingiu, com a Sua graça, o coração desse homem. Toda a nossa vida
deveria ser uma oração, ou seja, uma comunicação com o divino em nós.
Jejum: Jejuar é abster-se de um pouco de comida ou bebida, é estabelecer o correto
relacionamento do homem com a natureza criada. A atitude de liberdade e respeito
diante do alimento torna-se símbolo de sua liberdade e respeito para com tudo quanto
o envolve e o possa escravizar: bens materiais, qualidades, opiniões, ideias, pessoas,
apegos e assim por diante. Jejuar significa fazer espaço em si.
Esmola ou caridade: O que significa esmola? Dar esmola significa dar de graça, dar
sem interesse de receber de volta, sem egoísmo, sem pedir recompensa, mas em
atitude de compaixão. Nisso, o homem imita o próprio Deus, no mistério da criação, e
imita a Jesus Cristo, no mistério da redenção.
Celebrar a Eucaristia no tempo da Quaresma significa percorrer com Cristo o itinerário
da provação que cabe à Igreja e a todos os homens; é assumir mais decididamente a
obediência filial ao Pai, e o dom de si aos irmãos que constituem o sacrifício espiritual.
Assim, renovando os compromissos do nosso batismo, na noite pascal, poderemos
“passar” para a vida nova de Jesus, Senhor ressuscitado para a glória do Pai na
unidade do Espírito.

QUARESMA
Para celebrar bem este tempo
1. O Tempo da Quaresma, que é esse tempo de conversão, se estende da Quartafeira de Cinzas até a Missa da Ceia do Senhor, inclusive, essa Missa vespertina dá
início, nos livros litúrgicos, ao Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição do
Senhor, o qual tem seu cume na Vigília Pascal e termina com as vésperas do
Domingo da Ressurreição. A semana que precede a Páscoa toma o nome de
Semana Santa. Ela começa com o Domingo de Ramos.
2. Os domingos desse tempo de conversão chamam-se de 1°, 2°, 3°, 4° e 5° Domingo
da Quaresma. O 6° domingo toma o nome de “Domingo de Ramos e da Paixão”.
Esse dia tem a precedência sobre as festas do Senhor e sobre qualquer
solenidade.
3. As solenidades de São José, esposo de Nossa Senhora (19 de março) e da
Anunciação do Senhor (25 de março), como outras possíveis solenidades dos
calendários particulares, antecipam sua celebração para o sábado, caso
coincidam com esses domingos.
4. A liturgia da Quarta-feira de Cinzas abre o tempo da Quaresma. Não se cantam
o “Glória” nem o “Credo” nessa Missa.
5. Aos domingos da Quaresma, não se canta o hino Glória; faz-se, porém, sempre a
Profissão de Fé e o Creio. Depois da segunda leitura, não se canta o Aleluia; o
versículo, antes do Evangelho, é acompanhado de uma aclamação a Cristo
Senhor. Omite-se o Aleluia também nos outros cantos da Missa.
6. A cor litúrgica do Tempo da Quaresma é a roxa; para o 4° domingo (Laetare –
Alegria) é permitido o uso da cor rosa. No Domingo de Ramos e na Sexta-feira
Santa, a cor das vestes litúrgicas e do celebrante é a vermelha, por tratar-se da
Paixão do Senhor.
7. Sugestão: em oração, colha de Deus uma penitência ou mortificação pessoal
que você possa viver neste tempo de retiro. Por exemplo: deixar algo de que gosta
muito de fazer ou de comer, falar menos, diminuir o barulho ao seu redor, assistir
menos à televisão, reconciliar-se com as pessoas e situações, fazer um bom
exame de consciência e confessar-se. Nos dias de jejum: oferecer a quem não tem
o que você iria comer e beber.
Fonte: Canção Nova

HORÁRIOS
SECRETARIA PAROQUIAL
FEVEREIRO
• De terça a sábado das 8h às 12h

MISSAS NA MATRIZ
FEVEREIRO

VOCÊ
SABIA?
• Sextas-feiras às 16h (somente presencial)
• Sábado às 17h (somente presencial)
• Domingo às 9h (somente presencial) e às 19h (presencial e transmitida)
• Todo dia 27 do mês Missa da Família - Dia de nosso Padroeiro (presencial e
transmitida)

MISSAS NAS COMUNIDADES
• Santa Rita - Sábado às 18h
• São José Operário - Sábado às 19h30min
• Menino Jesus de Praga - Domingo às 8h30min
• Ressurreição - Domingo às 10h

Esse material foi construído em muitas mãos e corações...
A Equipe Comunicação agradece a todos!

Clique nos ícones e acesse as redes sociais
da Paróquia São Vicente de Paulo

