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Palavra do Pároco

Estamos no mês missionário que tem como tema Jesus Cristo é missão e assim

queremos vivenciar a campanha missionária desse ano, cuja inspiração bíblica é

At, 4-20, “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos”. Por isso a

realidade que estamos vivendo durante a pandemia deve ser olhada com olhar

de amor, caridade, olhar fraterno, onde podemos ser missionários indo ao

encontro dos mais necessitados espiritualmente e materialmente, de modo todo

especial anunciando uma palavra de esperança e conforto, e como gesto

concreto através de alimento e roupas.

Pe. José Antônio Heinzmann

Jesus Cristo é Missão

Que cada um de nós faça a sua parte,

sendo um missionário através do seu

modo de ser e agir, fazendo com que

Cristo seja mais conhecido e amado,

possa ser uma experiência do amor de

Deus, sentindo sua presença em nossa

vida pessoal e comunitária. Nesse mês

missionário Somos convidados a

reavivar em nós, os mesmos sentimentos

que havia em Jesus Cristo, respondendo

com fidelidade e amor a urgente

necessidade de sermos missionários do

amor, da compaixão e da esperança,

lembrando que ninguém se salva por si

mesmo.



A história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida tem seu início pelos meados
de 1717, quando chegou a notícia de que o Conde de Assumar, D. Pedro de Almeida e
Portugal, Governador da Província de São Paulo e Minas Gerais, iria passar pela Vila
de Guaratinguetá, a caminho de Vila Rica, hoje, cidade de Ouro Preto (MG).

Convocados pela Câmara de Guaratinguetá, os pescadores Domingos Garcia, Filipe
Pedroso e João Alves saíram à procura de peixes no Rio Paraíba. Desceram o rio e
nada conseguiram.

Depois de muitas tentativas sem sucesso, chegaram ao Porto Itaguaçu, onde
lançaram as redes e apanharam uma imagem sem a cabeça, logo após, lançaram
as redes outra vez e apanharam a cabeça, em seguida lançaram novamente as
redes e, dessa vez, abundantes peixes encheram a rede.

Durante anos, a imagem ficou com Filipe, até que presenteou seu filho que, usando
de amor à Virgem, fez um oratório simples e passou a se reunir com os familiares e
vizinhos, para receber todos os sábados as graças do Senhor por Maria. A fama dos
poderes extraordinários de Nossa Senhora foi se espalhando pelas regiões do Brasil.
Por volta de 1734, o Vigário de Guaratinguetá construiu uma Capela no alto do Morro
dos Coqueiros, aberta à visitação pública, em 26 de julho de 1745. Mas o número de
fiéis aumentava e, em 1834, foi iniciada a construção de uma igreja maior (atual
Basílica Velha).

OUTUBRO
Nossa Senhora Aparecida

No ano de 1894, chegou a Aparecida um grupo
de padres e irmãos da Congregação dos
Missionários Redentoristas, para trabalhar no
atendimento aos romeiros que acorriam aos
pés da Virgem Maria para rezar com a
Senhora “Aparecida” das águas.

O Papa Pio X, em 1904, deu ordem para coroar
a imagem de modo solene. No dia 29 de abril
de 1908, a igreja recebeu o título de Basílica
Menor. Grande acontecimento, e até central
para a nossa devoção à Virgem, foi quando,

em 1929, o Papa Pio XI declarou Nossa Senhora
Aparecida Padroeira do Brasil, com estes
objetivos: o bem espiritual do povo e o
aumento cada vez maior de devotos à
Imaculada Mãe de Deus.



Em 1967, completando-se 250 anos da devoção, o Papa Paulo VI ofereceu ao
Santuário de Aparecida a Rosa de Ouro, reconhecendo a importância do Santuário
e estimulando o culto à Mãe de Deus.

Com o passar do tempo, a devoção a Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi
crescendo e o número de romeiros foi aumentando cada vez mais. A primeira
Basílica tornou-se pequena. Era necessária a construção de outro templo, bem
maior, que pudesse acomodar tantos romeiros. Por iniciativa dos missionários
Redentoristas e dos Senhores Bispos, teve início, em 11 de novembro de 1955, a
construção de uma outra igreja, a atual Basílica Nova. Em 1980, ainda em
construção, foi consagrada pelo Papa João Paulo II e recebeu o título de Basílica
Menor. Em 1984, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) declarou
oficialmente a Basílica de Aparecida Santuário Nacional, sendo o “maior Santuário
Mariano do mundo”.

No ano de 2017, a Igreja comemorou os 300 anos em que a imagem de Nossa
Senhora Aparecida foi encontrada por três pescadores nas águas do Rio Paraíba do
Sul, no ano 1717.

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós!



Aconteceu
em

Setembro

Do dia 18 a 26 de setembro, ocorreu a Novena em Honra a São Vicente de Paulo, onde
recebemos nove padres convidados na nossa comunidade e tivemos a presença de
muitos fiéis. Como a Oração nos Leva à Ação, não poderíamos ter começado os festejos
de São Vicente de outra forma.

Novena em Honra a São Vicente de Paulo

Drive do Pequeno Solidário
No dia 25/09 ocorreu o Drive do Pequeno Solidário, onde foram arrecadados muitos
brinquedos para as crianças carentes de nossa comunidade, além de roupas, materiais de
higiene, livros e guloseimas. Agradecemos a todos pela participação nesta linda ação.

Passeio Ciclístico - Pedalada Solidária
No dia 26/09 após a missa das 9h, iniciou o 1º Passeio Ciclístico de São Vicente de Paulo,

onde mais de 200 pessoas participaram, com suas bicicletas. Foi feita uma oração e dada
a benção antes da pedalada e, após, houve a saída da frente da Igreja, indo até a ponte e
retornando à igreja.



Aconteceu
em

Setembro

5º Café Colonial
O 5º Café Colonial de São Vicente de Paulo foi o maior sucesso! Foram 600 convites
vendidos de uma caixa recheada de delícias, a maioria feitas com muito carinho e amor
pelas mãos de membros da nossa comunidade! Agradecemos imensamente a todos os
patrocinadores e às pessoas que compraram o convite!

Missa do Padroeiro - Mandato de
Novos Ministros
No dia 27/09, dia de nosso Padroeiro, São Vicente de Paulo, tivemos uma celebração muito
bonita, com a presença de nosso Bispo Auxiliar de Porto Alegre, Dom Donizeti.
Nesta celebração também houve o Mandato a 8 novos Ministros da Eucaristia da nossa
comunidade!



Aconteceu
em

Setembro

Missas de 1ª Eucaristia
Nos dias 02 e 03 de outubro aconteceram o total de quatro missas de Primeira
Eucaristia, de todas as comunidades. Mesmo em meio à pandemia, as crianças
tiveram a catequese, mas de forma on-line, possibilitando que 110 crianças recebessem
o sacramento. Confira algumas fotos.



VEM AÍ

Projeto de Vida e Carreira
com São Vicente

É com uma grande alegria, que a Paróquia São Vicente de Paulo anuncia seu mais novo
projeto: Projeto de Vida e Carreira com São Vicente! Mas que projeto é esse?

A pandemia trouxe um cenário sem precedentes na saúde, na educação, na economia, no
dia a dia das famílias. Se está difícil para quem tinha sua vida organizada e planejada,

imaginemos o quão difícil está para aqueles que já viviam as vulnerabilidades do nosso
tempo?

Muitas famílias, sobretudo de nosso
município, não têm emprego e nem
segurança alimentar, o que
podemos perceber na quantidade
de famílias que nossa paróquia
atende com doação de alimentos.

Muito bem! Com esta motivação
nasce este novo projeto que traz

consigo o nome de São Vicente de
Paulo, nosso padroeiro, cuja
preocupação sempre foi com os
mais pobres. Trata-se de ajudar
pessoas vulneráveis a se colocarem
no mercado de trabalho ou a
tornarem-se empreendedoras a
partir do seu autoconhecimento e
de estratégias de relacionamento
interpessoal, o que facilitará a
organização de seu Currículo e o
preparo para Entrevistas de
Trabalho. Ou ainda, a organização
de um Plano de Negócios adequado
ao seu perfil!
Este projeto se inicia tímido, mas
deverá trazer ainda mais novidades
para o próximo ano!

Participe! Indique para aquelas
pessoas que estão em busca desta
ajuda para melhorar sua qualidade
de vida!



VEM AÍ

Missa Nossa
Senhora Aparecida
No dia 12/10, dia da Padroeira do Brasil,
Nossa Senhora da Conceição Aparecida,

haverá o Santo Terço às 18h30min, em frente
à igreja, e às 19h haverá a Santa Missa.

Todos estão convidados.

Festa da Criança
da Pastoral Social
No dia 16/10, às 10h, haverá a Festa da
Criança, onde serão distribuídos os
brinquedos arrecadados no Drive do
Pequeno Solidário, um kit guloseimas,

bem como marmitas com um delicioso
almoço para toda a família das crianças
cadastradas na Paróquia.

Festa Santa Rita
No dia 16/10 a Igreja Santa Rita de Cássia convida para a Santa Missa com a presença de
Dom Darlei, para a inauguração da torre da igreja, às 17h.

Das 19h às 21h acontecerá o Jantar Drive Thru. O valor do ingresso é R$30,00 e  dá direto a
um delicioso cardápio com frango, salsichão, arroz, aipim, polenta e salada.

Ingressos disponíveis na secretaria paroquial e com membros da comunidade.



Na Ação entre Amigos - Ao Encontro
da Mãe será sorteada a imagem
oficial de Nossa Senhora Aparecida,

no dia 12/10, na Missa das 19h.

Essa imagem vem com o certificado e
oratório, diretamente do Santuário
Nacional de Aparecida/SP.

Para adquirir os números para o
sorteio, basta ir até a secretaria
paroquial ou adquirir no final das
missas. O valor é apenas R$5,00.

O valor arrecadado será para a
revitalização do Centro Cultural, Pe.

Ermelindo Lottermann.

Participe VOCÊ também!

Ação entre Amigos - Ao Encontro da Mãe

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!



Outubro Rosa é uma campanha de
conscientização que tem como
objetivo principal alertar as mulheres e
a sociedade sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce
do câncer de mama e mais
recentemente sobre o câncer de colo
do útero.

Previna-se! Consulte um médico!

01/10- Santa Teresinha do Menino

Jesus

01/10- Dia Internacional do Idoso

01/10- Início da Semana Nacional da

Vida 

02/10- Santos Anjos da Guarda

02/10- Dia Internacional da Não

Violência

04/10- São Francisco de Assis

05/10- Santa Faustina Kowalski

06/10- São José Maria Escrivá

07/10- Nossa Senhora do Rosário

08/10- Dia do Nascituro

12/10- Nossa Senhora Aparecida

12/10- Dia das Crianças

12/10- Beato Carlo Acutis

15/10- Santa Teresa de Jesus (D’Avila)

15/10-Dia dos Professores

16/10- Santa Edwiges

17/10- Dia Mundial das Missões

17/10- Abertura do Sínodo dos Bispos

18/10- São Lucas

22/10- São João Paulo II

24/10- Dia Nacional da Juventude

28/10- São Judas Tadeu

UTILIDADE PÚBLICAAGENDA

O ANO DE SÃO JOSÉ
Frases sobre São José:

Papa Francisco: 

 “São José aparece como um homem
forte, corajoso, trabalhador, mas, no seu
íntimo, sobressai uma grande ternura, que
não é a virtude dos fracos, antes pelo
contrário denota fortaleza de ânimo e
capacidade de solicitude, de compaixão,

de verdadeira abertura ao outro, de
amor”

Outubro Rosa



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

