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Neste ano de 2020, abençoado com a manifestação de Deus na vida de cada um de nós, como filhos

e filhas de Deus, mesmo com a pandemia que se apresentou de surpresa, nos fez rever a nossa

caminhada como padres e como comunidade. Para nós padres foi um desafio por causa das igrejas

fechadas, celebrações sem povo, sem encontros e festividades paroquiais. O mais desafiador foi dar

respostas ao povo: fechar a Igreja, comunhão espiritual, reuniões de grupos, por que não fazer? Nos

questionávamos, mas as ordens eram superiores. Graças à oração, à fé em Deus e a esperança de

dias melhores, nos reinventamos para procurar viver dias melhores. Nos sentimos pequenos diante da

situação, por isso é importante estar preparado para tudo e para todos.

As portas da Igreja se fecham, mas abrem-se as portas da Igreja doméstica. As famílias se reúnem

para rezar e participar das missas on-line e se faz a comunhão espiritual, algo inimaginável que isso

poderia acontecer conosco. Tudo muda e se transforma. Festas são organizadas no modelo drive

thru e dá certo! As reuniões e catequeses on-line funcionam! Dá certo! Incrível! Deus se manifesta de

modo diferente e nos mostra que podemos fazer diferente e as coisas se tornam leves, bonitas e

fáceis para realizar quando se abre o coração e se deixa Deus agir na vida de cada um de nós.

Descobrimos que ainda podemos fazer as coisas mais simples e bonitas, como era antes. 

A criatividade dá lugar ao novo jeito de rezar, celebrar, tudo se modifica , parece para o melhor.

Pensar mais na vida, no outro, valorizar cada momento dela, tudo se torna importante, tudo é graça,

tudo é benção de Deus que se manifesta abençoando a cada um de nós. Os nossos gestos de

doação, de um olhar diferente para um irmão pobre, necessitado, se manifesta em todos os grupos

da Paróquia, crianças, jovens, adultos, que se reinventam, dão um pouco de si, do seu tempo, da sua

generosidade, do seu trabalho para os irmãos necessitados e com tudo isso descobrimos que somos

todos iguais, não existe distinção perante Deus e faz com que todos nos sintamos irmãos e irmãs,

responsáveis uns pelos outros, encorajando para viver com alegria e esperança, nos querendo como

família cristã, mesmo na adversidade, formando comunidade. Ainda fomos agraciados com a

ordenação do Pe. Davi, mais uma manifestação de Deus que as coisas podem

acontecer a qualquer momento e precisamos estar preparados. Queremos com alegria encerrar este

ano, louvar e agradecer a Deus, vendo tantas coisas bonitas que foram realizadas na nossa

comunidade, sem planejamento, naturalmente acontecendo, pessoas se revelando no modo se ser e

agir e descobrimos que não precisamos fazer festa, grandes promoções, encontramos em nossa

participação no Dízimo a forma de suprir e manter a estrutura humana, física e espiritual da nossa

Paróquia.  Sempre agradecer a Deus, que na adversidade de dons construímos mais comunidade.

FELIZ E ABENÇOADO NATAL E ANO NOVO!

Palavra do Pároco
Pe. José Antônio Heinzmann

Unidade na Adversidade



Um ano diferente, um Natal especial...

Passamos o ano pensando na pergunta: vai ter encenação de Natal??

Em virtude da pandemia, não existia certeza alguma de como estaríamos em protocolos e

procedimentos no período de Natal. E a pergunta "Vai ter Natal???" foi respondida em alto

e bom tom: "Siiiiim, vai ter Natal!!!". Tivemos a oportunidade de viver um Natal diferente sim,

mas completamente cheio de amor, simplicidade e recheado do que realmente importa... O

amor nasceu!! Vivemos um Natal onde a Mãe de nosso Salvador nos contou sobre o

nascimento de seu filho Jesus. Onde vimos o amor nascer...

E como nos disse o Papa Francisco sobre o nascimento do Menino Jesus:

"Graças a Ele, todos podemos nos dirigir a Deus e chamá-lo de 'Pai'. Assim, todos podemos

ser realmente irmãos: 'de continentes diversos, de qualquer língua e cultura, com as nossas

identidades e diferenças, mas todos irmãos e irmãs'."

O Santo Padre também nos lembra:

“O nascimento é sempre fonte de esperança, é vida que desabrocha, é promessa de

futuro."

Com a esperança renovada, através do Menino Deus, possamos viver um novo ano, com

novo olhar, mais simples, mais singelo, onde seremos realmente mais irmãos, dando apoio

aos que precisam, rezando um pelos outros.

Um agradecimento especial a todos os envolvidos neste momento, que mesmo em meio a

pandemia, não mediram esforços de levar a todos nós o nascimento de nosso Salvador,,

mesmo de forma diferente do que o habitual!

NATAL 2020



Casal entrado na igreja Casal colocando suas angústias e rezando à Nossa Senhora

Nossa Senhora consola e conta sua história  Anunciação do Anjo à Maria

Visitação de Maria à sua prima Isabel  Anjo aparece em sonho a Josél

 Maria e José conversam sobre o recenseamento Com amor e confiança em Deus, decidem ir até Belém



 Não há lugar nas hospedarias em Belém  Em direção ao estábulo... única esperança

E Nasceu o AMOR!!!! Os pastores vieram vê-lo

Os Reis Magos vieram adorá-lo e trouxeram presentes E Ele ainda nos trás ESPERANÇA hoje em dia

Noite
Feliz!!!

Noite
Feliz!!!



MISSA DE 65 ANOS
No último dia 27, celebramos com muito amor, os 65 Anos da Paróquia São Vicente de

Paulo. A celebração foi através de uma Missa Festiva, no dia em que comemoramos a

família, e não por acaso, também no dia em que a Igreja celebrou a Sagrada Família.

Somos uma verdadeira família, a igreja é a nossa segunda casa. Como não celebrar?!

Tivemos a presença do Bispo Dom Darley Kummer, que também fez parte dessa história lá

em 1996. Lembrando que o nosso vigário paroquial, Pe. Valdir, também foi o primeiro vigário

que tivemos em 1993, e com muita alegria, permanece conosco desde 2017.

Na hora do ofertório, foi oferecida uma torta, com a imagem da igreja, e após a oração

final, cantamos os parabéns. Esse bolo foi distribuídos aos presentes no final da missa.

Antes do encerramento da missa, foi feita uma retrospectiva desses 65 anos, muito

emocionante. Muitos comentários no Facebook da Paróquia lembram com saudades dos

pais, tios, irmãos ou até mesmo as próprias pessoas que ajudaram a carregar os tijolos

para a construção da igreja.

E assim, se passaram 65 anos... e que Deus permita vivermos cada dia mais e mais para

evangelizarmos através dessa querida Paróquia, São Vicente de Paulo.



ACONTECEU EM 2020
Vamos fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu na nossa Paróquia neste ano de 2020.

Campanha de
Doação de Sangue

Missa de Envio
dos Catequistas

1ª Missa On-line e foto das
famílias nos bancos

1º Drive Thru
Solidário

700Kg de alimentos
135l de leite

190 itens limpeza e higiene
30 máscaras

55 sacolas de roupas

Live Sopra em Nós e
arrecadação de leite

Celebração de
Corpus Christi



ACONTECEU EM 2020

Jornada de
Formação

Live Toca-me,
Senhor

Celebração de 
São Cristóvão

Semana Nacional
da Família

Live e Novena
sobre SVP

Celebração e Café
Colonial SVP



ACONTECEU EM 2020

Terço das Crianças,
das Rosas e dos Homens

Live Festa
das Crianças

Formação Litúrgico-
Musical

Abertura do
Advento

Contação de Histórias
Drive Pequeno Solidário

Grenal
Beneficente



ACONTECEU EM 2020

Nova Iluminação
da Igreja

Missas
On-line

Catequese
On-line

Terços de segunda
Na praça e nas casas

Ordenação Pe. Davi
Jonas Dietrich

Encontros
de Natal



ACONTECEU EM 2020

Pastoral do
Batismo

Pós-encontro
ECC

Onda Mão
na Massa

Massa Solidária
MEJ e ONDA-MJP

Pastoral do
Dízimo

Pastoral
Social



ACONTECEU EM 2020

Camisetas
e Adesivos

Plantação
de uma árvore

Informativos
Paroquiais

Comunidade Santa
Rita de Cássia

Ação
CLJ

Campanha
Fios de Amor



Mesmo em um ano "diferente", a nossa Paróquia esteve em

movimento.

O lema do nosso Pároco sempre foi "A oração nos leva à

ação" e neste ano, podemos ver que através das muitas

orações que fizemos, podemos também fazer muitas ações.

Muito obrigado a cada SIM dado com amor e esperança em

Deus!

Permaneçamos firmes na fé e que São Vicente de Paulo

interceda por todos nós!

ACONTECEU EM 2020

Comunidade Menino
Jesus de Praga

Comunidade
Ressurreição

Comunidade São
José Operário



Apesar de toda a dificuldade apresentada

em 2020, surge uma nova esperança: o

ano de 2021. Vem chegando um novo ano

para nos dar a oportunidade de viver

novos sonhos, de nutrir novas esperanças

e, quem sabe, superarmos novos desafios.

O nascimento do menino Jesus neste ano

faz arder em nossos corações a certeza

de que a promessa de Deus nunca foi de

facilidade e sim, FELICIDADE. O pequeno

Deus sempre ilumina nossas famílias com

o amor de Deus e reafirma em nossos

corações a esperança de uma vida

sempre melhor. 

Além do nascimento do menino Deus, nós

iniciamos o ano Civil com a certeza

absoluta do quanto somos amados

através do amor de mãe. Começamos o

ano de 2021 com a solenidade da

maternidade divina quando Maria dá à

humanidade aquele que é a benção do

Pai: o próprio Jesus Cristo. A solenidade da

Santa Mãe de Deus nos faz refletir sobre

as virtudes e sobre a doçura e

maternidade de Maria como também

nossa mãe. 

Nós consagramos o ano que se inicia aos

cuidados da Mãe admirável. Que Maria,

nossa mãezinha, nos cubra em seu manto

protetor e aqueça nossos corações do

amor e cuidado maternal.

UM ANO NOVO... NOVAS

PERSPECTIVAS, UM

NOVO OLHAR PARA 2021

VEM AÍ
Que nos abrace em todos os momentos de

dificuldade ou solidão e nos preserve do

pecado, ajudando-nos a vencer as

tentações. Que Maria nos dê força de

vontade para querermos ser santos e traga

para o novo ano a certeza de que sempre

seremos amados por Deus e cuidados pelo

carinho da Mãe. 

Que Maria ajude-nos a  mantermos um

novo olhar para 2021: de amor, paz e

perseverança. 

Feliz novo ano, novas esperanças e novos

dias para vivermos a santidade.



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

VOCÊ SABIA?

FIQUE ATENTO

• De terça a sábado das 8h às 12h

SECRETARIA PAROQUIAL

MISSAS NA MATRIZ

• Sextas-feiras às 16h (somente presencial)

• Sábado às 17h (somente presencial)

• Domingo às 9h (somente presencial) e às 19h (presencial e transmitida)

• Todo dia 27 do mês Missa da Família - Dia de nosso Padroeiro (presencial e

transmitida)

MISSAS NAS COMUNIDADES
• Santa Rita - Sábado às 18h

• São José Operário - Sábado às 19h30min

• Menino Jesus de Praga - Domingo às 8h30min

• Ressurreição - Domingo às 10h

JANEIRO

JANEIRO

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

