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Palavra do Pároco

São José Operário, pai de todos

os pais.

Este ano é um ano especial em

que celebramos o ano de São

José, um homem que atendeu

fielmente o chamado de Deus,

para ser o pai adotivo de Jesus

Cristo e assumiu Maria como sua

esposa. Nasceu a partir deste

momento, um pai humilde,

generoso e atencioso com a

família.

Neste mês de agosto, no dia dos

pais, que São José seja exemplo

para todos os pais, assim como

ele foi o exemplo de Deus Pai, um

Pai que ama o seu filho, protege,

forma, educa e cuida da família.

O pai sendo exemplo de amor ao

próximo e honestidade, é a

melhor forma para educar seu

filho. Por isso queremos pedir que

Deus ilumine, proteja, abençoe

todos os pais e que possam ser

fiéis na sua missão.

Pe. José Antônio Heinzmann

São José, Pai de todos os Pais

Foto: Pedro Stein



A cada domingo a celebração litúrgica é dedicada a uma vocação específica.

Normalmente a própria liturgia da Palavra de cada dia, em especial a dos
domingos, dá o tema principal da reflexão e meditação trazida para alimento do
povo de Deus. É costume, neste mês, comemorarmos as diversas vocações a cada
semana:

Primeiro domingo: é o dia das vocações sacerdotais. Atualmente também se
comemora o dia das vocações diaconais, ou melhor dizendo: dia das vocações aos
ministérios ordenados. Essa comemoração se deve ao fato de no dia 4 de agosto
celebrarmos o dia de São João Maria Vianney, o Cura D’Ars, patrono dos padres; e,

no dia 10 de agosto, o dia de São Lourenço, patrono dos diáconos.

Segundo domingo: por imitação do segundo domingo de maio – no qual é
comemorado o Dia das Mães – temos o Dia dos Pais. Sabemos que no Brasil esse
dia é comemorado porque antigamente no dia 16 de agosto celebrava-se o dia de
São Joaquim, pai de Nossa Senhora e, por isso, adotou-se esse dia e depois o
domingo para essa comemoração. Devido a esse fato, nesta data é comemorada a
vocação matrimonial.
Terceiro domingo: recorda-se a vocação à vida consagrada: religiosos, religiosas,

consagradas e consagrados nos vários institutos e comunidades de vida apostólica
e também nas novas comunidades. Essa recordação é feita porque no dia 15 de
agosto celebramos o Dia da Assunção de Maria aos céus, solenidade que aqui no
Brasil é transferida para o domingo seguinte.

Quarto domingo: nossas preces são por todos os leigos e leigas que participam
ativamente na Igreja, comunidade de fé. Os leigos assumem os vários ministérios
que dão vida e identidade de fé às comunidades cristãs, através do amor serviçal e
do testemunho de vida nas diversas realidades onde estão inseridos.

Os cristãos leigos e leigas são vocacionados incansáveis que contribuem para a
caminhada e o crescimento da comunidade. Eles são chamados a inserir no mundo
a mensagem do Evangelho, trabalhando para a construção da “civilização do
amor”.
Quinto Domingo: Os catequistas são homens e mulheres que com dedicação e
empenho aprendem e transmitem os caminhos de cristo. A missão dos catequistas
é levar os catequizandos à comunhão com Jesus Cristo: só Ele pode conduzir ao
amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar da vida da Santíssima Trindade. Eles
oferecem seu tempo para anunciar aos jovens, crianças e adultos, a beleza de um
Deus que é amor, misericórdia e compaixão.

AGOSTO
Mês das Vocações



Com admiração, alegramo-nos com a santidade de vida do patrono de todos os vigários,

conhecido por Cura D’Ars. São João Maria Vianney nasceu em Dardilly, no ano de 1786, e
enfrentou o difícil período em que a França foi abalada pela Revolução Napoleônica.

Camponês de mente rude, proveniente de uma família simples e bem religiosa, percebia
desde de cedo sua vocação ao sacerdócio, mas antes de sua consagração, chegou a ser
um desertor do exército, pois não conseguia “acertar” o passo com o seu batalhão.

Ele era um cristão íntimo de Jesus Cristo, servo de Maria e de grande vida penitencial,
tanto assim que, somente graças à vida de piedade é que conseguiu chegar ao
sacerdócio, porque não acompanhava intelectualmente as exigências do estudo do Latim,

Filosofia e Teologia da época (curiosamente começou a ler e escrever somente com 18

anos de idade).

Dia do Padre

São João Maria Vianney

João Maria Vianney, ajudado por um antigo e amigo
vigário, conseguiu tornar-se sacerdote e aceitou ser
pároco na pequena aldeia “pagã”, chamada Ars,

onde o povo era dado aos cabarés, vícios,

bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e
blasfêmias; tanto assim que suspirou o Santo: “Neste
meio, tenho medo até de me perder”. Dentro da
lógica da natureza vem o medo, mas da graça, a
coragem. Com o Rosário nas mãos, joelhos dobrados
diante do Santíssimo, testemunho de vida, sede pela
salvação de todos e enorme disponibilidade para
catequizar, o santo não só atende ao povo local
como também ao de fora no Sacramento da
Reconciliação.

Dessa forma, consumiu-se durante 40 anos por causa
dos demais (chegando a permanecer 18 horas dentro
de um confessionário alimentando-se de batata e
pão). Portanto, São João Maria Vianney, que viveu
até aos 73 anos, tornou-se para o povo não somente
exemplo de progresso e construção de uma ferrovia
– que servia para a visita dos peregrinos – mas,

principalmente, e antes de tudo, exemplo de
santidade, de dedicação e perseverança na
construção do caminho da salvação e progresso do
Reino de Deus para uma multidão, pois como padre
teve tudo de homem e ao mesmo tempo tudo de
Deus.



A Semana Nacional da Família é um projeto consolidado, que acontece todos os anos no
mês vocacional, para lembrar que ser família é um chamado. Iniciando sempre com a
celebração do Dia dos pais, esta especial semana torna-se uma grande festa da família,

um momento propício de nos voltarmos ainda mais para as nossas igrejas domésticas,

para nossos lares e para as nossas comunidades.

Neste ano de 2021, aproveitando que o Papa Francisco lançou o Ano Família Amoris
Laetitia, a Pastoral Familiar da Arquidiocese de Porto Alegre se articulou para fazer desta
Semana uma grande oportunidade de reflexão, partilha e celebração em torno da
temática proposta para este ano: A Alegria do Amor na Família.

Em um forte empenho de envolver todas as comunidades, bem como os movimentos,

pastorais e serviços de toda a nossa Arquidiocese, a Pastoral Familiar apresenta uma
programação diária, de 9 a 13 de agosto, sempre às 20h, e no dia 14 de agosto das 8h às
12h, com Lives de formação, oração e entretenimento, com convidados especiais, vídeos,

músicas e sorteios de brindes, tudo sendo transmitido ao vivo, pelas principais mídias
sociais da Pastoral Familiar e da Arquidiocese de Porto Alegre, com o intuito de chegar
nas casas de todas as famílias de nossas comunidades.

Com base nos anseios propostos acima, a Pastoral Familiar também elaborou uma
proposta concreta para ser vivenciada em família e com a participação de todos: a
construção do CANTINHO DE DEUS. Em nossas casas tudo tem seu lugar e cada coisa
ocupa o seu espaço. Mas qual é o lugar em nossa casa que nos faz lembrar de Deus? 

Surge então o convite de construirmos o nosso Cantinho de Deus, com a Cruz de Cristo, a
Palavra de Deus e a água benta. Talvez também possamos incluir uma vela, uma foto da
família, uma imagem da Sagrada Família ou de um santo ou santa de devoção e umas
flores bem bonitas para enfeitar esse ambiente. A cada dia, ao sairmos de casa e antes
de descansarmos, vamos abençoar os membros da nossa família com a água benta, ler
uma passagem da Bíblia, tocar a Cruz de Cristo e traçar o Sinal da Cruz sobre nós e sobre
os membros da nossa família.

Semana Nacional da Família

A Pastoral Familiar da Arquidiocese quer convidar a
todos para participarem ativamente dessa
programação especial para a Semana da Família
2021, uma programação cheia de significado pois,

quando a Igreja doméstica e a comunidade eclesial
estão abertas para o sopro do Espírito Santo, a
alegria do Evangelho invade e vivifica toda a nossa
vida! Nos siga nas redes sociais, principalmente em
facebook.com/PastoralFamiliarArquiPOA (clique no
ícone ao lado) e não perca essa grande festa da
Alegria do Amor na Família.

 Feliz Semana Nacional da Família!

Rodrigo e Elis - Casal Coordenador da
Pastoral Familiar da Arquidiocese de Porto Alegre

https://www.facebook.com/PastoralFamiliarArquiPOA


Semana Nacional da Família



Semana Nacional da Família



Semana Nacional da Família
Em nossa Paróquia, celebraremos, nos unindo ainda mais em Oração e
Comunhão pelo bem mais precioso de Deus: A família! 

Participe conosco da programação do Terço e da Santa Missa diariamente na
próxima semana. As Missas, também serão transmitidas pelo Facebook e
YouTube da Paróquia.



Pe. José Flach Pe. Edilon de Lima Pe. José Heinzmann

Aconteceu

Agradecemos a todas as pessoas que participaram dos Festejos de São Cristóvão,

sendo participando das missas, da procissão ou do Arraial, comprando o convite
ou sendo apoiadores.

Que São Cristóvão interceda por cada um!

Muito obrigado!

Festejos de São Cristóvão
Tríduo

Missa Festiva e Procissão Motorizada

Arraial

em
Julho



VEM AÍ

A Comunidade Ressurreição convida toda
a comunidade paroquial para seu almoço,

em sistema Drive Thru, que será realizado
no dia 15/08.

O valor do convite é R$25,00 e será
oferecido no cardápio: 1 coxa, 1 sobrecoxa,

2 salsichões, arroz, polenta, aipim e salada
verde.

A retirada é das 12h às 14h na Rua Caiapó,

96, Bairro Monte Carlo, parada 56,

Cachoeirinha.

Às 10h30min haverá a Santa Missa em
agradecimento a toda a comunidade!

Convites na secretaria paroquial ou com
membros da comunidade.

Participe conosco!

ALMOÇO COMUNIDADE
RESSURREIÇÃO

CHIMARREANDO
COM DEUS

Comunicamos com muita alegria, que a
Paróquia São Vicente de Paulo terá
representantes no Festival Chimarreando
com Deus, que ocorrerá dia 21 de Agosto
de forma online na Rádio Aliança.

A música “Como não amar o Amor?” ficou
entre as 15 classificadas para a final.

No dia 21/8 a partir das 18h todos poderão
acessar via YouTube e Facebook, para
assistir ao Festival e também votar na
música mais popular.

Além disso, a música já vai estar no CD do
Festival de 2021.

Letra de: Carla Meyer
Música de: Marcos Martins
Violão: Paulo Leal 
Baixista: Luciano de Jesus
Gaiteiro: Fabio Silveira (Paróquia Boa
Viagem). 

 

“Óh almas criadas de amor e por amor,
porque não amais o Amor?"

Santa Maria Madalena de Pazzi

Parabéns a todos os envolvidos, e que
Deus continue abençoando o dom de
cada um.



Do coração de um grupo de amigos e das necessidades da nossa Paróquia, em

transformar o Centro Cultural Padre Ermelindo Lottermann em um lugar de partilha,

oração e catequese, nasceu a Ação Entre Amigos - Ao Encontro da Mãe.

Convidamos toda a comunidade a se juntar a nós nesta ação, a participar deste

momento tão importante da nossa Paróquia, mas também de um momento muito

especial para uma família, pois nesta ação uma família será agraciada com a

benção de receber em seu lar a réplica oficial de Nossa Senhora Aparecida que

veio direto do Santuário para nossa Paróquia.

Ao Encontro da Mãe

Valor da contribuição é

de R$ 5,00 - Este valor

dá direito a 1 número

para participar do

sorteio que ocorrerá ao

final da missa do dia 12

de Outubro de 2021, Dia

de Nossa Senhora

Aparecida. 

O número contemplado

receberá uma réplica

oficial da imagem de

Nossa Senhora

Aparecida, com oratório

e certificado.

Os números estão disponíveis na secretaria da Paróquia com a Clair, ao final das

missas com os casais representantes da ação em cada comunidade e também

online, fazendo um PIX, com a chave de celular (51992669834) e após enviando o

comprovante para o WhatsApp (51) 99266-9834 com Marcelo.

Participe dessa ação!



"O dízimo é partilha, e não pagamento."

"O dízimo é uma das fontes de bênçãos."

"O dízimo é uma atitude de amor."

Faça esta experiência! 

Seja um dizimistas você também!

1 - Domingo das Vocações

Sacerdotais 

1 - Afonso de Ligório, bispo e doutor

da Igreja

 4 - João Maria Vianney (Patrono dos

Padres) - Dia do Padre

 6 - Transfiguração do Senhor 

 6 - 1° Sexta do mês - Intenções do

Apostolado da Oração

 8 - Domingo das Vocações

Matrimoniais e abertura da Semana

Nacional das Famílias - Dia dos Pais

 10 - São Lourenço (Padroeiro dos

Diáconos)

 11 - Santa Clara de Assis

 13 - Santa Dulce dos Pobres 

 15 - Solenidade da Assunção da

Virgem Maria, Nossa Senhora da Boa

Viagem 

 21 - São Pio X, papa

 22 - Nossa Senhora Rainha -

Domingo das Vocações Laicais

 23 - Santa Rosa de Lima (Padroeira

da América Latina)

 28 - Dia mundial do Voluntariado

 29 - Domingo das Vocações - Dia

Nacional do Catequista

DÍZIMOAGENDA

O ANO DE SÃO JOSÉ
Frases sobre São José:

São Bernardo: 

São José foi «o servo fiel e prudente»

(Mt 24,45), pois Deus destinou-o a ser o

apoio de sua Mãe, o sustento da sua

carne e o auxiliar do seu desígnio de

salvação”.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_de_Lig%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Maria_Vianney
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Clara_de_Assis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Dulce_dos_Pobres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assun%C3%A7%C3%A3o_de_Maria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Boa_Viagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_X
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_Rainha


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!!!

• 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

