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Palavra do Pároco

Mês de setembro é um mês cheio

de celebrações, mês da bíblia,

mês do padroeiro, semana da

Pátria, semana Farroupilha, mas

para nossa Paróquia a grande

festa é a festa do nosso

padroeiro e padroeiro da cidade,

a festa principal da Paróquia São

Vicente de Paulo. 

Quem participa da Paróquia, se

faz presente na novena do

padroeiro, é o momento de graça

e de bênção, momento de grande

significado no ano. Poder

participar da novena em honra

do seu padroeiro significa o

reconhecimento, a importância

do padroeiro na comunidade. 

Queremos com muita fé e alegria,

nos envolver na programação do

mês de setembro. Não vamos

medir esforços para participar. 

Que São Vicente de Paulo nos

abençoe, ilumine e proteja!

Pe. José Antônio Heinzmann

Mês do Padroeiro

Foto: Pedro Stein



Em setembro, recebemos um belo convite da Igreja no Brasil: olhar com mais carinho
para a Bíblia, fonte de nossa fé.

O mês de setembro foi escolhido fazendo memória a São Jerônimo (celebrado no
dia 30), que traduziu os textos sagrados do hebraico e grego para o latim. O que
acontece é que, para muitos, algumas partes da Bíblia são tão difíceis de
interpretar, que parecem ainda estar em grego.

Nem sempre é fácil mergulhar com profundidade na Sagrada Escritura. Por isso,

nessa formação, vamos conhecer algumas dicas para viver bem seu mês da Bíblia.

São Jerônimo e a Bíblia

Foi no fim do quarto século, quando o elenco de livros inspirados nem tinha sido
definido de maneira conclusiva na Igreja (pasmem!), que São Jerônimo recebeu a
incumbência do Papa Dâmaso de presentear o cristianismo com uma versão da
Bíblia em latim, que seria chamada, mais tarde, de Vulgata.

A dedicação fiel de São Jerônimo mostra que ele foi um homem apaixonado pela
Sagrada Escritura. Ele amava a Terra Santa e fez muitas viagens para lá, inclusive,

terminando sua caminhada terrestre em Belém.

Jerônimo é a prova de que o estudo, feito junto com a vida de oração, nunca tiram
a fé; do contrário, aumentam nosso amor por Deus. Tanto que o Concílio Vaticano II,
quando ensina sobre as Sagradas Escrituras na Constituição Dogmática Dei
Verbum, retoma uma frase célebre do santo, tirada de um comentário de Isaías: 

SETEMBRO
Mês da Bíblia

https://formacao.cancaonova.com/series/especial-biblia/como-viver-bem-o-mes-da-biblia/Qual%20%C3%A9%20a%20import%C3%A2ncia%20de%20S%C3%A3o%20Jer%C3%B4nimo%20para%20a%20Igreja?
https://formacao.cancaonova.com/series/especial-biblia/como-viver-bem-o-mes-da-biblia/A%20F%C3%A9%20-%20Forma%C3%A7%C3%A3o


A cada ano, a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil apresenta um livro bíblico
para ser meditado e aprofundado, mas a escolha do texto não é aleatória. Veja só:

Em 2016, conhecemos Miqueias, o profeta de Morasti, que prega a Palavra de Deus
defendendo os camponeses pobres, ensinando sobre a vida em família.

Em 2017, o testemunho mais antigo de uma comunidade, a Primeira Carta aos
Tessalonicenses, vai iluminar a vida em comunidade.

Em 2018, o livro da Sabedoria, com suas máximas de vida, ensinando a viver bem e
em harmonia, apresentará a vida em sociedade.

Em 2019, foi reservado o tema da vida eterna, iluminada pela Primeira Carta de
João.

Em 2020, a reflexão está fundamentada no livro do Deuteronômio.

Para 2021, o tema escolhido para estudo no Mês da Bíblia neste ano é a Carta aos
Gálatas, com o lema "Pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus." (Gl 3,28d).

A carta aos Gálatas é extremamente rica do ponto de vista teológicos e também
autobiográfico. Nessa carta, Paulo traz detalhes sobre a sua experiência de Jesus
Cristo na estrada de Damasco; de sua relação com Pedro e as lideranças de
Jerusalém, sobre a Assembleia de Jerusalém; dos motivos de sua permanência
nessa região, e outros dados sobre as comunidades primitivas. Pelo batismo,

recebemos também o Espírito Santo (Gl 4,6-7), que faz morada em nosso coração e
constantemente pronuncia dentro de nós a oração do Filho Encarnado: “Abba, ó
Pai”. É Ele que nos conscientiza de que somos filhas/os no Filho, pertencemos à
família de Deus, e nos convoca a assumirmos nossa missão de proclamar o
Evangelho. Que ao aprofundarmos os ensinamentos de Paulo, possamos ter a
ousadia de anunciar o amor de Deus revelado no Messias Jesus, humanizar nossas
relações, “até que Cristo seja formado em nós”.

SETEMBRO
Mês da Bíblia



Pastoral Social de São Vicente de Paulo

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 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 quintas-feiras, 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. 

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.

Você sabia, que nossa Paróquia conta 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!

"A verdadeira caridade, abre os
braços e fecha os olhos!"

São Vicente de Paulo

No dia 05, a Igreja celebra o dia de Santa Madre Teresa de Calcutá, bem como o mundo, o
Dia Internacional da Caridade.



Semana da Família

Aconteceu em
Agosto

Do dia 08 a 14 de agosto
celebramos a Semana
Nacional da Família.

E a nossa Paróquia
celebrou com o Santo Terço
e Santa Missa em todos os
dias. 

Almoço da
Ressurreição

No dia 15 de agosto aconteceu o almoço
da comunidade Ressurreição, o qual foi
entregue um delicioso almoço, em
formato Drive Thru. 

Onda - Mão
na Massa

No dia 14/08, o ONDA
entregou 100 marmitas
para os moradores de rua.



Aconteceu

No dia 21/08 aconteceu o 37º Festival
Chimarreando com Deus, no qual
tivemos representantes da nossa
Paróquia. A música "Como não amar
o amor?" ficou em 4º lugar como
Melhor Música e ganhou a Música
mais Popular, contando com 839

votos dos 1687 de todo o público.

Chimarreando
com Deus

em
Agosto

Pela manhã desperta em mim a alegria
De ser amado junto ao pão que compartilha

Tu cuidas de mim, Senhor!
 

Teus são meus passos nesta longa caminhada
Tu és presente ao meu lado na jornada

Como não amar o amor? ♥

 

O arco-íris que pintou para alegrar
Criou os pássaros com o mais belo cantar

Na água e no sal sabor
 

Me tranquiliza em cada novo amanhecer
A chuva lava todo o pranto do meu ser

Como não amar o amor? ♥

 

Como não amar o amor? ♥

Como não amar o amor? ♥

Como não amar o amor? ♥

Como não amar o amor? ♥

 

O sol descansa quando chega o entardecer
Em meu descanso é hora de agradecer

Por cada momento meu
 

Todo alimento a nutrir e sustentar
Destes o Teu filho junto à cruz a nos salvar

Como não amar o amor? ♥

 

Me santifica em minha vida, óh mãe, Maria
Tua presença é doação e alegria

Nos livra de todo mal
 

Entrego a ti toda a graça e o louvor
Lava o pecado, intercede ao meu Senhor

Como não amar o amor? ♥

 

Como não amar o amor? ♥

Como não amar o amor? ♥

Como não amar o amor? ♥

Como não amar o amor? ♥

Nos braços do meu Senhor

Como não Amar o Amor



Na Ação entre Amigos - Ao Encontro da Mãe será
sorteada a imagem oficial de Nossa Senhora
Aparecida, no dia 12/10.

Essa imagem vem com o certificado e oratório,

diretamente do Santuário Nacional de
Aparecida/SP.

Para adquirir os números para o sorteio, basta ir
até a secretaria paroquial ou adquirir no final
das missas. O valor é apenas R$5,00.

O valor arrecadado será para a revitalização do
Centro Cultural, Pe. Ermelindo Lottermann.

Participe VOCÊ também!

Ao Encontro da Mãe

Dia do Quilo

Campanha de doação de alimentos em
todo o 1º final de semana do mês.

Contribua trazendo na missa 1kg de
alimento não perecível.

Dízimo
Você não sabe como contribuir com o
dízimo?

É muito simples!

Faça um cadastro na secretaria paroquial,
pode ser presencialmente ou pelo telefone
(51) 3041-5586.

Após, você receberá um envelope para
colocar a sua contribuição e leve na missa
do segundo final de semana do mês.

Mas não se preocupe se não conseguir
levar presencialmente.

A Paróquia aceita PIX, transferência e
depósito.

Mas o que vale mesmo, é oferecer a sua
vida e a sua contribuição a Deus.

Contribua!



VEM AÍ
Um mês todo dedicado a nosso Padroeiro 

São Vicente de Paulo
“Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e espírito e amarás ao teu
próximo como a ti mesmo” (Mt 22,37.39).

Se esse não foi o lema da vida deste santo,

viveu como se fosse. 

São Vicente de Paulo, nasceu na Aquitânia
(França) em 1581. No seu tempo, a França
era uma potência, porém, convivia com as
crianças abandonadas, prostitutas,

pobreza e ruínas causadas pelas
revoluções e guerras.

Grande sacerdote, gerado numa família
pobre e religiosa, ele não ficou de braços
cruzados mas se deixou mover pelo espírito
de amor. Como padre, trabalhou numa
paróquia onde conviveu com as misérias
materiais e morais; essa experiência lhe
abriu para as obras da fé. Numa viagem, foi
preso e, com grande humildade, viveu na
escravidão até converter seu patrão e
conseguiu, depois de dois anos, sua
liberdade.

A partir disso, São Vicente de Paulo iniciou
a reforma do clero, obras assistenciais, luta
contra o jansenismo, que esfriava a fé do
povo e estragava com seu rigorismo
irracional. Fundou também a “Congregação
da Missão” (lazaristas) e unido a Santa
Luísa de Marillac, edificou as “Filhas da
Caridade” (irmãs vicentinas).

Sabia muito bem tirar dos ricos para dar
aos pobres, sem usar as forças dos braços,

mas a força do coração. Morreu quase
octogenário, a 27 de setembro de 1660.

São Vicente de Paulo, rogai por nós!



Festejos de  

São Vicente de Paulo

Para iniciarmos os festejos do nosso padroeiro, nada melhor do que começar com uma linda
Novena, louvando e agradecendo a Deus por termos tido esse grande santo como inspiração
para seguir melhor a Cristo. Acompanhe os dias e horários da Novena.

Novena 

Pedalada
Solidária 

Pela primeira vez, nossa
Paróquia vai promover um
Passeio Ciclístico de São
Vicente de Paulo, com o tema:

Pedalada Solidária, onde
solicitamos que cada
participante traga 1kg de
alimento não perecível para
doação aos mais necessitados.

A Pedalada será após a missa
das 9h, no dia 26/09. Contamos
com a participação de todos!



Festejos de  

São Vicente de Paulo
Café Colonial 

Participe do 5º Café Colonial, o segundo em formato Drive Thur, que ocorrerá no dia 26/09,

em frente à igreja das 15h às 18h. Adquirindo o convite por R$30,00 você receberá uma caixa
recheada com delícias para um Café Colonial incrível. Compre logo o seu na secretaria
paroquial.



Está chegando a 2ª edição do Drive do Pequeno Solidário! 

Seguindo o exemplo do nosso Padroeiro, São Vicente de Paulo, queremos despertar nas
crianças o exercício à caridade, motivando-as a doar, de coração, os seus brinquedos e
roupas, para outras crianças que precisam.

Às vezes é mais fácil para nós (pais, avós, irmãos mais velhos, tios), fazermos esse serviço,

ver a roupa que não é mais usada, o brinquedo que é deixado de lado, separar e doar.
Mas esse projeto visa incentivar as crianças a fazerem isso.

Então, no dia 25/09/2021, vai acontecer o Drive do Pequeno Solidário, na frente da SVP, das
14h às 16h30min, onde receberemos apenas doação para crianças (a lista está na imagem). 

E para incentivar as crianças, vamos iniciar as contações de histórias na próxima sexta-

feira, dia 03/09, às 18h, pelo Facebook da Paróquia. 

Gostaríamos de poder contar contigo neste projeto!

DRIVE DO PEQUENO SOLIDÁRIO

Assista às contações de
histórias com as crianças,

separem juntos a sua
doação e levem na igreja
no dia do drive.

Compartilhem essa ideia!

Vamos fazer muitas
crianças felizes, não só
as que receberem a
doação, como as que
vão doar!

Brincar e Doar FAZ BEM! 



Dia 10 de setembro é o Dia Mundial da
Prevenção ao Suicídio e falar sobre isso ainda
é um tabu.

A PASCOM (Pastoral da Comunicação) da
Arquidiocese de Porto Alegre está fazendo
uma série de podcasts para colaborar na
conscientização do assunto e comunicar
uma mensagem propositiva de que é possível
preveni-lo. 

Clique aqui para acessar o primeiro podcast
de uma série de 4 episódios.

01 – Dia Mundial de Oração pelo

Cuidado da Criação

04 – Moisés, o Profeta; 

05 – Santa Madre Teresa de Calcutá

05 – Dia do Irmão

05 – Dia Internacional da Caridade;

07 – Dia da Independência do Brasil

08 – Natividade de Nossa Senhora

10 – Dia Mundial de Prevenção ao

Suicídio

14 – Exaltação da Santa Cruz

15 – Nossa Senhora das Dores; Nossa

Senhora da Piedade

18 a 26 – Novena em honra a São

Vicente de Paulo

20 – Revolução Farroupilha

21 – São Mateus Evangelista, Apóstolo

21 – Dia Nacional de Luta da Pessoa

com Deficiência

23 – São Pio de Pietrelcina

27 – São Vicente de Paulo

27 – Missa da Família- Festa de Nosso

Padroeiro

27 – Dia Nacional dos Vicentinos

29 – Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael

30 – São Jerônimo

30 – Dia da Bíblia

30 – Dia da Secretária

UTILIDADE PÚBLICAAGENDA

O ANO DE SÃO JOSÉ
Frases sobre São José:

Liturgia das Horas: 

"Nossas vozes te celebram, operário São
José, que a oficina consagraste,

trabalhando em Nazaré. Tão humilde tu
vivias, tendo em ti sangue de rei! Em
silêncio um Deus nutrias, ao cumprires sua
lei”.

Setembro Amarelo

https://open.spotify.com/episode/7m75KZczyakNGizs2WivWo?go=1&sp_cid=c2ec1bff09d3bd1e96d947a4e0fd58bf&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1


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)

• 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

Contato (51) 3041-5586

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

