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Palavra do Pároco

É tempo de Esperançar! Um novo ano cheio de esperança! 

Com ele, o desejo de um ano abençoado para todos nós. Que possamos

viver com alegria e esperança transmitindo amor e solidariedade para

todas as pessoas que vamos encontrar durante o ano de 2022. 

Que o bom Deus nos abençoe e ilumine durante o ano. Que possamos

trabalhar com alegria pela causa do Reino de Deus e sempre agradecer as

graças e bênçãos que Deus derrama sobre todos nós!

Que cada um de nós possa ser luz que ilumina os caminhos do próximo.

Feliz ano novo para todos, com as bênçãos de Deus e São Vicente de Paulo.

FELIZ

Pe. José Antônio Heinzmann

É tempo de Esperançar



Bom, apesar de todas as dificuldades deste ano, não devemos esquecê-lo, aliás, acredito
que dificilmente o esqueceremos, até porque ainda teremos que conviver com o próprio
vírus e suas consequências. Sem dúvida foi um ano muito difícil, difícil de entender e difícil
de viver… Quantos parentes, amigos e conhecidos se foram neste ano?! Quanto
desemprego, fome, violência, quanta briga política e tantos outros males?!
A pandemia do Evangelho
Na perspectiva humana, ainda bem que houve muita gente de boa vontade, muitos
médicos que deram a vida, muitos cientistas se esforçaram para encontrarem uma
solução, então, louvemos ao Pai por tanta gente boa. No campo religioso, inúmeras
iniciativas de oração e assistência aos necessitados. Tantas iniciativas de crentes e não-
crentes fizeram e devem nos fazer acreditar em dias melhores. 
Tempo de Esperançar...
Gostaria de convidá-lo a ter um olhar para aquilo que foi bom, é evidente que nossa
tendência é focar no negativo, nas tragédias, nas mortes, mas precisamos fazer uma
retrospectiva e olhar as iniciativas de solidariedade. Sim, precisamos perceber a presença
de Deus através de tantos religiosos e profissionais da saúde que literalmente deram a vida
pelo próximo. “Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos” (Jo 15,13).
Muitos desconhecidos deram a vida pelos amigos e até desconhecidos, isso me fez lembrar
uma outra época trágica de nossa humanidade, no tempo do nazismo, o frei Maximiliano
Maria Kolbe se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família. Ele o conhecia? Não e
sim, como? Ele não conhecia, não sabia o nome, nome da esposa e dos filhos, não sabia
qual era sua profissão, mas sabia que era um filho de Deus que merecia viver tanto quanto
ele, São Maximiliano conhecia o Evangelho e o viveu tanto que chegou ao alto grau de
naturalmente “ganhar a vida” ao oferecê-la por amor a Cristo.
Coragem! Gideão, diante da opressão madianita, recebeu a visita do anjo do Senhor que
lhe saudou: “O Senhor está contigo, valente guerreiro!” (Jz 6,12). Deus esteve com Gideão em
suas batalhas e está conosco, podemos ter a certeza de que, com Ele, já somos vencedores
(Rm 8,37).

Por fim, de maneira bem prática, proponho alguns passos para vivermos melhor este ano: 
1) Buscar mais a Deus na oração (Santa Missa, Adoração, confissão, jejum e rosário);
2) Estudar mais o Catecismo, os documentos da Igreja, leituras espirituais, ler a vida dos
santos;
3) Engajar-se numa pastoral (litúrgica, familiar, jovens, social…);

Podemos até ter outros propósitos, mas penso que este “tripé”, essas três práticas nos
ajudarão a viver bem o novo ano com a misericórdia do Pai, na graça do Filho e na unção
do Espírito Santo.

ANO NOVO

Fonte: Canção Nova

https://santuario.cancaonova.com/artigos-religiosos/pandemia-do-evangelho/


No último sábado, dia 18/12, aconteceu
a Ação Natal Solidário SVP!

  Foram cerca de 120 famílias
agraciadas com o kit ceia.😃

 260 crianças presenteadas.😍

Agradecemos a todos que
contribuíram com itens e com
dinheiro, que foi utilizado para
comprar alguns itens que não
recebemos de doações e alguns
presentes. 

Agradecemos a todos de que: 
- contribuíram com itens;
- adotaram cartinha;
- ajudaram a montar os kits;
- rezaram pela ação;
- participaram na entrega.

Agradecemos a toda a Comunidade
que uniu forças para que esse
momento importante e lindo
acontecesse no Natal dessas famílias
e de cada criança! Muiiiito obrigado a
todos!

Em especial, a Paróquia agradece de
coração à Pastoral Social e toda a
equipe que se juntou à ela, que
incansavelmente se doaram por dias
e dias para fazer com que essa ação
fosse possível!

Que São Vicente de Paulo, o pai da
caridade, interceda por todos nós!

Natal Solidário SVP

Aconteceu em
Dezembro



No último dia 24/12 celebramos a Noite
de Natal!
Noite Feliz!
Noite do nascimento de Nosso Senhor,
pois nela, nasceu para nós o Salvador!

Tivemos a participação de inúmeras
famílias nessa celebração que
atenderam ao chamado do Papa
Francisco, que diz: Cristãos, voltem às
Igrejas!
O senhor nos pede em várias
passagens do Evangelho através do
Anjo Gabriel: Não tenhais medo! 
E com esses chamados tão
importantes, e ainda, sobre o olhar
zeloso, bondoso e providente de José,
essa linda história do nascimento do
Messias nos foi contada por José e
Maria para o Menino Jesus.

Missa e Encenação de Natal

Aconteceu em
Dezembro



Chegada da VacinaChegada da Vacina
Campanha Fios de AmorCampanha Fios de Amor
Vou te adorar - Acústico CatólicoVou te adorar - Acústico Católico
ONDA - Mão na MassaONDA - Mão na Massa
Comemoração dos 30 anos de Sacerdócio do Padre José AntonioComemoração dos 30 anos de Sacerdócio do Padre José Antonio
Drive Thru dos NamoradosDrive Thru dos Namorados
Drive Thru Arraial de São CristóvãoDrive Thru Arraial de São Cristóvão
Semana Nacional da FamíliaSemana Nacional da Família
Participação no Chimarreando com DeusParticipação no Chimarreando com Deus
Drive Thru São Vicente de Paulo - Café ColonialDrive Thru São Vicente de Paulo - Café Colonial
Drive do Pequeno SolidárioDrive do Pequeno Solidário
Pedalada SolidáriaPedalada Solidária
Mandato de Novos MinistrosMandato de Novos Ministros
Ação ao Encontro da MãeAção ao Encontro da Mãe
Projeto de Vida e Carreira com São VicenteProjeto de Vida e Carreira com São Vicente
Festa das Crianças - Pastoral SocialFesta das Crianças - Pastoral Social
Retorno do Terço na PraçaRetorno do Terço na Praça
Retorno do Terço dos HomensRetorno do Terço dos Homens
Drive Thru - 30 anos do CLJDrive Thru - 30 anos do CLJ
Ação de Natal da Pastoral SocialAção de Natal da Pastoral Social
Encontros de NatalEncontros de Natal

RETROSPECTIVA 2021
Mesmo em meio a pandemia, nossa Paróquia se manteve ativa, com
amor e entusiasmo proporcionando muitos momentos felizes para cada
um e cada uma, independente da idade, das condições de locomoção,
se é parte integrante de algum movimento ou pastoral, ou não.
Destacamos aqui alguns momentos para relembrarmos e reafirmarmos
que a Oração nos leva à Ação e que a nossa Igreja não para nunca:



LEMBRETES

01/01 - Santa Maria, Mãe de Deus

01/01 - Dia Mundial da Paz

06/01 - Epifania do Senhor

06/01 - Dia de Reis

AGENDA

Terço na Praça
Todas as segundas às 20h na Praça

Terço dos Homens
Todas as quintas às 20h na Igreja

Filia - Adoração
Todas as terças às 20h na Igreja

Dia do Quilo
Primeiro final de semana do mês

Dízimo
Segundo final de semana do mês

09/01 - Batismo do Senhor

25/01 - Conversão de São Paulo

28/01 - São Tomás de Aquino

31/01 - São João Bosco

Se
liga



VOCÊ SABIA?MISSAS NA MATRIZ

• Sextas-feiras às 16h  (presencial)

• Sábado às 17h (presencial) 

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

• Todo dia 27 às 20h Missa da Família (presencial e transmitida)

*Não haverá missas nas quartas e quintas-feiras

• 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

SECRETARIA PAROQUIAL

MISSAS NAS COMUNIDADES

• De terça a sábado das 8h às 12h

Contato (51) 3041-5586

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

