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Palavra do Pároco

A devoção ao Preciosíssimo Sangue de Jesus remota a Igreja nascente

sobretudo em referência ao Sangue de Jesus derramado na Cruz e também

em alusão ao sangue de Cristo na Eucaristia.

No mês de julho a igreja celebra e dedica ao Preciosíssimo Sangue de Cristo

que foi derramado pelo perdão de nossos pecados. Jesus foi apresentado ao

mundo por São João Batista. 

"Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Jo ( 1, 29)

Cristo é a testemunha fiel que nos ama e lavou os nossos pecados no seu

sangue na Cruz.

Damos graças por termos sido salvos pelo Sangue de Cristo. Por isso a 

 proteção do Sangue de Jesus sobre todos nós. Amém!

Pe. José Antônio Heinzmann

Preciosíssimo Sangue de Jesus



No dia 12/06, ocorreu o Drive Thru dos Namorados - Entrega de Amor.
Este evento foi em substituição ao tradicional Baile dos Namorados promovido pelo
MCJ e fez o maior sucesso.

Quem adquiriu o voucher, recebeu uma linda cesta para curtir a noite com o seu
amor.
Agradecemos a todos pela participação, principalmente a todos os apoiadores,

que fizeram esse momento acontecer! 
Confira algumas fotos desse momento de muito amor!

ACONTECEU

Drive Thru dos Namorados



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!



VEM AÍ

São Cristóvão

A figura mais frequente de São
Cristóvão é representada por um
gigante barbudo, que carrega o
Menino Jesus nos ombros,

ajudando-o a atravessar um rio; o
Menino segura o mundo nas pontas
dos dedos, como se brincasse com
uma bola. Esta imagem remonta a
uma das lendas hagiográficas mais
famosas sobre a vida do Santo,

martirizado em 25 de julho em
Anatólia, na Lícia. Segundo esta
tradição, seu verdadeiro nome era
Reprobus, um gigante que queria
prestar serviço ao rei mais poderoso
do mundo.

Ao chegar à Corte de um rei, que
achava ser invencível, pôs-se ao seu
serviço. Mas, certo dia, percebeu
que o rei, ao escutar o canto de um
trovador que falava do diabo, fez o
Sinal da Cruz. Então, perguntou-lhe
porquê. E o rei lhe respondeu que
tinha medo do diabo e que todas as
vezes que o ouvia falar em seu
nome, fazia o Sinal da Cruz para
buscar proteção.

Desta forma, o diabo pôs-se a
procurar o diabo, que pensava que
fosse mais poderoso que o seu rei.
Não demorou muito e o encontrou;

assim, pôs-se a servi-lo e a segui-lo.

PROTETOR DOS VIAJANTES



UM SANTO CINOCÉFALO

Outra hipótese seria ainda bem mais
plausível e complexa: Reprobus se teria
alistado no exército romano e se teria
convertido ao cristianismo com o nome
de Cristóvão. Ao ser denunciado pelo seu
apostolado entre os pelotões, foi
conduzido diante de um juiz que fez
todas as tentativas para que
renunciasse a Cristo; tendo resistido, foi,
por fim, decapitado. Logo, Cristóvão
“carregou Cristo” em seu coração até ao
martírio, como o jumento carregou Cristo
a Jerusalém, no dia de Ramos.

Por este motivo, ter-se-ia difundido no
Oriente, inicialmente, o costume de
representar Cristóvão com a cabeça de
jumento, que, depois, teria mudado para
uma cabeça de cão. Trata-se, porém, de
uma iconografia existente no âmbito
cristão, sem nenhuma relação com
cultos pagãos.

PROTETOR DA VISTA

Segundo a Lenda Dourada, o martírio de
Cristóvão aconteceu em Anatólia, na
Lícia. O Santo resistiu às torturas com
hastes de ferro e metal incandescentes.

Até as flechas que lhe atiraram, ficaram
suspensas no ar; uma delas, voltou e
transpassou o olho do soberano, que lhe
havia ordenado o suplício. Assim, o rei
mandou decapitar Cristóvão. Mas, antes
de morrer, disse-lhe: “Banhe os olhos com
o meu sangue e ficará curado”. O rei
recuperou a visão e se converteu. Desde
então, São Cristóvão foi invocado contra
as doenças da vista.

No Oriente, São Cristóvão é, geralmente,

representado com a cabeça de cão, como
testemunham muitos ícones existentes em
São Petersburgo e Sofia. A iconografia do
santo cinocéfalo, segundo alguns,

demonstra que se trata de um culto
surgido em âmbito helênico-egípcio, com
clara referência ao culto a deus Anúbis. 

Porém, um dia, passando por uma rua
onde havia uma cruz, o diabo desviou seu
caminho. Então, Reprobus perguntou-lhe
porquê havia agido desta maneira. E o
diabo foi obrigado a admitir que Cristo
tinha morrido na Cruz; por isso, diante da
Cruz, tinha que fugir de medo.

Por fim, Reprobus deixou o diabo de lado e
pôs-se à busca de Cristo. Certo dia,

encontrou um eremita que lhe sugeriu
construir uma cabana às margens de um
rio, cujas águas eram perigosas, e
colocar-se à disposição das pessoas a
atravessá-lo, uma vez que tinha uma
estatura gigantesca.

Um belo dia, o bom gigante ouviu uma voz
de criança, que lhe pedia ajuda: era um
menino que queria atravessar o rio. Então,

o gigante o colocou sobre os ombros e o
carregou para o outro lado daquele rio
perigoso. Enquanto fazia a travessia, o
peso daquela criança aumentava cada
vez mais, tanto que, com muito custo,

conseguiu chegar à outra margem. Lá, o
menino revelou sua identidade: era Jesus
e o peso, que havia carregado, era o do
mundo inteiro, salvado pelo sangue de
Cristo.

Esta lenda, além de inspirar a iconografia
ocidental, fez com São Cristóvão fosse
invocado como Padroeiro dos barqueiros,

peregrinos, viajantes e motoristas.

Fonte: Vatican News



Em comemoração ao dia de São Cristóvão, no dia 25/07, vamos fazer o Arraial de São
Cristóvão 'em casa'!

Será um Drive Thru onde você receberá uma caixa com comidinhas típicas de festa
junina ou julina, tais como: pinhão, pipoca, amendoim, quentão, rapadurinhas, cachorro
quente, bolo de cenoura, bolo de milho, bolo de fubá e bolo de chocolate.

Tudo isso por apenas de R$25,00!

Os convites estão disponíveis na secretaria paroquial ou pelo telefone (51) 99698-9789

com Claudia.

Participe dessa festa!!!

ARRAIAL DE SÃO CRISTÓVÃO



"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!

03/07- São Tomé- Apóstolo

16/07- Nossa Senhora do Carmo

19/07- Dia da Caridade

20/07- Dia do Amigo

22/07- Santa Maria Madalena

25/07- Dia de São Cristóvão

25/07- São Tiago Maior

26/07- Santa Ana e São Joaquim- Pais da

Virgem Maria- Dia dos Avós

29/07- Santos Maria, Marta e Lázaro

31/07- Santo Inácio de Loyola - Presbítero

DÍZIMOAGENDA

O ANO DE SÃO JOSÉ
Frases sobre São José:

Papa Emérito Bento XVI: 

“A sua missão se desempenhou na humildade
e no escondimento da casa de Nazaré. De
resto, o próprio Deus, na Pessoa do seu Filho
encarnado, escolheu este caminho e este
estilo a humildade e o escondimento na sua
existência terrena”.

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.



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

