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Palavra do Pároco
Pe. José Antônio Heinzmann

“Povos da terra, louvai ao Senhor”
Como todos os anos nesse período, a Arquidiocese de Porto Alegre realiza
a transferência de seus sacerdotes e após 5 anos atuando como vigário
em nossa Paróquia, Pe. Valdir Gambin será transferido, continuará sua
missão em outra paróquia.
Queremos
de
coração
agradecer

a

sua

disponibilidade,

seu

desprendimento

e

dedicação

para

com

a

nossa comunidade, louvar e
agradecer a Deus pela sua
vocação. Que Deus ilumine o
seu caminhar, o abençoe
para

desempenhar

da

melhor maneira possível a
sua

missão

na

Paróquia

Santo Antônio de Alvorada,
seguindo seu lema “Povos
da terra louvai ao Senhor”,
onde auxiliará o Pe. Libanor
Picetti,

que

enfermo.
Que seja feliz!

se

encontra

A SERVIÇO DA PARÓQUIA
No dia 24 de novembro de 2021, o Arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime
Spengler, nas nomeações anuais, colocou a serviço da nossa Paróquia São
Vicente de Paulo, o então seminarista Henrique Zimmer.
Henrique foi ordenado Diácono transitório no domingo dia 28/11/21 na Catedral
Metropolitana Madre de Deus, em Porto Alegre.
Ainda sem data certa, mas para o final de dezembro, Henrique virá como
Diácono para auxiliar o Pe. José Heinzmann.
Ele será ordenado padre no dia 24 de junho de 2022 na Paróquia São João
Batista, em Porto Alegre.
Rezemos a Deus pela
vocação
do
Diácono
Henrique para que seja
sempre instrumento de
Deus por onde quer que
passe.
Diácono Henrique, seja
bem-vindo à Paróquia São
Vicente de Paulo!!!

NATAL
A VERDADEIRA LUZ
O verdadeiro motivo do Natal
“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz” (Isaías 9,1). Esse fato narrado pela
Palavra de Deus aconteceu há mais de dois mil anos, no entanto, atualiza-se todos os dias.
É Ele o motivo que nos faz celebrar o Natal, pois uma Luz brilhou em meio às trevas!
Há um clima diferente no ar, votos de felicidade, mãos estendidas, confraternizações e
brilhos estão por todos os lados! Nas ruas, casas e lojas, por onde quer que andemos, as
luzes piscam entre cores e formas, convidando-nos à celebração. Elas iluminam e
encantam, trazem um colorido especial às realidades que, durante o ano, foram se
tornando comuns e opacas pela rotina do dia a dia. As roupas e os adereços também
ganham destaque nesta época. Afinal, a moda no Natal é brilhar!
O que celebramos no Natal?
Somos envolvidos pela correria do comércio. Os presentes, as viagens e tantas outras
realidades próprias do fim de ano fazem-nos viver um tempo diferente. Mas será que
estamos mesmo celebrando o Natal? Ou seja, será que estamos celebrando o nascimento
de Jesus, o Deus que se fez Menino, nascido da Virgem Maria, que veio habitar em meio a
nós?
Ele é a verdadeira Luz que brilhou para o povo que andava nas trevas. Ele veio para nos
salvar e fazer de nós participantes da Sua vida divina. Trouxe-nos a grande e esperada
libertação; por isso celebramos o Seu nascimento! Mas, será que, em nossos dias, tão
agitados e interativos, temos tido tempo para tomarmos consciência dessa verdade?
Penso que celebrar o Natal sem nos deixar envolver pela ternura do amor de Deus, expresso
no nascimento de Cristo, é como participar de uma festa sem conhecer os anfitriões nem o
motivo da comemoração. Você está presente, come, bebe, admira a decoração, observa
os convidados, mas não tem por que se alegrar, vive tudo de maneira superficial,
indiferente. E tenho a certeza de que não é isso que Deus espera de nós, justo na festa do
Seu nascimento.
Lugar que Deus escolheu para nascer
Precisamos recordar, com urgência, o motivo da celebração do Natal e nos prepararmos
com dignidade para esta festa, sem nos deixarmos levar pelo clima externo do
consumismo.
Mesmo que isso seja um grande desafio em nossos dias, precisamos fazer nossa parte
como cristãos! Aquela Luz que brilhou na Terra, há mais de dois mil anos, é Jesus, a mesma
Luz que deseja, hoje, iluminar nossa vida, dissipando toda espécie de trevas que o pecado
nos incutiu.
Lembremo-nos de que nosso coração é o lugar que Deus escolheu para nascer, pois somos
únicos diante d’Ele. No entanto, como Pai amoroso que é, o Senhor continua a respeitar
nossa liberdade e espera darmos o primeiro passo na direção certa, para que Sua luz entre
em nossa vida.

NATAL
É preciso abrir o coração para Cristo iluminar
Sem abertura de coração, a luz de Cristo não pode iluminar nossa vida! Ou seja: sem nos
decidirmos a amar, perdoar, a sermos justos e dedicados, bondosos, alegres e pacíficos,
não há como celebrarmos o nascimento de Deus em nós. Sendo assim, o Natal passa a ser
mais uma festa sem sentido. Não basta presépios, Missa do Galo, troca de presentes e
ceias fartas para o Natal acontecer, é preciso tomar a decisão de uma vida nova, pautada
nos ensinamentos de Cristo, que nos conduzem às atitudes concretas e coerentes, à
vivência da fé durante todos os dias do ano.
“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz” (Isaías 9,1). Ainda hoje, existem muitos
que caminham nas trevas do pecado, e Jesus deseja iluminá-los por meio de nós.
Tenhamos a coragem de testemunhar o amor de Deus a partir dos pequenos
acontecimentos e das escolhas do nosso dia a dia. É esse o tempo favorável para uma vida
nova! A luz brilhou em meio às trevas, veio reacender a esperança e nos dar a certeza de
que já não estamos sozinhos. Deus está conosco, Ele é o Emanuel! Sua luz nos contagia e
aquece, por isso, abramos nossos corações e tenhamos a coragem de sermos faróis no
mundo, levando, com a nossa vida, a luz que é Cristo, aos corações sedentos de amor e
paz.
Assim, celebraremos o Natal, a festa verdadeira da Luz!
Fonte: Canção Nova

CONVITE
Participe da Santa
Missa e Encenação
de Natal no dia 24/12
às 20h na Igreja
Matriz - São Vicente
de Paulo.
Não tenhais medo é
o lema do Natal
deste ano, então não
tenha
medo
de
aceitar este convite e
participar
desta
linda celebração!

VEM AÍ
Natal Solidário SVP
Este ano vamos fazer uma ação
diferente com as famílias carentes
cadastradas na Pastoral Social da
nossa Paróquia.
As
crianças
cadastradas
já
escreveram cartinhas para o Papai
Noel e a comunidade foi convidada
a adotar as cartinhas. Com a graça
de Deus todas as 250 cartinhas já
foram adotadas!!!!
Ainda estamos recebendo os
presentes embalado, identificado
com o nome e o número da
cartinha, na secretaria paroquial ou
para o coordenador de algum
movimento até o dia 14/12.
Também vamos oferecer um KIT
CEIA para as famílias cadastradas.
No fundo da igreja temos um
pinheirinho com os itens a serem
arrecadados. Basta escolher e
pegar o que você vai doar. Esses
itens devem ser entregues até o dia
12/12 na secretaria paroquial ou
para o coordenador de algum
movimento, inclusive nos finais de
cada missas.
Participe dessa linda ação! Faça
uma família feliz no Natal!

Participe VOCÊ também!
Encontros de Natal
Não tenhais medo! O anúncio feito a José, Maria e aos pastores hoje é sinal de
consolo e esperança a todos os que aguardam ansiosos o fim da pandemia que
vivemos. Este é o tema do Subsídio em preparação ao Natal do Regional Sul 3.
Todas as quartas-feiras estamos fazendo os encontro do Natal às 20h, dentro da
igreja.
Venha participar e se preparar conosco!

Missas de Final de Ano
24/12 - Sexta-Feira: Às 20h na Matriz
25/12 - Sábado: Horários normais na Matriz e Comunidades.
26/12 - Domingo: Horários normais na Matriz e Comunidades
31/12 - Sexta-Feira: Às 20h na Matriz
01/01 - Sábado: Horários normais na Matriz e Comunidades.
02/01 - Domingo: Horários normais na Matriz e Comunidades.

AGENDA
08/12 Imaculada Conceição de
Nossa Senhora

LEMBRETES
Terço na Praça
Todas as segundas às 20h na Praça

12/12 Nossa Senhora de
Guadalupe - Padroeira da
América Latina

Terço dos Homens
Todas as terças às 20h na Igreja

13/12 Santa Luzia
14/12 São João da Cruz
17/12 São Lázaro de Betânia
17/12 Aniversário do Papa
Francisco
25/12 Natal de Jesus
26/12 Sagrada Família de Nazaré
27/12 São João Evangelista
28/12 Santos inocentes

Filia - Adoração
Todas as terças às 20h30min na Igreja

Dia do Quilo
Primeiro final de semana do mês

Dízimo
Segundo final de semana do mês

O ANO DE SÃO JOSÉ
Frases sobre São José:

São Bernardo:
"Deus “permitiu-lhe (a S. José) ver e
ouvir o que tantos reis e profetas,
apesar dos seus desejos, não puderam
ver nem ouvir (Mt 13,17); melhor ainda,
fez com que ele O educasse, O
beijasse,
O
alimentasse
e
O
protegesse”."

HORÁRIOS

SECRETARIA PAROQUIAL
• De terça a sexta das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min
• Sábado das 8h às 12h

Contato

(51) 3041-5586

MISSAS NA MATRIZ
• Quartas-feiras
às 19h (presencial e transmitida)
VOCÊ
SABIA?
• Quintas-feiras às 19h (presencial)
• 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)

MISSAS NAS COMUNIDADES
• 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

