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SETEMBRO ESPECIALSETEMBRO ESPECIAL  

São Vicente de Paulo



O mês de setembro foi bem movimentado para

nossa comunidade, nos empenhamos em celebrar

vários momentos importantes para nossa Paróquia e

também para o município. Mostramos através do

hasteamento das bandeiras que a Igreja também

celebra a semana da Pátria, a Semana Farroupilha, e

o aniversário do padroeiro, São Vicente de Paulo.  

Setembro, mês da Bíblia, lido e meditado o texto de

Deuteronômio; a novena da festa de São Vicente de

Paulo, com a presença de padres vindos de outras

Paróquias, contando com um número expressivo de

paroquianos - evidente que respeitando todos os

protocolos exigidos pela pandemia. O Grenal

Solidário, em benefício aos necessitados, contou

mais uma vez com o empenho da comunidade onde

pudemos adquirir várias cestas básicas, que serão

distribuídas em nossa Pastoral Social e entidades. 

A festa de São Vicente de Paulo, o Café Colonial no

formato drive-thru foi um sucesso, houve grande

participação, integração por parte da comunidade,

todos acreditaram, se doaram ao máximo para que

o resultado fosse positivo. Enfim, tudo que foi

programado para o mês de setembro veio em forma

de bênção, um abraço recebido do Pai, diante de

tantos acontecimentos inesperados. Um pouco de

acalento para cada coração.  Queremos assim

agradecer e louvar a Deus, pedir as graças do

padroeiro sobre cada pessoa, que partilhou todo

momento vivido neste abençoado mês.

Palavra do Pároco
Pe. José Antônio Heinzmann



 A Novena - O mês de setembro encerrou e

deixa uma saudade muito especial em

nossos corações. Apesar de todas as

dificuldades e mudanças desse tempo,

uma coisa não mudou: ainda e, mais do que

nunca, somos comunidade! E apesar dos

desafios do distanciamento social,

pudemos reforçar mais uma vez que

estamos juntos.  Viver a novena de São

Vicente esse ano foi, certamente, muito

diferente. Não apenas pela Pandemia que

nos cerca, mas também porque vivemos um

verdadeiro ‘retiro espiritual e social’ como

paróquia. Nesse retiro, tivemos a

oportunidade de refletir e sentir nossa

comunidade como uma verdadeira casa:

uma casa de ternura e encontro com Deus,

uma casa de caridade que estende a mão

ao próximo, uma casa do Pão que alimenta

e dá a vida e a casa da missão, o chamado

de Deus para nós. Movimentos, pastorais e

comunidades se envolveram na

preparação das liturgias e na animação

das Missas. Para a nossa comunidade, viver

essa novena foi muito especial e

restaurador. Juntos, florimos o jardim de

São Vicente. Juntos, aprendemos mais a

cada dia pelas palavras de cada Padre

convidado. 

 Que bom poder ter vivido em comum

unidade de forma tão bonita e significativa.

Que venha o próximo ano e São Vicente de

Paulo continue a nos abençoar, guiar e unir!

São Vicente de Paulo, rogai por nós hoje e

sempre!

O que foi viver a novena para a
comunidade? Oração e Ação! 



Superamos todos os desafios e, pela primeira vez,

fizemos um café colonial drive-thru que foi um

sucesso! Mas acima de tudo, juntos redescobrimos o

que é ser comunidade e, em uma comunidade, não

importa a idade, o movimento, a experiência, o que

importa é o amor, a dedicação e a força de vontade

em fazer o bem em prol de todos. A cada dia que

antecedeu o dia do padroeiro, construímos a grande

festa de São Vicente de Paulo, definida pelo padre

José como a festa feita pela união de muitas mãos.

Muitas mãos envolvidas: a mão que trabalhou, a

mão que doou, a mão que patrocinou, a mão que

comprou e que vendeu convites, a mão que

emprestou, a mão das ideias, da iniciativa, da

oração, a mão dos movimentos, pastorais e

comunidades, a mão do povo de Deus  que construiu

o primeiro café drive-thru da paróquia. Mais de 500

convites vendidos! Diante de tudo isso fica a

gratidão pela comum unidade que festejou e louvou

o padroeiro São Vicente de Paulo.

Café Colonial  | Drive-Thru



UMA CERTEZA

Ser cristão nesse mundo que transforma é uma missão cada vez mais
difícil para todos nós, mas viver dias como esses que vivemos, reforça

em nossos corações que não estamos sozinhos.  



LIVE SOBRE SÃO VICENTE DE PAULO
No sábado, dia 26/09, o Movimento
Cenáculo de Maria preparou uma live
falando sobre a vida de São Vicente de
Paulo e também sobre a nossa Paróquia,

desde antes da sua construção, até os dias
de hoje.

Vida de São Vicente - Vicente nasceu em
1581 na França em uma família de
camponeses profundamente católicos.

Tornou-se padre aos 19 anos. Passou por
muitas provações, inclusive tendo sido
vendido como escravo em um navio
atacado por piratas. Contudo, nunca
desistiu e foi fundador de diversas obras
sociais como Congregação das Missões e
Filhas da Caridade. Sua história sempre foi
de amor e doação aos pobres. Faleceu aos
79 anos, sendo canonizado em 1737.

A Paróquia - Com relação à nossa Paróquia,

a live apresentou desde o início da cidade
de Cachoeirinha, com fotos de pontos
importantes da cidade e da planta e
construção da igreja, assim como  os padres
que por aqui passaram. O Centro Cultural e
as igrejas que compõem a comunidade São
Vicente de Paulo também foram
apresentadas.

São Vicente de Paulo foi uma pessoa muito
caridosa e nos mostra muito amor e
doação. E é assim que devemos viver essa
comunidade.



Digníssimo São Vicente de Paulo,

estamos finalizando mais uma
novena em comemoração e honra a
tua importância junto a nossa
Comunidade.

Reconhecemos que és para nós
exemplo fiel de generosidade, fé,

persistência, sabedoria, amor e,

principalmente, caridade.

Rogamos a ti que pela tua
Santidade, infinitamente glorificada
por Deus, continues intercedendo e
moldando nossos corações à luz dos
teus caminhos.

Que possamos continuamente
honrar e exortar teus milagres e
obras como Padroeiro desta
comunidade.

São Vicente de Paulo intercedei,
rogai sempre por cada um de nós
para que possamos permanecer
sendo um povo de força, unidade. E
esta força e unidade estão
representadas aqui neste altar com
este jardim florido e também com o
nosso café colonial que este ano
está diferentes dos outros anos, mas
não menos especial e,

principalmente, nos traga a  paz."

Amém.

“São Vicente, amigo dos
pobres, amigo da gente,
amigo de Deus.
Coração humilde, que acolhe
o pobre e o sofredor, sem
marcas de ambição, sempre
ajudando seu irmão!”

Oração em Ação de Graças a 
São Vicente de Paulo



Gre-Nal
beneficente



O que te move a fazer o bem?
O que te motiva a ajudar o próximo?
Que sentimento mobiliza a solidariedade?
Certamente, o amor! E mais especificamente o
amor de Deus!
Quando sentimos o quão grande e
misericordioso é o amor de Deus abrimos mão de
muitas coisas e abdicamos de nós mesmos em
prol do outro.
A exemplo do nosso padroeiro São Vicente de
Paulo, um morador de nossa comunidade
compadeceu-se com as dificuldades e
sofrimentos de outras pessoas e exerceu sua
solidariedade.
Em junho deste ano, em meio a pandemia e a
tantos obstáculos e provações, o Sr. Paulo
Batista Dias foi tocado pelo Espírito Santo. Diante
da oportunidade e do momento desprendeu-se
de um bem, de um presente, de um tesouro. Com
convicção e confiança em Deus colocou à
disposição da Paróquia, uma camiseta para ser
revertida em alimento aos que mais
necessitavam. Mas não era qualquer camiseta.
Era a camiseta do seu time do coração, o
Internacional, com autógrafo e dedicatória de
um ídolo.
E o sopro do Espírito Santo transformou-se em
vento. O desafio tinha sido lançado pelo Sr.
Paulo e a responsabilidade era grande. Uma
equipe, tomada pelo amor de Deus, foi formada
para fazer o projeto acontecer. Após muitos
contatos, conversas, entregas, doação de tempo
e de serviço nasceu a Ação Grenal Beneficente,
em favor das comunidades carentes, que tinha
como meta a compra de mil cestas básicas. E
agora eram duas camisetas oficiais e
autografadas: uma do Grêmio e uma do Inter.

A ideia foi lançada para toda a comunidade:
uma rifa. Bastava comprar um número e a
oportunidade de ajudar o próximo foi sendo
dividida e compartilhada. E ainda concorria ao
sorteio da camiseta do time do coração.
E a presença do Espírito Santo era fiel e
constante. Ele já sabia que o resultado final seria
gratificante e emocionante para todos os
envolvidos. O sorteio estava marcado para ser
realizado após a missa do dia 27 de setembro de
2020. Dia do nosso padroeiro, dia de São Vicente
de Paulo. Coincidência?! Não! Inspiração e obra
divina e uma forma de homenagear e seguir seu
grande exemplo de caridade.
Nos dias que antecederam a missa festiva de
São Vicente o altar passou a ficar florido. Repleto
de lindas cestas de alimentos e cheio de
esperança para muitas famílias. O sorteio
aconteceu e os contemplados foram Nilci Deon,
com a camiseta do Grêmio e Shigueru Kuamoto,
com a camiseta do Internacional.
Quando questionado sobre qual o sentimento
que fez parte deste momento, um dos
organizadores da ação e coordenador do MCJ,
Donizete Raupp, respondeu: “Esse projeto não é
nosso. Nasceu no coração e foi crescendo.
Porque quando é de Deus, o sucesso é certo!”
E essa é a nossa certeza. Deus age em nós para
que possamos agir nos outros, porque é Ele que
nos move a fazer o bem e nos motiva a ajudar o
próximo!



Lançamento das
camisetas
Com sentimento de alegria em pertencer à
Paróquia São Vicente de Paulo, neste mês do
Padroeiro, iniciamos a venda da nova
camiseta da paróquia, alusiva aos seus 65

anos. Embora o aniversário seja em dezembro
de 2020, as camisetas já se encontram à
venda na Secretaria Paroquial. Um convite à
unidade e à pertença!

Está chegando o Drive do Pequeno

Solidário! 

Se você não sabe muito bem do que
estamos falando, vamos te explicar um
pouquinho. Este drive faz parte do
Projeto *Fortalecer a Vocação Leiga
desde a Infância*, ou seja, incentivar os
nossos pequenos a irem até os seus
brinquedos e roupas, escolherem algo e
doar, de coração, para outras crianças
que precisam.

Às vezes é mais fácil para nós adultos
(pais, avós, irmãos mais velhos, tios),

fazermos esse serviço, ver a roupa que
não é mais usada, o brinquedo que é
deixado de lado, separar e doar.
Mas esse projeto visa incentivar as
crianças a fazerem isso.

Então, neste sábado, dia 03/10/2020, vai

acontecer o Drive do Pequeno Solidário,

na frente da SVP, das 13h30min às

16h30min, onde receberemos apenas
doação para crianças. 

E para incentivar as crianças, estamos
fazendo contação de história desde o
início do mês de setembro, e nesta sexta
teremos mais uma linda história às 18h,

pelo Facebook da Paróquia. 

Drive Pequeno
Solidário

Gostaríamos de poder contar contigo neste
projeto!

Assista à contação de história com as
crianças, separem juntos a sua doação e leve
na igreja neste sábado.

Compartilhem essa ideia! Vamos fazer muitas
crianças felizes, não só as que receberem a
doação, como as que vão doar!



A Paróquia São Vicente de Paulo
agradece, com muito carinho, a
todos os patrocinadores do nosso
Café Colonial de 2020! Este ano
que foi e está sendo atípico não
nos enfraqueceu, pelo contrário,

nos unimos ainda mais e com a
ajuda dos nossos patrocinadores
podemos colocar em prática,

mesmo que de uma forma
diferente, a Festa em Honra ao
nosso Padroeiro. Agrademos,

também, a todas as pessoas que
não mediram esforços para que
esse evento acontecesse... A
todos, o nosso muito obrigado e
que São Vicente de Paulo sempre
interceda por cada um!

Agradecimento
aos
Patrocinadores

Assim como as Celebrações em honra a nosso
Padroeiro, esse material também foi

construído em muitas mãos e corações... A
Equipe Comunicação agradece a todos!


