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Palavra do Pároco

O Advento se aproximando, é um convite para celebrarmos o nascimento

do Senhor, preparar o natal em família e na comunidade, comprometendo-

se a cuidar da vida e da família diante de tantas ameaças que estão

surgindo, resgatando a dignidade dos amados filhos de Deus.  Cada

palavra, cada gesto de caridade e solidariedade ameniza as dificuldades

enfrentadas no dia a dia, principalmente com o surgimento da pandemia. 

Sem a fé no Senhor, nada seria possível, tudo pereceria. A fé é elemento de

transformação, cura os corações feridos, nos fortalece, nos torna capazes

para renovar a esperança dos desanimados e frutifica.                                                  

Queremos com alegria, preparar os corações para celebrar o nascimento

do Salvador e por isso queremos participar, nos alegrar em família e com a

comunidade, para continuar o caminho da vida.

Pe. José Antônio Heinzmann

Como preparar nossos corações para o
Nascimento do Salvador



O Advento, que antecede o Natal, é o momento em que os fiéis esperam a chegada
do Salvador
“Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento abaixo do céu: tempo de
amar, tempo de odiar; tempo de guerra e tempo de paz.” O Advento é o tempo da
esperança por criar em nós uma grande expectativa: esperar Jesus que virá. Este é
o grande sinal do primeiro tempo do Ano Litúrgico, o tempo da esperança, do
cumprimento da promessa e da paz.

O momento que antecede o Natal deverá ser para nós, cristãos, um tempo de
preparação para vivermos a alegria prometida. A expectativa de relembrar um fato
histórico, que se atualiza a cada dezembro, tornando-se uma motivação para uma
tomada de decisão: viver o tempo do Advento como oportunidade para nos
arrependermos dos nossos pecados e promover, por meio das nossas atitudes,

sinais que caracterizam o tempo de amar, de ser fraterno e viver a cultura da paz.

O Advento, que antecede o Natal, é o momento em que os fiéis esperam a chegada
do Salvador
“Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento abaixo do céu: tempo de
amar, tempo de odiar; tempo de guerra e tempo de paz.” O Advento é o tempo da
esperança por criar em nós uma grande expectativa: esperar Jesus que virá. Este é
o grande sinal do primeiro tempo do Ano Litúrgico, o tempo da esperança, do
cumprimento da promessa e da paz.

O momento que antecede o Natal deverá ser para nós, cristãos, um tempo de
preparação para vivermos a alegria prometida. A expectativa de relembrar um fato
histórico, que se atualiza a cada dezembro, tornando-se uma motivação para uma
tomada de decisão: viver o tempo do Advento como oportunidade para nos
arrependermos dos nossos pecados e promover, por meio das nossas atitudes,

sinais que caracterizam o tempo de amar, de ser fraterno e viver a cultura da paz.

O que é o tempo do Advento?

O tempo do Advento é característico do Ocidente, que poderá ser compreendido
como a vinda de Jesus entre os homens e a vinda do fim dos tempos: Jesus que vem
para ser início, meio e fim. Daí, o Advento ser caracterizado como tempo de espera e
de esperança. É essa mística cristã do princípio e do fim que nos faz mergulhar
profundamente na liturgia. Como uma noiva se enfeita e se prepara para chegada
do noivo, do amado, também nós somos convocados, neste tempo, a fazer o
mesmo.

NOVEMBRO
Advento

https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/reflita-sobre-as-quatro-semanas-do-tempo-do-advento/
https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/natal/o-natal-e-tempo-de-acender-luz-no-seu-coracao/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/reflita-sobre-as-quatro-semanas-do-tempo-do-advento/
https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/natal/o-natal-e-tempo-de-acender-luz-no-seu-coracao/
https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/natal/saiba-mais-sobre-liturgia-do-natal/


O que seria então essa preparação?

O reconhecimento dos enfeites que faltaram durante o ano que passou. O enfeite
do perdão, do discernimento, da alegria, da humildade, da reconciliação e do
trabalho incansável pelos pequeninos; o tempo da leitura bíblica, do pagamento do
dízimo e tantos outros enfeites que nos aproximam do tempo do Advento de forma
consciente da opção que fizemos por Jesus Cristo.

A Igreja, em sua santa sabedoria, reserva-nos uma oportunidade de conversão por
meio do tempo do Advento. As quatro semanas que nos separam do Natal é o
tempo da renovação do compromisso de aceitar, de forma definitiva, o Salvador
Jesus que vem, celebrando o Seu Natal.
Desde os séculos IV e VII, o Advento é vivido em vários lugares do mundo. Era um
tempo entendido com tanta seriedade, que no final do século IV, na Gália – França e
na Espanha, durava seis semanas com a tradição do jejum, oração e abstinência.

Essa preparação se estendia até a Festa da Epifania. Já no fim do século VII, em
Roma, o seu significado foi ampliado, a fim de que os fiéis recordassem a segunda
vinda do Senhor, constituindo assim “um caráter missionário manifestado na Igreja
pelo anúncio do Reino e a sua acolhida pelo coração do homem até a manifestação
gloriosa de Cristo”.

Deus é fiel as Suas promessas: o Salvador virá. Daí, a alegre expectativa que deve
ser lembrada e vivida, pois o que se espera acontecerá, com certeza, atualizada.

Como Igreja que espera clamamos: “Maranatha, vem Senhor Jesus!”

https://formacao.cancaonova.com/atualidade/sociedade/devemos-colocar-em-pratica-o-exercicio-do-perdao/
https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/o-discernimento-e-fundamental-na-caminhada-espiritual/
https://formacao.cancaonova.com/espaco-do-internauta/a-verdadeira-alegria-esta-no-encontro-pessoal-com-deus/
https://formacao.cancaonova.com/nossa-senhora/devocao-nossa-senhora/conheca-humildade-divina-da-santissima-virgem-maria/
https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/voce-sabe-por-que-existe-o-sacramento-da-reconciliacao/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/santos/as-licoes-de-sao-mateus-para-todo-aquele-que-busca-conversao/


Aconteceu
em

Outubro

Ao Encontro da Mãe
No dia 12 de outubro fizemos o terço em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida
e de São Vicente de Paulo, em frente à igreja, e às 19h houve a Santa Missa em louvor a
Nossa Senhora Aparecida. Ao final da missa, houve o sorteio da réplica oficial da
imagem da padroeira do Brasil. E a família que recebeu essa bênção foi o casal Nei e
Ká e sua filha Eduarda. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe sempre essa família.

Festa Santa Rita de Cássia
Em 16 de outubro de 2021, houve a inauguração da torre da Igreja Santa Rita de Cássia,

com a bênção de Dom Darley José Kummer.
Na foto abaixo, da esquerda para direita: Sra. Irene Silva, esposa do Sr. Hilário Dal
Castel, tesoureiro. Ao lado, Nelso Lamonato, vice-presidente da 1ª comissão da Igreja
Santa Rita de Cássia, ambos eleitos em 13/08/1985. Gilson Vitorino, engenheiro que
projetou a Igreja, Dom Darley José Kummer, Adriano Vitorino, engenheiro que
acompanhou a obra da torre, Pe. José Antônio Heinzmann.



Aconteceu
em

Outubro

Festa das Crianças
A Festa das Crianças ocorreu no dia 16 de outubro, esse evento foi organizado pela
Pastoral Social e com o apoio dos movimentos Cenáculo de Maria, MCJ e ECC. Foram
distribuídos brinquedos, guloseimas e almoço para as famílias cadastradas da
paróquia. Confira as fotos!



Projeto Vida e Carreira com São Vicente
No dia 23 de outubro aconteceu o Workshop "Quem sou? - Autoconhecimento para
Planejar a Vida e Carreira". Foram 7 inscritos para este evento e foi de profundo
conhecimento para todos.

Encontro Cenáculo de Maria
O Cenáculo de Maria do Vicariato de Gravataí fez seu primeiro encontro presencial
pós pandemia. O evento foi um reencontro apenas para cenantes e envolveu 100

pessoas de todo o vicariato. O lema do encontro foi "Não se esquece aquilo que se
ama", trazendo presente que apesar de todas as dificuldades, não se pode esquecer
de Deus e Maria.



VEM AÍ
30 Anos do CLJ

Para comemorar os 30 anos do CLJ
SVP, no dia 11/12/2021, iremos realizar
um Drive Thru e gostaríamos de
convidar a todos que, como nós,

tenham um grande amor e carinho
por este movimento. Será uma
forma de celebrarmos "juntos" toda
a nossa história.

Como vai funcionar? 

As vendas de ingresso para o nosso
combo de 30 anos estão sendo
feitas através do número de Whats
51 99635-9686 (Link desse chat:
https://wa.me/message/QG4O25Y34
TNXF1) ou na secretaria da paróquia

Mas o que virá nesse combo?

1 Hambúrguer de carne;

1 Porção de batatas fritas;

1 Bombom;

1 Refrigerante (200ml);
1 Brinde;

*Itens do combo podem ser
alterados no momento da compra

Como faço para retirar o meu
combo?

No dia 11/12, estaremos, no salão
paroquial, fazendo a entrega
desses combos. O acesso se dará
pelo pátio do São Francisco
(Entrada Av Papa João XXIII) e o
horário de retirada será das 19h30
até às 21h30min.

Para dúvidas sobre o nosso evento, entre em
contato com os membros do nosso CLJ!

Desde já, agrademos imensamente ♥

Shalom!



VEM AÍ

Festa Menino Jesus de Praga
A Comunidade Menino Jesus de Praga convida a todos a participarem das festividades
em honra ao seu Padroeiro.

Tríduo: de 17 a 19/11 sempre às 20h.

Missa Festiva: Dia 21/11 às 8h30min
Almoço: Dia 21/11 - Drive Thru das 12h às 14h.

A Comunidade está se preparando para concluir a frente da Igreja e, para isso, conta com
o auxílio de cada um e cada uma através de doações.

Para ajudar, basta entrar em contato com os telefones que constam na imagem.

Menino Jesus de Praga, rogai por nós.



Participe VOCÊ também!

Dízimo
Você não sabe como contribuir com o dízimo?

É muito simples!

Faça um cadastro na secretaria paroquial, pode ser presencialmente ou pelo
telefone (51) 3041-5586.

Após, você receberá um envelope para colocar a sua contribuição e leve na missa
do segundo final de semana do mês.

Mas não se preocupe se não conseguir levar presencialmente.

A Paróquia aceita PIX, transferência e depósito.

Mas o que vale mesmo, é oferecer a sua vida e a sua contribuição a Deus.

Contribua!

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.

A partir do dia 24/11, em todas as quartas-feiras, haverá encontro do Natal às 20h,

dentro da igreja.

Adquira seu livrinho de preparação para o Natal no valor de R$5,00 na secretaria
paroquial.



A oração nos leva à ação

Terço da Praça

No mês de outubro, voltamos com o
Terço na Praça, que havia se tornado
on-line pelo Facebook da Paróquia,

devido à pandemia.

Todas as segundas-feiras, pegue a
sua cadeira de praia e o seu terço e
venha rezar conosco na praça em
frente à igreja.

A Oração nos leva à ação. Este é o lema do nosso Pároco, Pe. José Heinzmann.

Por isso, nunca deixamos de rezar. Se temos alguma dificuldade, é através da
oração que vamos resolver. Através da oração também fazemos nossos
agradecimentos. A oração é a nossa conversa com Deus e através do Santo
Terço, temos também a intercessão de Nossa Senhora.

Por isso, a paróquia disponibiliza duas oportunidade para rezar o terço em
comunidade:

Terço dos Homens

Também no mês de outubro,

voltamos com o Terço dos Homens.

Todas as terças-feiras, às 20h dentro
da igreja.

Convide os homens da família, os
vizinhos, os amigos para rezarem
conosco.



Novembro Azul é uma campanha de
conscientização que tem como
objetivo principal alertar os homens e
a sociedade sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce
do câncer de próstata.

Previna-se! Consulte um médico!

Novembro Azul01/11 - Solenidade de Todos os Santos 

02/11 - Dia de Finados

03/11 - Dia Nacional do Quilo

05/11 - Dia de Santa Isabel e Zacarias

(pais de São João Batista)

06/11 - Dia Nacional do Riso

13/11 - Dia Nacional da Gentileza

15/11 - Proclamação da República

17/11 - Dia mundial do combate ao

câncer de próstata - novembro azul

18/11 - Dedicação das Basílicas dos

Santos Pedro e Paulo, apóstolos

21/11 - Memorial - Apresentação da

Santíssima Virgem

21/11 -  Solenidade de Cristo Rei 

21/11 - Encerramento do ano litúrgico

21/11 - Almoço Drive Thru - Igreja

Menino Jesus de Praga

22/11 - Santa Cecília - Dia do Músico

23/11 - Dia Nacional de Combate ao

Câncer Infanto-Juvenil

25/11 - Santa Catarina de Alexandria

27/11 - Nossa Senhora das Graças 

27/11 - Dia Nacional do combate ao

Câncer

28/11 - Início do Advento

30/11 - Santo André Apóstolo

UTILIDADE PÚBLICAAGENDA

O ANO DE SÃO JOSÉ

Frases sobre São José:

A Palavra: 

 “Depois que os anjos os deixaram e
voltaram para o céu, falaram os
pastores uns com os outros: Vamos até
Belém e vejamos o que se realizou e o
que o Senhor nos manifestou. Foram
com grande pressa e acharam Maria e
José, e o menino deitado na
manjedoura”. (Lc 2, 15-16)



VOCÊ SABIA?

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

• 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)

• 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

Contato (51) 3041-5586

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

