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Palavra do Pároco

Assim nós iniciamos a Semana Santa que é uma das semanas mais significativas na

vida do cristão e neste tempo de pandemia onde todos nós, de novo, estamos sendo

limitados nas celebrações de nossas igrejas, temos um a oportunidade ímpar de

celebrar na nossa igreja doméstica, onde papai e mamãe juntamente com os filhos

podem celebrar a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor, Jesus Cristo em

família. Poder se reunir ao redor da mesa como Cristo se reuniu com seus apóstolos e

servir os seus filhos, como Cristo serviu os seus, lavando os pés, repartindo o pão.

Ao mesmo tempo dialogando, recordando as alegrias da vida, como também os

sofrimentos e as vitórias, as coisas alcançadas na vida, tudo isto rezado e vivenciado

em família, se torna ressurreição. Por isso louvamos e bendizemos a Deus

agradecendo a vida de cada um e de cada uma de nossa família e da comunidade,

da qual fazemos parte. Lembrar que a felicidade não está naquilo que nos falta,  mas 

Pe. José Antônio Heinzmann

A Vida Vivida e Celebrada é Ressurreição

no bom uso daquilo que

temos e assim queremos

desejar a todos uma feliz

e abençoada Páscoa e

que Cristo ressuscitado,

ressuscite em cada um

de nós como família.

            

FELIZFELIZ

PÁSCOAPÁSCOA

A TODOS!A TODOS!



Foi, naquele momento de dor, que Jesus disse a ela: “Mãe, eis aí o teu filho” (este filho

simboliza todos nós cristãos). Nesse mesmo momento, Jesus diz a São João, que ali nos

representava: “Filho, eis aí tua Mãe”.

Nós, filhos de Deus, temos uma Mãe que sofreu por nós e quer nos acompanhar por toda

nossa vida. Ela quer nos ensinar que, em meio à dor, podemos conservar a fé e a

confiança nas promessas do seu Filho Jesus. Revistamo-nos de respeito e devoção,

meditando as sete dores da Virgem Maria.

Contemplando cada dor, podemos rezar: 1 Pai-Nosso e 7 Ave-Marias em cada dor

contemplada.

As 7 Dores de Maria

Durante o período de Quaresma, principalmente

os momentos que antecedem a Semana Santa,

você já parou para pensar e refletir sobre As 7

dores de Nossa Senhora?

Virgem das Dores, rogai por nós!

“Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua

mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e

Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao

lado dela, o discípulo que ele amava, disse à

mãe: “Mulher, este é o teu filho”. Depois disse ao

discípulo: “Esta é a tua mãe”. Daquela hora em

diante, o discípulo a acolheu consigo” (Jo 19,25-

27).

Nossa Senhora das Dores, Mãe de todos os

homens, foi aos pés da cruz, onde viveu a sua

dor mais crucial. Ali, ela recebeu do Filho a

missão de ser a Mãe de todos homens, Mãe da

Igreja (Corpo Místico) e de todos os fiéis.

As sete dores de Nossa Senhora são:

 1. A profecia de Simeão sobre Jesus (Lucas 2,34-35);

 2. A fuga da Sagrada Família para o Egito (Mateus 2,13-21);

 3. O desaparecimento do Menino Jesus durante três dias (Lucas 2,41-51);

 4. O encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário (Lucas 23,27-31);

 5. O sofrimento e morte de Jesus na Cruz (João 19,25-27);

 6. Maria recebe o corpo do filho tirado da cruz (Mateus 27,55-61);

 7. O sepultamento do corpo do filho no Santo Sepulcro (Lucas 23,55-56).

Mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer, Amém!

Doce Coração de Maria, sede nossa salvação!

Maria, primeira e perfeita Discípula: ensina-nos a caminhar nos passos do Mestre!

Fonte: Canção Nova



Há uma tradição popular de recorrer a São

Longuinho (ou Longino) quando se perde alguma

coisa, dizendo: “São Longuinho, São Longuinho, se

eu achar tal coisa, dou três pulinhos”.

No Brasil e na Espanha, a antiga festa de São

Longuinho acontece no dia 15 de março. Mas quem

foi esse santo que o povo diz que nos ajuda a

encontrar coisas perdidas?

Uma certa tradição da “Legenda Aurea” (do Beato

Tiago de Voragine) nos ensina que Longuinho – cujo

nome deriva da expressão grega “longus” (“lança”) –

teria sido o centurião romano que estava aos pés

da cruz de Jesus com outros soldados. Teria sido

Longuinho que atravessou o peito de Jesus com

uma lança, em vez de quebrar as pernas dele, como

acontecia com outros crucificados. A passagem

está narrada no Evangelho de São João:

CURIOSIDADE

Aurea Machado
IVC

A História de São Longuinho

“Como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-

lhe o lado com uma lança e, imediatamente, saiu sangue e água” (Jo 19,33-34).

São João fala de um soldado, enquanto São Marcos fala de um centurião (Mc 15,29).

Pode ser a mesma pessoa ou não. Na Biblioteca Laurenciana de Florença há um

manuscrito siríaco, escrito em 586, por um monge de nome Rábulo, contendo uma

miniatura da Crucificação de Jesus, e que traz o nome de Longino como o soldado

que perfurou o coração de Jesus.

Há também uma tradição que diz que ele tinha sérios problemas de visão e estava

ficando cego. Entretanto, após perfurar o Senhor, uma gota de sangue teria caído nos

seus olhos e ele passou a enxergar perfeitamente. Essa e outras manifestações da

natureza que aconteceram depois da crucificação o fizeram reconhecer:

“Verdadeiramente, este Homem era Filho de Deus.”

A tradição diz que ele se converteu, abandonou o exército romano e refugiou-se na

Capadócia, onde se tornou monge. Ali, ele teria sido perseguido como cristão, mas

como não quis abandonar sua fé, foi torturado até a morte, tendo a língua e os olhos

arrancados. Ele teria destruído as imagens dos deuses pagãos, dos quais saíram

muitos demônios. Quando Longuinho perguntou aos demônios por que eles foram

habitar nos ídolos, estes teriam respondido: “Onde não se escuta o nome de Cristo

nem se faz o sinal da Cruz aí está a nossa habitação”.

https://santo.cancaonova.com/
https://santo.cancaonova.com/santo/sao-joao-evangelista/
http://liturgia.cancaonova.com/pb/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/por-que-os-gestos-de-fe-tem-se-tornado-tao-inconveniente/


De onde vem a tradição dos três
pulinhos em agradecimento por se
encontrar algo perdido, invocando o
santo?

Outra tradição diz que ele era um

homem baixinho e que, servindo na

corte de Roma, vivia nas festas. Por

sua pequena estatura, conseguia ver

o que se passava por baixo das

mesas, e sempre encontrava

pertences de pessoas, e os objetos

achados eram devolvidos aos seus

donos. Assim, teria surgido o costume

de pedir-lhe ajuda para encontrar o

que se perdeu. Em agradecimento,

segundo a tradição, são oferecidos

três pulinhos e uma oração. Diz-se

também que essa forma de

agradecimento seria pelo fato de o

soldado ser manco. Outra explicação

afirma que os pulinhos remetem à

Santíssima Trindade.

Não há nenhuma prova documental desses fatos no primeiro século. No entanto, em

frente ao grande altar mor da Basílica de São Pedro, em Roma, há uma gigantesca

imagem de São Longuinho. Há uma notícia de que mil anos depois, em 999, Longuinho

foi canonizado pelo Papa Silvestre II (999-1003), no tempo em que o processo de

canonização não era tão rigoroso como hoje, o que só começou no século XI. Conta-

se, no entanto, que houve um processo de canonização, e que, quando este estava

bastante avançado, os documentos ficaram perdidos por muitos anos. Então, o Papa

Silvestre, teria pedido a intercessão de Longuinho para ajudá-lo a encontrar esses

papéis. Pouco tempo depois, os documentos foram achados e aconteceu a

canonização.

O que sabemos de certo é que o centurião que chefiava a Crucificação de Jesus ficou

convencido de que Jesus era o Filho de Deus, e poderia sim, com a sua conversão,

tornar-se, de fato, até um mártir. Por isso, o antigo Martirológio Romano trazia sua

festa no dia 15 de março. A tradição popular dos três pulinhos não é ensinada pela

Igreja, embora a devoção ao santo seja de livre uso da fé.

https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/oracao/
https://santo.cancaonova.com/santo/sao-pedro-crisologo-pastor-prudente-e-zeloso-da-igreja/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/como-acontece-canonizacao-de-um-santo/
https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/cura-interior/penitencia-e-oracao-sao-fontes-de-conversao/


Na Sexta-Feira Santa, novamente, não houve a tradicional encenação da Paixão e morte de Jesus, mas

houve uma bonita celebração e após foi transmitido um lindo vídeo com fotos da encenação da Paixão

do ano de 2019. Assista ao vídeo clicando aqui.

, 

ACONTECEU
No último final de semana, encerramos a quaresma com o Tríduo Pascal e a Festa da Ressurreição de

Cristo, Cristo vive para sempre!

Na Quinta-Feira Santa, a pedido do nosso pároco, muitas famílias fizeram o seu oratório em casa, para

celebrar em família, repartindo o pão e o vinho, e lavando os pés uns dos outros.

No Sábado de Aleluia, a igreja estava repleta de amor, muitas flores, velas e o Cristo Ressuscitado surgiu

entre nós! Viva! O amor venceu a cruz! 

https://fb.watch/4Gc36mbIuj/


VEM AÍ
Domingo da Misericórdia

O Domingo da Divina Misericórdia foi instituído no calendário litúrgico da Igreja pelo saudoso e amado

Papa João Paulo II, em 30 de abril de 2000, na Missa de canonização de uma religiosa polonesa da

Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, Maria Faustina Kowalska, a Santa Faustina,

apóstola da Divina Misericórdia. Desde o ano 2000, quando o Papa publicou o decreto, as comunidades

e as paróquias de todo o mundo passaram a celebrar no segundo domingo da Páscoa a Festa da

Divina Misericórdia.

Quando instituiu o Domingo da Misericórdia, o Papa João Paulo II estava atendendo a um pedido do

próprio Cristo que, no ano de 1931, no período entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial,

confiou a Irmã Faustina o Seu desejo de que o domingo após a Páscoa deveria renovar no coração da

humanidade a convicção de que Deus é misericordioso. Naquela revelação, o Cristo disse a Irmã

Faustina: “Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a Festa da Misericórdia. Nesse dia, os

sacerdotes devem falar às almas desta Minha grande e insondável misericórdia”.

Naquela revelação a Irmã Faustina, Cristo lhe fez um outro pedido. Ele ordenou que ela providenciasse a

pintura de uma imagem que Lhe retratasse conforme ela o enxergava e sob os pés de Cristo traria a

inscrição: Jesus, eu confio em Vós! Essa é a imagem que nós conhecemos de Jesus Misericordioso que, a

partir dos anos 80, graças ao trabalho de divulgação do Papa João Paulo II, espalhou-se rapidamente

pelo mundo, assim como a devoção à Divina Misericórdia, que ganhou terreno em nossa fé, por meio

das orações ensinadas pelo Cristo à religiosa polonesa. Essas orações são compostas pelo Terço e a

novena à Divina Misericórdia.

Naquela revelação, Cristo ainda disse a Irmã Faustina:

“Por meio dessa Imagem concederei muitas graças às

almas; que toda alma tenha, por isso, acesso a ela. (…)

Desejo conceder indulgência plenária às almas que se

confessarem e receberem a santa Comunhão na Festa

da Minha misericórdia”. Ou seja, o Cristo determinou

que todos aqueles que, no primeiro domingo após a

páscoa, participarem da celebração da Festa da

Misericórdia em estado de graça – ter se confessado

recentemente, recebido a Sagrada Eucaristia e rezado

pelas intenções do Papa (este último requisito foi

determinado pela Igreja) – receberão o maior presente

espiritual que a Igreja pode conceder a um cristão: o

perdão total dos seus pecados, uma indulgência

plenária, que é, acima de tudo, um especial privilégio

que brota do Sagrado Coração de Jesus.

O Domingo da Misericórdia é, com toda a certeza, um

gesto de caridade de Jesus para conosco, um tesouro

escondido que ainda precisamos aprender a explorar,

um dia de vivência da fé, onde o Cristo nos permite

tocar Suas chagas a fim de que possamos ser

alcançados pelos raios de Sua Misericórdia.

(Fonte: https://arqbrasilia.com.br/o-domingo-da-divina-misericordia/)

, 



Enquanto não tivermos as missas

presenciais, disponibilizamos também

outras formas de contribuição:

- Levar o envelope diretamente na

secretaria da paroquia. 

-  Utilizar a máquina de débito de cartão

na secretaria da paroquia;

- Depósito bancário

- PIX 92858000016815 (CNPJ)

OBS: Para que possamos identificar a sua

contribuição, pedimos que informe por e-

mail ou por telefone (3041-5586) o valor,

nome e dia do depósito/pix

(saovicente.svp@gmail.com).

O Dízimo e as ofertas servem para tirar o

egoísmo do nosso coração e nos ajudam

a colocar nossa confiança não no

dinheiro, mas em Deus (Lucas, 12 – 15).

Distinguir o que é realmente essencial

daquilo que é supérfluo.

A nossa motivação ao devolver o Dízimo

não é conseguir bênçãos materiais de

Deus, mas expressar gratidão e

adoração pelas dádivas recebidas. Deus

não faz troca com ninguém.

O Dízimo é uma experiência, uma

caminhada permanente com a partilha e

o amor de Deus.

Faça esta experiência! Seja um dizimista
você também!

DÍZIMO AGENDA

11/04 - Domingo da Divina Misericórdia

13/04 - Dia dos Jovens

18/04 - Aniversário natalício do Pe.

José Antonio Heinzmann

25/04 - São Marcos Evangelista

O ANO DE
SÃO JOSÉ

Frases sobre São José:

Papa Francisco: 

Em São José “vemos como se responde

à vocação de Deus: com disponibilidade

e prontidão; mas vemos também qual é

o centro da vocação cristã: Cristo.

Guardemos Cristo na nossa vida, para

guardar os outros, para guardar a

criação!”

NOVO

mailto:saovicente.svp@gmail.com


VOCÊ SABIA?

MISSAS NA MATRIZ
• Quartas-feiras às 19h (transmitida)

• Quintas-feiras às 19h

• Sextas-feiras às 16h (transmitida)

• Sábado às 17h (transmitida)

• Domingo às 9h e às 18h30min (transmitidas)

• Todo dia 27 do mês Missa da Família - Dia de nosso Padroeiro (transmitida)

ATENÇ
ÃO!!!

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

