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   Está chegando uma das semanas mais importantes do ano,
que começa com o domingo de ramos, onde celebramos a
entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, que é
aclamado como rei e ao mesmo tempo Ele já sente o que está
para acontecer.

 Na quinta-feira quando temos aquele momento tão
significativo quando Jesus se retira com os discípulos para rezar,
institui a Eucaristia, o lava pés, onde mostra toda sua humildade,
que Ele veio para servir e em especial, servir o povo de Deus,
lavando os pés dos seus discípulos. O Senhor é aquele que
serve, que vai à frente, que vai ao encontro daqueles que mais
necessitam. 

  Na sexta-feira celebramos a Paixão, a morte de Cristo, onde
Ele é julgado, condenado e morto, uma morte cruel na cruz. O
sábado é dia santo, é o grande dia, onde celebramos a
ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo na madrugada de
domingo, quando Ele vence a morte, vence o pecado, traz vida
nova, traz esperança para todo povo santo de Deus. 
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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 ABRIL é dedicado a Eucaristia e ao
Divino Espírito Santo.

A Eucaristia é o centro da vida da Igreja.
Ela é o Sacrifício de Cristo que se
atualiza no altar, na celebração da santa
Missa. É o Alimento (banquete) do
Cordeiro, que se dá como alimento
espiritual. É a maior prova de amor de
Jesus para conosco. Além da Missa, Ele
permanece em estado de vítima
oferecida permanentemente ao Pai em
nossos Sacrários, para nos socorrer em
todas as necessidades e estar sempre
conosco: “Tendo amado os seus que
estavam no mundo, amou-os até o
fim” (Jo 13,1).

  Que realmente cada um de nós, como filhos de Deus, possa
como família vivenciar esta semana santa com alegria, com
entusiasmo, participando em cada momento significativo na
sua comunidade, participando da Santa Missa, das celebrações
e em especial participar da missa de domingo, que é o domingo
da ressurreição do Salvador.

  A todos uma feliz e abençoada Páscoa, que realmente esse
Cristo tenha ressuscitado, ressurgido na vida de cada um de nós,
nas famílias, nas comunidades, no país e no mundo, que
possamos vivenciar essa paz que Ele nos trouxe com alegria e
muito amor.

https://cleofas.com.br/a-presenca-real-de-cristo-na-eucaristia/
https://cleofas.com.br/quem-e-o-espirito-santo-2/
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O Papa nos orienta a rezar pelo pessoal de saúde
durante o mês de Abril:

Rezemos para que o
compromisso do pessoal
de saúde na assistência
às pessoas doentes e aos
idosos, sobretudo nos
países pobres, seja
apoiado pelos governos
e pelas comunidades
locais.
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TRÍDUO PASCAL - CENTRO DA VIDA DA IGREJA

  A Páscoa é o centro da vida cristã, pois é quando fazemos
memória do grande evento da paixão, morte e ressurreição de
Jesus. Assim, as celebrações que envolvem tal mistério da nossa
fé são as mais importantes para nós, como Igreja.

  A grande celebração da Páscoa, ao fim da Quaresma, é vivida
pela Igreja em três grandes momentos que são interligados: o
Tríduo Pascal. Tais celebrações começam na Quinta-feira Santa,
com a Missa Vespertina da Ceia do Senhor - quando se faz
memória da instituição da Eucaristia e do Sacerdócio,
lembrando também o gesto do lava-pés. Na noite de quinta
para sexta a Igreja se mantém em vigília junto de nosso Senhor,
acompanhando-o em sua agonia no Horto das Oliveiras. Já na
tarde da Sexta-feira Santa, sempre às 15h, em todo o mundo, a
Igreja se reúne em tom muito sóbrio para a Celebração da
Paixão do Senhor - proclamando a morte de Jesus e adorando a
Cruz, instrumento pelo qual Ele nos concedeu a salvação.
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   Na última parte do Tríduo, "ao terceiro dia", somos chamados à
igreja para a Solene Vigília Pascal, na noite do Sábado Santo,
quando celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte:
a sua ressurreição – essa é a liturgia mais solene da Igreja. Nessa
celebração nós acompanhamos a benção do Fogo Novo, com o
qual se acende o Círio Pascal - luz de Cristo ressuscitado que nos
ilumina em nossos caminhos –, depois temos nossos corações
abrasados ao ouvirmos, nas leituras, tudo o que Deus fez por seu
Povo - por todos nós - na História da Salvação. Então cantamos
o Hino do Glória, entoamos o Aleluia pascal, renovamos as
nossas promessas do batismo e, enfim, ao partirmos o Pão da
Eucaristia, celebramos verdadeira ação de graças pelo Cristo
Senhor, que, vencendo a morte, nos concede a Vida Eterna.

  Que esse grande momento seja de verdadeira ressurreição,
verdadeira Páscoa para nossa comunidade paroquial, para
nossas famílias. Possamos, depois da Paixão, acompanhar Maria
Madalena e os apóstolos ao sepulcro para proclamarmos ao
mundo, em alta voz: Cristo não está morto, ressuscitou!
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Iniciação à Vida Cristã (IVC)

  A Iniciação à Vida Cristã (IVC) é o nome que se dá ao processo
pelo qual uma pessoa é incorporada ao mistério de Cristo,
tornando-se discípula de Cristo. Esta transformação radical se
realiza no âmbito da fé e supõe um itinerário catequético realizado
em etapas, chamado catecumenato. Este itinerário marcou os
primeiros tempos da Igreja. Esta catequese levava a pessoa a fazer
uma experiência profunda com Jesus Cristo e seu Reino.

  A IVC compreende as etapas do Batismo, Eucaristia, Crisma e
Catequese com Adultos. E durante estas etapas, somos guiados
através dos Passos da Iniciação, que se traduzem em seis
momentos específicos que envolvem toda a vida da pessoa:
O encontro, a conversão, o discipulado, o engajamento na
comunidade, a celebração, a missão, e todos esses passos levam
ao testemunho.

  A Iniciação à Vida Cristã tem como metas: anunciar o querigma
aos pais e padrinhos, integrar e ampliar o processo formativo da
Eucaristia e da Crisma, dinamizar a catequese com adultos na
dimensão da formação discipular e formar catequistas discípulos
missionários numa metodologia de inspiração catecumenal.



9

Informações para inscrições do Batismo e Matrimônio:

Batismos

Documentos:
- Certidão de Nascimento; 
- Taxa;
- Nome de um casal de padrinhos maiores de 16 anos ou crismados.
(Para registrar no livro de batismo, não consta nome de padrinhos
na lembrança de batismo e se houver mais padrinhos, só
participarão da cerimônia).

Matrimônio* 

Documentos:
- Batistério (válido por 6 meses) - solicitar na Cúria,
www.arquidiocesepoa.org.br / Batistério ou certidaob@arquipoa.com
- Cópia do RG dos noivos
- Cópia do comprovante de residência dos noivos
- Taxa de R$ 500,00
- Curso de noivos disponível online no site da Arquidiocese de POA.

Para maiores informações e realização das Inscrições deve-se procurar a
secretaria da Matriz. 
*Antes de fazer a inscrição para o matrimônio é necessário uma entrevista
com o padre.
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  A contribuição com o dízimo é um modo de
reconhecer que Deus é o Senhor de todos os bens
(dimensão religiosa), de manter as estruturas eclesiais
no âmbito paroquial e diocesano (dimensão eclesial) e
de partilhar os recursos, em vista do crescimento do
Reino de Deus (dimensão missionária) e do serviço da
caridade (dimensão caritativa). 

Formas de contribuir
- Na missa: envelope e cartão
- De casa: 

   Depósito:
   Banco: Banrisul
   Agência: 0152
   CC: 03.150145.0-9
   CNPJ: 92.858.000/0168-15

PIX
CNPJ: 92.858.000/0168-15
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Agenda
de abril
09 -  Encontrão do ONDA SVP

10 - Missa de Domingo de Ramos | 9h e 19h

14 - Quinta-Feira Santa | 20h
Missa da Ceia do Senhor
Vigília durante a noite

15 - Sexta-feira Santa | 15h
15h: Celebração da Paixão do Senhor
17h: Encenação da Paixão de Cristo

16 - Sábado Santo de Aleluia | 20h
Solene Vigília Pascal

17 - Domingo de Páscoa | 9h e 19h
Missa da Páscoa do Senhor

18 - Aniversário do Pe. Heinzmann

27, 28 e 29 - Tríduo de São José Operário | 20h

30 -Missa e Jantar Baile em Louvor a SJO | 18h30



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

