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Dia das mães é um dia especial para todos nós como filhos e
filhas. Por isso devemos louvar e agradecer a Deus, em primeiro
lugar, à Maria Santíssima Mãe de Jesus e nossa Mãe, a mãe de
todos nós. Mas também agradecer a mãe aqui na terra, ela que
deu a vida a cada um de nós. Durante nove meses, nós no seu
ventre, ela nos fez crescer, e nos fez viver. Devemos sempre
agradecer e sermos obedientes à mãe!
A mãe, quando ela chora, quando ela reza pelo seu filho e sua
filha, ela sempre é atendida por Deus. A oração da mãe não é
em vão, sempre para o bem dos seus!
Devemos procurar ser obedientes e ajudar a mãe, nos
momentos mais difíceis de sua vida. O filho nunca deve ser
problema, mas solução! Que as mães encontrem nos seus filhos
e filhas o amor e a alegria. Uma das maiores alegrias de uma
mãe, é ver os filhos formados e encaminhados na vida.
Vamos a agradecer a mamãe do céu, e a mamãe aqui na terra
por tudo que já fez e continua fazendo por cada um de nós.
Que São Vicente de Paulo, abençoe, proteja e ilumine todas as
mamães nesse seu dia. Feliz dia das mães!
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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 Maio é dedicado a Virgem Maria.
Por ser ela Mãe de Deus e nossa Mãe, o
mundo cristão comemora o Dia das
Mães no segundo domingo de maio,
rogando-lhe que defenda, proteja e
auxilie todas as mães em sua difícil
missão. A devoção a Virgem Maria quer
destacar o papel fundamental de Maria
Medianeira de todas as graças,
intercessora permanente do povo de
Deus, modelo para as mães cristãs, pura
e santa, sempre pronta e disposta a
fazer a vontade de Deus. É o mês por
excelência para as noivas se casarem e
consagrarem a vida matrimonial a essa
terna e boa Mãe.
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O Papa nos orienta a rezar pelos jovens durante o
mês de Maio:
Rezemos para que os
jovens, chamados a uma
vida
em
plenitude,
descubram em Maria o
estilo da escuta, a
profundidade
do
discernimento, a coragem
da fé e a dedicação ao
serviço.
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Mês de Maria, a Mãe de Deus
No início do mês de maio nós lembramos nossas mães - temos o
domingo do “dia das mães” como um momento em que honramos
aquelas mulheres que nos deram a vida, nos carregaram no ventre
e nos braços; aquelas que nos amam acima de si mesmas.
Nesse mesmo espírito é que lembramos e honramos neste mês a
Mãe de Deus. Maria recebe esse “título” de Mãe de Deus por ser a
mãe do Filho de Deus: se Jesus é Deus - a Segunda Pessoa da
Santíssima Trindade - e nasceu do ventre de Maria, de quem
recebeu sua humanidade, então Maria é verdadeiramente Mãe de
Deus!
Para além desse “detalhe” de aplicação lógica (se Jesus é Deus e é
filho de Maria, logo Maria é Mãe de Deus), em um momento
determinado, sabemos, ela foi dada por mãe também a nós,
através do “discípulo que Jesus amava”. É o que nos é narrado na
cena da Paixão: “mulher, eis aí teu filho... eis aí tua mãe.” O
apóstolo, reconhecido como São João, acolhe Maria em sua casa,
como sua mãe. E ele é imagem de todos nós, filhos da Igreja, que
recebemos do próprio Jesus esse grande presente: temos Maria, a
Mãe de Deus, como também nossa Mãe!
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Já quando crianças somos acostumados a ouvir sobre Maria como
a “Mamãe do Céu”, quando nosso pai e nossa mãe começam a nos
ensinar as coisas da fé, e assim nos ensinam que temos uma Mãe
também junto de Deus, que de lá cuida de nós. Certamente muitos
de nós carregamos na lembrança nosso cantarolar infantil:
“Mãezinha do Céu, eu não sei rezar; eu só sei dizer: quero te amar...”
Essas são lembranças que deveriam se manter sempre vivas em
nossa mente e em nosso coração, continuando a pautar nossa
relação com Maria.

Se é das crianças o Reino dos Céus, que possamos, como
pequenos filhinhos, pedir sempre a intercessão da Virgem Maria.
Ela, como Mãe, certamente nos atende e busca de junto de seu
Filho aquilo que é para o nosso bem. Dessa confiança na
intercessão materna de Maria é que deve derivar a nossa devoção
- sejamos nós devotos de Fátima, de Lourdes, de Aparecida ou
tantas outras invocações e títulos, afinal é a mesma e única Mãe de
Deus. O princípio de qualquer devoção mariana está nessa
verdade de que ela é Mãe de Deus e nossa!
Que possamos, especialmente neste mês de maio, reforçar nossa
devoção por Maria, fazendo-nos pequeninos, necessitados de seu
amor materno. Se estamos afastados de Nossa Senhora,
aproveitemos esse tempo para nos aproximarmos novamente dela!
Saibamos que ela nos ama como filhos e nunca nos deixa
desamparados.

E rezemos à Mãe do Céu também por nossas mães aqui na terra,
que nos deram à luz e nos amam de todo coração. Que Maria
Santíssima lhes conceda, de junto de Deus, todas as bênçãos de
que elas necessitem. Possa a vivência de sua maternidade, aqui na
terra, ser reflexo da maternidade divina de Maria!
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós!
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Pastoral Social
“Qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho pela
paz”.
Mais do que falar e escrever, Santa Madre Teresa de Calcutá
viveu este seu pensamento durante toda sua vida, se dedicando à
vivência da Palavra do Senhor, auxiliando, amando e cuidando dos
mais necessitados, assim como nosso Padroeiro, São Vicente de
Paulo, que nos deixou um legado infinito de ensinamentos
voltados à Caridade e ao Amor ao próximo.
Em nossa Paróquia, contamos com a dedicação, o amor e
entrega de uma Pastoral voltada essencialmente no olhar ao
próximo, às pessoas carentes e mais necessitadas. A ação social é
condição indispensável da vivência cristã! A oração leva a ação!
O atendimento aos mais necessitados sempre esteve presente
na Paróquia São Vicente de Paulo! Seguindo o exemplo do
padroeiro, considerado o Pai dos pobres, que dedicou sua vida aos
menos favorecidos, levando o alimento material e espiritual a
todos.
Atualmente, a Pastoral Social dá assistência a 303 famílias
carentes, que inclui pessoas desempregadas, imigrantes,
moradores de rua, auxiliando com alimentação, roupas e o que for
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possível para minimizar suas carências.
A distribuição de alimentos, que são arrecadados com os
paroquianos, ocorre na 2ª quinta-feira do mês e nas demais quintasfeiras, às 9h, há distribuição de roupas.
A Pastoral Social da São Vicente de Paulo procura unificar em suas
atividades a fé e o compromisso social, a oração e a ação,
conseguindo atender a tantos necessitados. É de suma importância
a adesão dos paroquianos! Isso demonstra que a verdadeira fé
evidencia naturalmente o compromisso diante dos pobres.
A Pastoral Social da São Vicente de Paulo, conta com a ajuda de
toda a Comunidade tanto em doações, apoio e no Servir. É uma
equipe aberta a quem quiser auxiliar.
Para maiores informações, é possível contatar o Casal responsável
pela Pastoral Social Alex e Ivana, através da Secretaria Paroquial.
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O tradicional Jantar Baile dos Namorados está de volta! A animação será
por conta da banda Tchê Guri e o cardápio está no capricho.
Os convites são limitados, valor R$130,00 (o casal) e estão à venda na
secretaria da paróquia e também através do whatsapp 51 99233-5237 com
Fabrício ou 51 993177813 com Vladi. Garanta o seu e prepare-se para uma
noite especial.
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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:

PIX

Banco: Banrisul
CNPJ: 92.858.000/0168-15
Agência: 0152
CC: 03.150145.0-9
CNPJ: 92.858.000/0168-15
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Agenda
de maio

13, 14 e 15 - Curso do Cenáculo - Salvador do Sul
14 - Drive Hamburguer/CLJ - Salão paroquial
15 - 56 anos de emancipação de Cachoeirinha
18, 19 e 20 - Tríduo de Santa Rita - Igreja Santa Rita
21 - Formação do Dízimo - 8h - Salão paroquial
21 - Festa do ONDA SVP - Salão paroquial
22 - Festa de Santa Rita de Cássia - Igreja Santa Rita
27, 28 e 29 - Embarque ONDA SVP - C. Cultural e
capela
29 - RCC do ECC - Salão paroquial

13

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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