
Edição 8 - Abril/2021

São Vicente de Paulo - Cachoeirinha/RS



Palavra do Pároco

Nesse mês, onde o nosso Pároco, Padre José, completou mais uma

primavera, quem recebe a palavra e o carinho é ele...

Pe. José Antônio Heinzmann

Aniversário do Nosso Pároco

Parabéns Pe. Heinzmann! Que Deus ilumine sempre sua
vida, conceda muita saúde e tenha muitos anos de vida
com a proteção de Maria. Feliz aniversário!!

Clair (Secretária Paroquial)

Padre José... louvamos e bendizemos pelo dom de sua
vida... homem chamado e escolhido por Deus para o
serviço... Nossa comunidade tem muito a agradecer pela
sua dedicação e coragem.... Feliz aniversário...

Neu e Eliane (Comunidade Menino Jesus de Praga)

Padre José Antônio, Louvamos o Dom da Sua Vida, lhe desejando
felicidades pela passagem do seu aniversário. 

Eu e minha Família agradecemos pela parceria de longa data, e
lhe desejamos vida longa nesta missão de Orientador e Pastor.
Forte Abraço!

Nei  (Ministro da Sagrada Eucaristia)

Querido Padre José, queremos com o coração cheio de alegria dar
graças ao nosso bom Deus pelo dom da sua vida e por sua fiel e
abençoada companhia e orientação. Que Maria lhe proteja
sempre em seu amor, e que Deus lhe abençoe com muita saúde.

Feliz e abençoado aniversário é o que lhe desejamos com muito
carinho. Ricardo e Ana (MCJ)

Que sua vida se renove a cada amanhecer com as
bênçãos do Senhor! 
Muita saúde e felicidades!

Deivid e Isquel (Girassol)



Querido Padre José, parabéns pelo seu aniversário. Que
seja uma data repleta de alegria e saúde, que o senhor
continue sendo esse Bom Pastor para todos nós!!! 

Feliz vida!!
Hudy (MEJ - Comunidade São José)

Parabéns querido e Abençoado Padre José Antônio Heinzmann,

muitas felicidades, muita paz, luz, amor, realizações e muita
saúde. E que esse nosso Deus Te Abençoe, Te Proteja, Te Ilumine
hoje e sempre !!!

E Te Dê Uma Vida Longa !!!
Claudio e Patrícia (ECC)

Padre, feliz vida! A sua vida em nossa Comunidade é uma
benção. Deus sabe o quanto o senhor é importante para nós. Sua
paternidade espiritual nos alcança, nos impulsiona e nos inspira.

Obrigado por cada incentivo, por cada gesto de misericórdia.

Que possamos algum dia retribuir tudo o que o senhor faz por
nós! Matheus Jardim (Grupo Filia)

A "Servir com alegria", aprendemos com seu exemplo,

seu apoio... Lhe desejamos todas as alegrias e
bênçãos que o Senhor Deus possa lhe derramar para
continuar a conduzir o seu rebanho. Felicidades
sempre! Taton e Valeria (CPP)

Padre, um feliz aniversário. Muita saúde e felicidade,

muitos anos de vida e muitos anos conosco ainda. É
uma alegria imensa termos o senhor como pastor do
nosso rebanho, seu trabalho muito ajuda nossa
paróquia. Um grande abraço! Antonio (CLJ)

Parabéns Padre José, que Deus continue lhe iluminando e lhe
abençoando cada vez mais, que o senhor tenha sempre nossa
Mãezinha ao seu lado lhe cobrindo com o seu manto sagrado e
auxiliando em todos os momentos. Desejamos muita saúde e uma
vida repleta de felicidades, que possamos comemorar o dom da
vida por muitos anos. Cris Martirena (Cenáculo de Maria)

Pe. José, neste dia e sempre, o Senhor da Messe lhe
cumule de todas as bênçãos e lhe dê coragem para que
seu pastoreio continue marcando a vida de todos nós!

Feliz aniversário!!!
Eliane Moura (Ministro da Sagrada Eucaristia)



Celebramos com muita alegria no dia 25

de Abril a vida de santidade de um dos
quatro Evangelistas: São Marcos. Era de
origem judaica e de uma família tão
cristã que sempre acolheu aos primeiros
cristãos em sua casa: “Ele se orientou e
dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de
João, chamado Marcos; estava lá uma
numerosíssima assembleia a orar” (Atos
12,12).

A tradição nos leva a crer que, na casa
de São Marcos teria acontecido a Santa
Ceia celebrada por Jesus, assim como
dia de Pentecostes, onde “inaugurou” a
Igreja Católica. Encontramos na Bíblia
que São Marcos acompanhou
inicialmente São Barnabé e São Paulo
em viagens apostólicas e, depois, São
Pedro em Roma.

VOCÊ SABIA?

São Marcos, na Igreja primitiva, fez um
lindo trabalho missionário, que não teve
fim diante da prisão e morte dos amigos
São Pedro e São Paulo. Por isso,

evangelizou, no poder do Espírito,

Alexandria, Egito e Chipre, lugar onde
fundou comunidades. Ficou conhecido
principalmente por ter sido agraciado
com o carisma da inspiração e vivência
comunitária, que deram origem ao
Evangelho querigmático de Jesus Cristo
segundo Marcos.

São Marcos, rogai por nós!

Evangelista 

São Marcos

Fonte: Canção Nova



VEM AÍ
Todos sabemos que a nossa Igreja dedica o mês de maio à Nossa Senhora e às devoções
marianas. É um tempo especial, de graças, para nós que a temos como nossa advogada e
intercessora fiel diante de Deus.

O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 971, a respeito da devoção à Maria Santíssima
afirma:

“Todas as gerações me chamarão bem-aventurada” (Lc 1,48): “A piedade da Igreja para com a
Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão”. A Santíssima Virgem “é legitimamente
honrada com um culto especial pela Igreja. Com efeito, desde remotíssimos tempos, a bem-

aventurada Virgem é venerada sob o título de ‘Mãe de Deus’, sob cuja proteção os fiéis se
refugiam suplicantes em todos os seus perigos e necessidades (…) Este culto (…) embora
inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo
encanado e igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas o favorece poderosamente”; este culto
encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana,

tal como o Santo Rosário, “resumo de todo o Evangelho”.

Por isso, também vários Papas na história da Igreja enfatizaram a importância de se rezar o
rosário. Veja o que os Papas mais recentes disseram acerca desta oração:

“O Rosário é […] uma oração profundamente cristológica. Na sobriedade das suas partes, o
Rosário consolida-se da profundida da Boa Nova, da qual ele é quase um resumo. […] Com o
Rosário, o povo cristão anda na Escola de Maria para se deixar guiar, contemplando a beleza
do rosto de Cristo e experienciando a profundidade do Seu amor. Ao contemplar os mistérios
do Rosário, o crente obtém a graça em plenitude como se recebesse das próprias mãos da
Mãe do Redentor” Beato João Paulo II.
“Esta oração tem assumido um papel importante na minha vida espiritual desde a minha
infância e juventude. A oração do Rosário tem me acompanhado nos momentos de alegria e
de provação. Muitas preocupações entreguei nesta oração e, por meio dela, sempre
experienciei fortalecimento e consolação” Beato João Paulo II.
“Se não sabeis como rezar, pedi-Lhe para vos ensinar e pedi à Mãe do Céu para rezar
convosco e por vós. A oração do Rosário pode ajudar-vos a aprender a arte de rezar com a
simplicidade e profundidade de Maria” Papa Bento XVI.

Da mesma forma, o Papa Francisco também nos convida a oração do Rosário, especialmente
neste mês:

“E neste mês de maio, eu gostaria de lembrar a importância e a beleza da oração do Santo
Terço. Recitando a Ave-Maria, somos levados a contemplar os mistérios de Jesus, refletir sobre
os principais momentos de Sua vida, para que, como foi com Maria e São José, Ele seja o
centro dos nossos pensamentos, da nossa atenção e de nossas ações.

Seria bom que, especialmente neste mês de maio, rezássemos juntos, em família, com os
amigos, na paróquia, o Santo Terço ou alguma oração a Jesus e à Virgem Maria. A oração feita
em comunidade é um momento precioso para tornar ainda mais forte a vida familiar, a
amizade! Aprendamos a rezar mais em família e como família!” Papa Francisco.
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Há tempos o site ACI Digital, publicou as 15 promessas que a Virgem Maria fez àqueles
que rezarem o Rosário. Achamos interessante reproduzir nesta ocasião:

1. Aqueles que rezarem com enorme fé o Rosário receberão graças especiais.

2. Prometo minha proteção e as maiores graças aos que rezarem o Rosário.

3. O Rosário é uma arma poderosa para não ir ao inferno: destrói os vícios, diminui os
pecados e nos defende das heresias.

4. Receberá a virtude e as boas obras abundarão, receberá a piedade de Deus para as
almas, resgatará os corações das pessoas de seu amor terreno e vaidades, e os elevará
em seu desejo pelas coisas eternas. As almas se santificarão por meio do Rosário.

5. A alma que se encomendar a mim no Rosário não perecerá.

6. Quem rezar o Rosário devotamente, e tiver os mistérios como testemunho de vida, não
conhecerá a desgraça. Deus não o castigará em sua justiça, não terá uma morte
violenta, e se for justo, permanecerá na graça de Deus, e terá a recompensa da vida
eterna.

7. Aquele que for verdadeiro devoto do Rosário não perecerá sem os Sagrados
Sacramentos.

8. Aqueles que rezarem com muita fé o Santo Rosário em vida e na hora de sua morte
encontrarão a luz de Deus e a plenitude de sua graça, na hora da morte participarão do
paraíso pelos méritos dos Santos.
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As 15 Promessas da Virgem Maria
aos que rezarem o Rosário

9. Livrarei do purgatório àqueles que
rezarem o Rosário devotamente.

10. As crianças devotas ao Rosário
merecerão um alto grau de Glória no
céu.

11. Obterão tudo o que me pedirem
mediante o Rosário.

12. Aqueles que propagarem meu
Rosário serão assistidos por mim em
suas necessidades.

13. Meu filho concedeu-me que todos
aqueles que se encomendar a mim
ao rezar o Rosário terá como
intercessores toda a corte celestial
em vida e na hora da morte.

14. São meus filhinhos aqueles que
recitam o Rosário, e irmãos e irmãs
de meu único filho, Jesus Cristo.

15. A devoção a meu Rosário é um
grande sinal de profecia.

http://www.acidigital.com/rosario/promesas.htm


Confira as formas de contribuição:

- Levar o envelope diretamente na
secretaria da paroquia. 

-  Utilizar a máquina de cartão de débito
na secretaria da paroquia;

- Depósito bancário

- PIX 92858000016815 (CNPJ)

OBS: Para que possamos identificar a sua
contribuição, pedimos que informe por e-

mail ou por telefone (3041-5586) o valor,
nome e dia do depósito/pix
(saovicente.svp@gmail.com).

O dízimo é uma experiência, uma caminhada
permanente com a partilha e o Amor de
Deus.

"A prática do dízimo promove a vida na
família e na comunidade."

Faça esta experiência! 

Seja um dizimistas você também!

DÍZIMO

AGENDA
01/05 - São José Operário

03/05 - São Filipe e São Tiago Apóstolos

09/05 - Dias das Mães

13/05 - Nossa Senhora de Fátima

13/05 - Solenidade da Ascenção do

Senhor

15/05 - Dia Internacional das Famílias

20/05 - Dia Nacional do Técnico e

Auxiliar de Enfermagem

22/05 - Santa Rita de Cássia

22/05 - Dia do Abraço

23/05 - Solenidade de Pentecostes

26/05 - Memorial de São Filipe Néri

30/05 - Solenidade da Santíssima

Trindade

31/05 - Festa da Visitação da Virgem

Maria

O ANO DE SÃO JOSÉ
Frases sobre São José:

São Bernardo: 

“Podemos duvidar de que São José foi
um homem muito santo e muito digno de
confiança, uma vez que seria o esposo
da Mãe do Senhor?”.

NOVO

mailto:saovicente.svp@gmail.com


VOCÊ SABIA?
MISSAS NA MATRIZ

• Quartas-feiras às 19h (transmitida)

• Quintas-feiras às 19h

• Sextas-feiras às 16h (transmitida apenas na 1ª sexta-feira do mês)

• Sábado às 17h (transmitida)

• Domingo às 9h e às 19h (transmitidas)

• Todo dia 27 às 20h Missa da Família - 

  Dia de nosso Padroeiro (transmitida)

ATENÇ
ÃO!!!

ATENÇ
ÃO!!!

• Santa Rita - Sábado às 17h

• São José Operário - Sábado às 18h30min

• 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

HORÁRIOS

• Sábado das 8h às 12h

SECRETARIA PAROQUIAL

MISSAS NAS COMUNIDADES

• De terça a sexta das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min

Devido à instabilidade das bandeiras

com relação ao Covid-19, fique atento

nas redes sociais da Paróquia para

saber quais as Missas se mantém e se

serão presenciais ou transmitidas.

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

