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  O Sagrado Coração de Jesus é uma devoção em que as pessoas
procuram fazer as primeiras nove sextas-feiras do mês, para
alcançar a graça especial. É uma devoção muito bonita, as pessoas
fazem adoração ao Santíssimo e recebem a Sua bênção, e
participam da Santa Missa. Também está previsto a confissão, a
comunhão e a participação na comunidade. Por isso temos a
bandeira do Sagrado Coração de Jesus na cor vermelha e a fita que
o cristão usa para simbolizar a participação ao Apostolado da
Oração. 
  O Papa Bento XVI instituiu o grupo que reza pelo Papa e pela
igreja, que é o grupo Apostolado da Oração, chamado como os
Defensores da oração, da Fé e da igreja. Portanto, é importante que
a gente faça parte deste movimento do Apostolado da Oração,
para rezar pelo bem da igreja e, também, por toda a evangelização
da igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, religiosos e
religiosas, por todo o povo santo de Deus, para que, assim,
realmente possamos, como batizados, filhos e filhas de Deus,
vivenciar a nossa fé, o nosso batismo, através do nosso modo de
ser e agir, procurando sempre, não só o nosso bem-estar, mas
também o bem-estar de todos estes e estas que fazem parte do
dia a dia da nossa vida. E rezar por todos os missionários e
missionárias que estão anunciando e proclamando a palavra de
Deus pelo mundo afora. 
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   A cada mês do ano a Igreja católica  dedica uma devoção
particular. A escolha dessa devoção mensal é feita com base em
algum acontecimento histórico ou alguma celebração litúrgica
especial.  O mês de Junho é dedicado ao Sagrado Coração de
Jesus.

 Uma devoção que começou por volta do
ano de 1620, quando Jesus pediu a difusão
da devoção ao Seu sagrado Coração a
Santa Margarida Maria Alacoque. Foi
divulgada no mundo por São Claudio de
La Colombiere, diretor espiritual da Santa.
Foi um tempo marcado pela perigosa
heresia chamada “jansenismo”, que
impedia os católicos de comungarem com
frequência e incutia o medo de Deus nas
pessoas. E para provar o contrário, essa
devoção ao Sagrado Coração de Jesus quis
mostrar exatamente um Jesus humano,
misericordioso, e sempre pronto a perdoar
como fez o Pai ao filho pródigo.
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O Papa nos orienta a rezar pelas familias durante o
mês de Junho:

  "Rezemos pelas famílias
cristãs de todo o mundo,
para que com gestos
concretos vivam a
gratuidade do amor e a
santidade na vida
quotidiana."
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Ordenação Presbiteral - tempo de graça

   Conforme os apóstolos, depois de um primeiro momento em Jerusalém,
começaram a sair mundo, passaram a contar com cooperadores. Estes são os que
chamamos de presbíteros - homens experimentados na fé, como verdadeiros
anciãos, que justamente auxiliavam na condução das comunidades nascentes, do
Povo de Deus. E os gestos, a forma como os apóstolos investiam essa missão a esses
homens é justamente o que vemos na liturgia da ordenação presbiteral, ainda hoje,
quando os diáconos transitórios são introduzidos sacramentalmente à Ordem dos
Presbíteros. 
 
   Em uma ordenação nós temos alguns momentos importantes, para além daqueles
que estamos acostumados ao celebrarmos a Eucaristia - para além da liturgia da
Palavra e da liturgia Eucarística. O rito da ordenação, que se insere entre esses dois
grandes blocos da nossa celebração, tem início com a eleição do candidato: o diácono
que será ordenado é chamado pelo nome e apresentado ao bispo como provado e
aprovado para o encargo. Recebendo a acolhida por parte do bispo, depois da
homilia, assume propósitos para sua vida e ministério, ao fim dos quais, ajoelhado
diante do ordenante e com as mãos entre as suas, promete respeito e obediência a
ele, bem como aos futuros bispos que venham a sucedê-lo.

   Tendo feito os propósitos e as promessas sacerdotais, se dá o momento em que,
como Igreja Peregrina, os fiéis são convidados a rezar pelo eleito ao presbiterado,
invocando também a Igreja Celeste para que reze por ele. É quando, num gesto de
total entrega, o eleito se prostra, deitado ao chão, enquanto se entoa a Ladainha de
todos os Santos.  
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  Cantada a ladainha, chega-se ao centro da ordenação, quando é concedido o
Sacramento da Ordem no seu segundo grau ao eleito. Em um profundo silêncio, o
povo acompanha o gesto sacramental da imposição das mãos - repetido desde o
tempo dos apóstolos -, através do qual o diácono recebe o presbiterado. O bispo
realiza este gesto, que é repetido por todos os presbíteros presentes, em sinal de
sintonia e unidade na mesma missão. 

     À imposição das mãos segue a Prece Consecratória: recordando as ordens e
ministérios através dos quais, durante toda a História da Salvação, Deus quis contar
com mãos humanas para conduzir seu Povo, o bispo pede, nessa oração, que o
Senhor lhe conceda como colaborador no sacerdócio apostólico aquele eleito,
constituindo-o na dignidade de Presbítero, tendo seu coração renovado no Espírito de
santidade; para que coopere zelosamente através da pregação do Evangelho, da
celebração dos sacramentos, da oração pelo povo e com o povo, conduzindo o
rebanho do único Pastor, Cristo, até a consumação do Reino Eterno. E a partir daí já se
tem um novo padre. 

    Terminada a oração consecratória, o neo-presbítero é revestido com a estola ao
modo presbiteral e com a casula – sinais distintivos do ministério sacerdotal para a
administração dos sacramentos. Segue-se com a unção da palma das mãos do agora
ordenado com o santo crisma, para que ele possa santificar o povo cristão,
especialmente pelo oferecimento do sacrifício eucarístico. Tendo as mãos ungidas,
como é costume nosso e um gesto de amor e retribuição, o neo-sacerdote concede
sua primeira bênção sacerdotal aos seus pais. 

    O rito de ordenação se encerra com a entrega dos dons - o cálice com vinho e
patena com pão -, oferecidos pelo povo santo, para que o neo-sacerdote possa
apresentá-los a Deus e dar-nos a nós o Pão da Vida e o Cálice da Salvação; em
seguida, o bispo deseja a paz ao ordenado: "a Paz esteja contigo - o Amor de Cristo
nos uniu"; sendo este gesto repetido, então, pelos presbíteros e diáconos presentes.
Daí segue-se a missa como de costume, com o neo-sacerdote tomando parte na
concelebração. 

    Que possamos bem nos prepararmos para essa ocasião na qual também eu vou
receber esse sacramento e o ministério de presbítero. Que cada um desses belos ritos
fale e toque nossos corações, para que esse momento de alegria seja também tempo
de graça para nossa comunidade paroquial. E que eu possa, entre vós, viver meu
ministério como um bom pastor, dando tudo o que tenho e tudo o que sou - “tudo
pelo Tudo!”
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34 novos marujos e 
um casal de tios

Aconteceu

72 novos cenantes

Formação do Dízimo 
Casal palestrante de PoA Vera e Darvir

Bênção dos terços 
Crianças da Catequese
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Aconteceu
DRIVE DO CLJTríduo e festa em

honra. Santa Rita
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  O evento pretende destacar o
amor familiar como vocação e
forma de santidade e é uma bela
oportunidade para compreender e
partilhar o sentido profundo e
salvífico das relações familiares na
vida quotidiana.

  O X Encontro Mundial de Famílias
este ano será realizado de forma
multicêntrica e generalizada e terá
características diferentes em
comparação com o eventos dos
anos anteriores. 

  Em Roma haverá, portanto, um
evento principal , que contará com
a presença dos delegados das
Conferências Episcopais de todo o
mundo, bem como representantes
dos movimentos internacionais
envolvidos na pastoral familiar. 

  Na Arquidiocese de Porto Alegre,
teremos uma programação
especial, com o objetivo eclesial de
criar um evento global, que tenha o
rosto particular de nossa
comunidade.
A Pastoral Familiar Arquidiocesana convida a todas as Pastorais, Movimentos e Serviços a se engajarem e participarem ativamente da programação local do X Encontro Mundial das Famílias da Arquidiocese de Porto Alegre
(RS).
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Agenda
de junho

15 - Corpus Christi: Misssa - 21h - Paróquia SVP

15 - Corpus Christi: Adoração - 22h às 04h - Paróquia SVP

16 - Corpus Christi: Confecção dos tapetes - 04h às 09h

16 - Corpus Christi: Missa e Procissão - 09h - Paróquia SVP

15, 16 e 17 - Tríduo a Sto. Antonio - Igreja MJP

19 - Drive-thru de Sto. Antônio - 11h - Igreja MJP

22 à 26 - X Encontro Mundial das Famílias

24 - Ordenação sacerdotal diacono Henrique

26 - 1° Missa do Padre Henrique - Paróquia São João Batista



SECRETARIA PAROQUIAL
• De terça a sexta: 8h às 12h e 13h30min às 17h45min
• Sábado: 8h às 12h e 13h30min às 17h
• Contato: (51) 3041-5586

MISSAS NA MATRIZ
• Quartas e quintas-feiras às 19h (presencial)
• Sextas-feiras às 16h (presencial)
• Sábado às 17h (presencial) 
• Domingo às 9h (presencial) e às 19h (presencial e
transmitida)
• Dia 27 às 20h Missa da Família (presencial e transmitida)

MISSAS NAS COMUNIDADES
• Santa Rita - Sábado às 17h
• São José Operário - Sábado às 18h30min
• Menino Jesus de Praga - Domingo às 8h
• Ressurreição - Domingo às 10h

Esse material foi construído por muitas mãos e corações.
A PASCOM agradece a todos!

Clique nos ícones e acesse as redes
sociais da Paróquia.
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https://www.facebook.com/SaoVicenteCachoeirinha
https://www.instagram.com/paroquia_svpcachoeirinha/
https://www.saovicentecachoeirinha.com.br/
https://www.youtube.com/c/Par%C3%B3quiaS%C3%A3oVicentedePauloCachoeirinha

