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No dia 29/05, ocorreu o Acústico

Católico, uma edição especial do Bar

Católico, que já vinha sendo feito em

outros anos na nossa comunidade.

Em virtude da pandemia, este ano, o

Acústico Católico foi totalmente on-line,

mas quem assistiu de casa não deixou

de sentir a presença forte de Deus,

sendo através das músicas, orações e

pela exposição do Santíssimo

Sacramento.

O Acústico contou com quatro bandas,

formadas por integrantes das

comunidades da paróquia, que

colocaram todo o seu talento à

disposição de Deus e nos fizeram

chegar mais perto do Pai.

Juntamente com este evento, fizemos a

Ação do Leite, o qual foram

arrecadados, aproximadamente 1.200

litros de leite, que serão destinados a

famílias carentes da nossa comunidade.

Agradecemos a participação e

contribuição de todos para a realização

desse evento e desta ação.

ACONTECEU

Perdeu o evento?

Clica neste ícone e assista! 

https://www.youtube.com/watch?v=AhgTDILk3DE&t=4161s


Mais uma vez, este ano, não podemos fazer a tradicional procissão de Corpus

Christi pelas ruas em torno da paróquia, mas os tapetes foram confeccionados e

colocados  do corredor central até a frente da igreja. Contudo, muitos dos

tapetes foram feitos através de doações. Doações de alimentos, cobertores,

roupas de crianças, roupas íntimas novas. Cristo Eucarístico passou e abençoou

cada doação e com certeza será muito bem utilizada por quem precisa. Além,

disso, destacamos a merecida homenagem do CLJ à Tia Lourdes, que nos deixou

no dia 29/05/21.

Corpus Christi



No último domingo, dia 06

de junho, celebramos os 30

Anos de Ordenação

Sacerdotal do nosso

querido Pe. José Antonio

Heinzmann, ocorrido no dia

01 de junho.

Pe. José foi ordenado dia

01/06/1991 em Linha

Francesa Alta, Município de

Barão/RS, na Igreja Nossa

Senhora da Natividade.

Passou pelas paróquias

Nossa Senhora da

Conceição - Catedral de

Osório/RS, Sagrado

Coração de Jesus e Santa

Hedviges de Alvorada/RS,

São Cristóvão, Santa Rosa

de Lima e Nossa Senhora

dos Navegantes de Porto

Alegre/RS, e também

acompanhou os

seminaristas  e os padres

idosos do Lar Sacerdotal

no Seminário São José de

Gravataí/RS. Em 28/05/2017

tomou posse como pároco

na nossa paróquia, São

Vicente de Paulo, o qual

louvamos, agradecemos e

bendizemos a Deus pela

sua missão nesta

comunidade.

30 Anos de Ordenação

Parabéns,
Pe. José!



Momentos da Celebração

Veja mais fotos clicando neste ícone

https://www.saovicentecachoeirinha.com.br/?id=4354261801292201


Além da linda celebração, ao final da mesma foi transmitido um vídeo com

depoimentos de familiares e amigos do padre José.

Para assistir a este vídeo, clique no ícone:

Momentos da Celebração

Ainda, lembramos que quatro casais da nossa comunidade foram até Aparecida

do Norte/SP, no Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida e de lá rezaram o

terço em Ação de Graças pelos 30 Anos de Sacerdócio do Pe. José, no sábado,

dia 05/06, às 16h, que foi transmitido pelo Facebook da Paróquia.

https://www.youtube.com/watch?v=w1js5Iem3J4


Palavra do Pároco

Me sinto muito feliz e realizado. Esses 30 anos de vida sacerdotal procurei

sempre servir o povo de Deus com alegria e, de modo todo especial, fazendo

com que as comunidades pudessem crescer tanto espiritualmente quanto

materialmente. Por isso, eu gosto muito dos grupos, e, de modo todo especial,

em construções. Por isso várias Igrejas em Cachoeirinha, Alvorada e Porto

Alegre incentivei o povo para que construíssem para a Comunidade. Porque o

Padre é passageiro, ele passa, mas a Comunidade, as famílias ficam. Então

nesse sentido sempre procurei trabalhar em prol da Comunidade. Só tenho

motivos para louvar, bendizer e agradecer por esses 30 anos de Vida

Sacerdotal, em especial à Comunidade São Vicente de Paulo de

Cachoeirinha, pela convivência com os Grupos e famílias que aqui estão.

Pe. José Antônio Heinzmann

30 Anos de Ordenação Sacerdotal

"Servir com

Alegria o

Povo de

Deus!"



O tradicional baile dos namorados de

nossa Paróquia esse ano acontecerá

em formato diferente: um Drive Thru!

Você ainda poderá passar o dia dos

namorados com seu amor,

comemorando com uma cesta super

especial, cheia de romantismo, delícias

e ainda longe de filas e aglomerações:

Ao adquirir o convite, você terá direito a

uma cesta que poderá ser retirada no

dia 12/06/2021 ou ainda entregue no

conforto da sua casa (Cachoeirinha e

Gravataí) ao custo de R$10,00, se

preferir. 

Local de retirada: Rua Papa João XXIII,

n° 300, ao lado da Paróquia. 

VEM AÍ
Drive Thru dos

Namorados

Data: 12/06/2021

Horário: das 17h às 21h

Valor: R$90,00

Convites disponíveis na Secretaria Paroquial

ou com o Casal Vina e Jana nos telefones

abaixo até quinta-feira dia 10/06/2021.

(51) 99876.0511- Vina

(51) 98422.2351- Jana

Missa em Louvor a Santo Antônio
A Comunidade Menino Jesus de Praga

(Parque da Matriz irá realizar, no próximo

domingo, dia 13 de junho, a Missa em louvor a

Santo Antônio, às 8h30min.

Na celebração, haverá benção e distribuição

dos tradicionais pãezinhos de Santo Antônio.

Caso deseje fazer uma oferta por esse dia,

poderá ser em alimentos, que serão

revertidos ao mais necessitados nesse

período difícil.

A Igreja Menino Jesus de Praga fica na Rua

Corcovado, 578 - Parque da Matriz



"A prática do dízimo promove a vida na
família e na comunidade."

Faça esta experiência! 

Seja um dizimistas você também!

DÍZIMO

AGENDA
11/06- Solenidade Sagrado Coração de

Jesus

12/06- Solenidade Imaculado coração

de Maria

13/06- Missa Santo Antônio às 8h30min

na comunidade Menino Jesus de Praga

O ANO DE SÃO JOSÉ

Frases sobre São José:

Papa Francisco: 

“Como realiza José esta guarda (de Jesus e

de Maria)? Com discrição, com humildade, no

silêncio, mas com uma presença constante e

uma fidelidade total, mesmo quando não

consegue entender”.

14/06- Dia Mundial do Doador de

Sangue

23/06- São Zacarias e Santa Isabel

24/06- Natividade de São João Batista

27/06- Nossa Senhora do Perpétuo

Socorro

29/06- Solenidade de São Pedro e São

Paulo

29/06- Dia do Papa

ONDA MÃO NA MASSA
O Onda Mão na Massa, realizou mais uma

entrega de 100 marmitas. Agradecemos aos

pais e amigos que nos ajudaram a realizar

essa ação.

Entregamos comida quentinha e amor, e

podemos ver irmãos alimentados e coração

felizes e gratos. Shalom! ❤ 



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

