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No dia 31 de dezembro de 1955 começou a ser escrita a história da Paróquia São Vicente de Paulo de

Cachoeirinha. O que parecia um sonho para seus idealizadores, tornou-se realidade há 65 anos

atrás. Durante todos esses anos, Deus se manifestou através de pessoas que não mediram esforços

no trabalho da evangelização, pessoas humildes que através do seu modo de ser, mostraram seu

amor através do seu ato de evangelizar, de doação e compromisso com os irmãos, na construção

da Igreja, dos movimentos, pastorais e grupos. Esta história, escrita por muitas mãos, não pode se

perder. A cada ano se faz necessário relembrar e reviver este momento, renovar nosso

agradecimento e rezar por todas as pessoas, também pelas que já partiram para casa do Pai, que

dedicaram tanto amor por uma causa. A história da Paróquia São Vicente de Paulo continua a ser

escrita, hoje por nós, amanhã pelos seus filhos, netos, bisnetos, então não podemos fraquejar,

perder a fé. Apesar de estarmos todos vivendo um momento de grande dificuldade diante da

pandemia, serviu para mostrar o quanto a Igreja está viva, mais viva do que nunca e nos tornou

mais fortes, unidos, para enfrentar as tribulações. Em respeito aos nossos antepassados que

dedicaram tanto amor na construção da Paróquia, é preciso zelar por toda estrutura construída,

dar continuidade ao trabalhado realizado. Cada vez mais preservar e melhorar a composição de

nossa comunidade, no intuito de oferecer boas condições para as futuras gerações, para o melhor

sentido da evangelização. Hoje nós queremos humildemente louvar e agradecer a Deus por ele ter

colocado em nosso caminho, tantas pessoas que se doaram em prol do desenvolvimento da nossa

comunidade. Que nosso padroeiro São Vicente de Paulo interceda a Deus por todos nós!

Palavra do Pároco
Pe. José Antônio Heinzmann

Aniversário de 65 Anos da Paróquia



IVC 2020 - Um novo
Olhar... Outras formas

de levar a Palavra

SETOR CATEQUESE

O ano de 2020 começou como todos os anos

começam: cheios de planos e expectativas dos

homens. Mas desta vez, Deus quis mostrar à

humanidade outros jeitos de fazer planos e de ter

expectativas. A arquidiocese já tinha todo o

calendário da catequese prontinho para este

ano. As inscrições para novos catequisandos

haviam começado no dia 1º de março e iriam até

o dia 22/03. No dia 15/03, a missa de entrega para

os catequistas do Vicariato foi tensa, em função

da pandemia que já havia chegado em

Cachoeirinha. Os primeiros encontros de

catequese de eucaristia do 2º ano já haviam

iniciado na semana anterior. A partir daí o mundo

da Iniciação à Vida Cristã – IVC parou.  Nos

primeiros dias de julho, o bispo auxiliar de Porto

Alegre, Dom Leomar, chamou todos os

coordenadores do IVC da arquidiocese para três

reuniões online, a fim de apresentar uma

proposta para catequese online. Havia a

preocupação por parte dos bispos em deixar

nossas crianças e jovens desassistidos da

Palavra de Deus, por isso nos foi proposto

continuarmos apresentando Jesus e

incentivando a oração, agora online. Além disso,

envolvendo a família, em quarentena, em suas

casas. O projeto foi apresentado como opcional

para catequistas e catequisandos, até que

pudéssemos voltar aos encontros presenciais.

Desde o primeiro momento, a coordenação do

IVC da paróquia entrou em contato com o  padre 

 José Antônio, levando a proposta, que depois foi

levada por Dom Leomar também a todos os

padres da arquidiocese. Padre José sempre foi

muito atencioso, nos dando todo o seu apoio

espiritual, moral e logístico para que os

catequistas pudessem colocar em prática o

projeto. Padre José é um grande diretor espiritual

e nos move à ação! Mas quem disse que para ser

catequista precisava entender de tecnologia?

Até aquele momento, ninguém. Deus mudou esta

ideia! Pelo whatsapp foi passada a proposta

para todos os catequistas da paróquia, que em

sua grande maioria são de pessoas maduras,

mas Deus não abandona seus filhos e já havia

chamado jovens da comunidade para assumirem

sua missão como catequistas. Jovens da nova

geração e conectados às novas mídias. E foram

eles que se habilitaram a abraçar o projeto.

Primeiramente, os catequistas fizeram contato

com os pais dos catequisandos, que

imediatamente se interessaram e 95% aprovou a

catequese online. Seguimos com reuniões entre

os catequistas, redistribuição das turmas,

definição de horários, etc. Os encontros online

iniciaram na primeira semana de agosto, irão até

15/12 e, a princípio, a primeira comunhão dos

catequisandos  de   Eucaristia  2   será   no  tempo



pascal, e dos catequisandos de Crisma em

maio/21. Os catequisandos da Eucaristia 1 e

Crisma 1, assim que for possível, passarão para a

forma presencial. Hoje estamos levando Jesus

diretamente à casa de 164 catequisandos, de

Eucaristia e Crisma, acompanhados pelas suas

famílias, falando sobre Jesus, conhecendo o

Cristo, aprendendo a ser cristão, rezando,

ajudando a passar por estes dias de pandemia

com mais esperança e amor em Deus. E rumo aos 

Santíssimos Sacramentos da Eucaristia e Crisma!

“Ser cristão requer muita fé, perseverança,

estudo da Palavra de Deus e adaptação aos

novos tempos. E quem somos nós se recebermos

e não anunciarmos? Agora não só nas

dependências da paróquia, mas também em

todas as formas e mídias existentes. Outras

formas de levar a Palavra!!!!" Nos disse Áurea de

Souza Machado, Coordenadora do IVC na

Comunidade.



ACONTECEU NA SVP
NOVEMBRO AZUL

Já que em outubro nossa paróquia e comunidade voltaram suas

atenções para a campanha do outubro rosa, no mês de

novembro não poderia ser diferente. Foi a vez de conscientizar

sobre a saúde do homem: o novembro azul. A campanha

novembro azul busca promover uma mudança nos hábitos

masculinos, mostrando a importância da realização de consultas

e de exames de rotina, alertando principalmente para a

prevenção e diagnóstico precoce de câncer de próstata. Este é o

tipo de câncer mais frequente entre os homens, depois do câncer

de pele, e atinge, geralmente, homens mais velhos – cerca de 6

em cada 10 casos são diagnosticados em pacientes com mais de

65 anos.

A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Portanto homens, conversem

sempre com seu urologista sobre o tema, tirem suas dúvidas e quebrem preconceitos.  A informação é sempre a

melhor ferramenta e alertar para os cuidados com a saúde é dever de todos. Desta forma a Paróquia São

Vicente de Paulo fez a sua parte e dentre suas ações na campanha novembro azul distribuiu aos homens da

comunidade cards informativos e terços azuis. Além disso, o terço de segunda, dia 30 de novembro, teve suas

intenções voltadas a todos aqueles que lutam contra essa doença e em especial, agradecendo a Deus aos que

já venceram a batalha e também pela saúde de todos os homens de nossa comunidade.

GALETO LAR NOSSA SENHORA APARECIDA
Conhecendo a necessidade em que o Lar Nossa Senhora Aparecida estava passando, o Sérgio foi pedir cestas

básicas para levar até lá. Então o Padre José Antônio deu a ideia do galeto, o Sérgio passou à diretoria e

depois de muito pensarem, disseram que aceitavam a ideia desde que assumíssemos junto. Iniciou-se as

reuniões e aos poucos foi tomando forma. De 4 pessoas, juntamente com muitos amigos, os convites foram

vendidos, formamos as equipes. A presidenta Noemi juntamente com a Lurdes, que também faz parte da

diretoria, foram responsáveis pelas compras de todos os alimentos. Tivemos a colaboração de muitos

patrocinadores, o qual sem eles não teríamos como realizar este evento. Nossos sentimentos, falo aqui por

todos que participaram, foi somente de gratidão. Erros ocorreram, mas com certeza os acertos prevaleceram,

visto que foi um novo desafio. Essa gratidão se estende desde ao nosso amado pároco, àqueles que

abraçaram esta causa, a todos os amigos que tudo fizeram para ajudar e tornar este primeiro Galeto Drive

Thru, para quase 1.000 convites, uma realidade e de ajudar no financeiro para honrar com os pagamentos das

funcionárias que lá trabalham e que tanto se doaram e se doam para as vovós, principalmente neste período

tão difícil de pandemia.  Ajudar o próximo nos faz melhores como pessoas e este sentimento é profundo e

gratificante. Nos contou o casal Sérgio e Bete que conduziram essa bela causa.



No dia 08/11 ocorreu o Almoço Drive Thru em prol da colocação do Forro da Igreja Ressurreição.

Com a atuação de toda a comunidade e com a ajuda de todos os patrocinadores, foram vendidos

352 convites, o que em meio à pandemia, foi considerado um grande sucesso. O forro da igreja foi

colocado já na semana seguinte, dia 13/11. Em agradecimento a este momento e a tantos outros

vividos neste ano turbulento, no dia 26/11, dia de Ação de Graças, foi realizada uma missa especial

na Comunidade Ressurreição, com a presença de Dom Darley Kummer, o qual incitou o quão

importante é a Unidade na Diversidade, ou seja, como é importante a comunidade se unir para um

propósito, que neste caso, foi o forro da igreja, que há muito tempo era esperado. Um

agradecimento especial aos nossos padres, José Antônio e Valdir, que não mediram esforços para

que esse sonho se tornasse realidade.

FORRO DA IGREJA RESSURREIÇÃO



O ECC da Paróquia São Vicente de Paulo, em
referência ao outubro rosa, está lançando a
campanha Fios de Amor ❤   que seria a doação de
cabelo para confeccionar perucas, para
mulheres que perderam seus cabelos durante  o
tratamento do câncer. Para ser doador e
colaborar com essa ação de generosidade e
amor é muito simples: 

      Deixe seu cabelo crescer a partir de agora até
o dia 08/03/2021. No dia Internacional das
Mulheres receberemos os cabelos para doação à
ONG Amigas do Peito, onde confeccionarão as
perucas. 

      Você poderá cortar com o cabeleireiro de sua
preferência. 

     

       A partir de 20cm, o cabelo já pode ser doado!

  

   Não importa o tipo de cabelo, pode ser
encaracolado, liso, crespo, loiro, preto, ruivo,

grisalho, com ou sem química. 

    Os homens também podem participar dessa
campanha! 

      Quem não puder doar cabelo, pode doar
lenço. 

De alguma forma você poderá fazer sua
colaboração para a campanha. 

Participe! 

Este ano vamos nos unir em um grande
propósito, fazer o Natal de crianças carentes
mais feliz. 

Participe da ação Adote-me de Natal. 

Uma ação promovida pelo MCJ da Paróquia
São Vicente de Paulo com a participação da
comunidade. 

Para participar, entre em contato pelo
whatsapp (51) 98026-6174 ou 

Clique aqui          

e fale diretamente com a Dana, ela vai
passar todas as informações. 

Nosso objetivo é atender 200 crianças, com
um brinquedo no valor de R$30,00 e mais
R$30,00 para compra de material escolar.
Caso a criança não esteja em idade escolar,
o valor será revertido em fraldas e material
de higiene. 

Ainda faltam 37 crianças serem adotadas.

Venha participar deste propósito conosco!

FIOS DE AMOR ADOTE-ME DE NATAL

https://bit.ly/3f3aLxS


No dia 28/11, às 20h, vivemos, com o coração
cheio de alegria e emoção, a Abertura oficial
do tempo de Advento em nossa Paróquia, em
nossa Comunidade. O evento foi fechado,

transmitido pelas redes sociais da Paróquia. 

Muitos dizem que esse ano não valeu, que foi
um ano perdido, que gostaria de pular direto
para 2021... doce ilusão! 

Na abertura dessa noite especial, fomos
acolhidos pelo casal Taton e Valeria,

coordenadores de nosso CPP onde além de
acolher a todos, fizeram uma linda
retrospectiva de tudo e tanto que se fez e se
viveu em 2020. De formas diferentes sim... Mas
intensas com entrega e amor! 
Fomos ainda agraciados com a participação
de Nosso Bispo referencial Dom Donizeti, junto
a nosso Pároco Padre José Antônio
Heinzmann. Dom Donizeti nos trouxe a bênção
de abertura e nos levou a reflexão e oração
para esse tempo de Advento. 

Logo, os apresentadores nos convidaram para
que possamos viver um novo tempo, uma nova
igreja, uma fé viva em nosso dia-a-dia, com a
certeza que nosso Deus tem o poder de fazer
novas todas as coisas. Ele é o Senhor que faz

tudo diferente, que dá sentido e só ELE deve
ser o centro de nossas vidas.

E assim, a noite seguiu com a participação de
músicos que representaram cada Movimento
da Comunidade: CORAL SVP, Onda, CLJ, MEJ,

Cenáculo de Maria, ECC, MCJ... Eles cantaram,

encantaram e emocionaram, pois em muitos
momentos não se pode conter as lágrimas...

Verdadeiros cantores de Deus! Foi Lindo! Foi
emocionante! Foi intenso! 

Também houve a participação afetuosa do
Movimento Girassol da São Vicente, de
nossas Comunidades: São José Operário,

Menino Jesus de Praga, Santa Rita de
Cássia e Ressurreição, bem como das
Pastorais: IVC - Batismo, Eucaristia e
Crisma, Pastoral Social, Ministros da
Sagrada Eucaristia, que nos presentearam
com suas participações em vídeos.

Partilharam conosco da emoção, da
entrega e das ações e atividades que cada
um desempenhou durante o ano de 2020.

Unidade na Adversidade! E Deus não quer
que você viva outra coisa a não ser uma
vida de renovação... São Paulo nos diz que
temos de ter o pensamento de Jesus. Jesus
pensa o amor, a alegria, o perdão, a
misericórdia... E essa foi a reflexão final...
Termos o pensamento de Jesus! Nos
lembra, Janar um dos apresentadores. Nos
momentos finais, a Coordenação do CPP
novamente nos convidou à reflexão: “Na
certeza que a alegria desse tempo de
espera da vinda do Menino Jesus seja um
tempo de renovação, de prepararmos
nosso coração e nossa igreja doméstica
para acolher a Sagrada Família num lar de
esperança, pois o Senhor faz novas todas
as coisas. Obrigada por terem rezado e
cantado conosco nessa noite.” Por último,

nosso Pároco Padre José nos deu a Benção
final e findamos a noite, com o coração
cheio de alegria, emoção e inspirações a
reflexão, oração e preparação para
receber o Menino Jesus em nossas casas e
famílias... ELE, que faz novas todas as
coisas.

ABERTURA DO ADVENTO



FOTOS DO EVENTO

Taton e Valeria Janar AninhaDom Donizeti e Pe. José

Coral SVP

Melissa e Rayza Carol e Matheus Lênin e Gustavo

Lênin e Jaque Pedro e Augusto Camila e Vivi

ECC MCJCenáculo de Maria

MEJCLJONDA



NA SECRETARIA SVP
LIVRINHOS DE NATAL

CAMISETAS 65 ANOS E ADESIVOS

Já estão à venda na secretaria paroquial os livrinhos dos
Encontros de Natal 2020 no valor de R$6,00. 

Preparado pela equipe estadual de subsídios, que pensa e
produz os materiais de formação e reflexão no Estado, a
edição deste ano apresenta dois itens: uma guirlanda e um
livro. Com o lema Reconstruir a Esperança, o livreto traz a
proposta de quatro encontros preparativos para o Advento,

além da Celebração Penitencial e a Bênção do Dia de
Natal.

Em comemoração aos 65 Anos da Paróquia,

este ano confeccionamos lindas camisetas
que você pode adquirir por apenas R$25,00. 

Além disso, ainda temos os adesivos para
colocar no carro da campanha “Em todo lugar
que vou, levo São Vicente onde for” no valor de
R$2,00.



“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz”

Preparar o Natal, reunidos em comunidade e em família, terá

um valor especial. Todos estamos com saudades de estar

junto, de celebrar, de olhar nos olhos, de tocar, abraçar,

partilhar a vida, da Palavra de Deus e de sentir o Senhor vivo

no meio de nós. A Novena de Natal será um tempo

privilegiado para matar essa saudade!                                                                                                  

A Novena convida-nos à catequese em nossas casas, a reunir

todas as pessoas que estavam distantes. Com a ternura

materna de Maria e o silêncio de José, acolhemos,

protegemos, promovemos e integramos em nossa casa todas

as famílias para melhor vivermos o Natal. 

E para nos ajudar na vivência do tempo do Advento, todos os

anos a CNBB lança os livros que são especialmente

produzidos para nos orientar e auxiliar a viver melhor este

tempo tão importante. Os livros de Natal produzidos pela

CNBB contém 04 encontros de reflexão e oração. Os

encontros propõem a leitura, reflexão e partilha da Palavra,

além de cantos e a história de algum santo ou até mesmo da

Igreja.  

Com este livreto, vamos percorrer o caminho litúrgico do

Advento, refletindo a chegada do Menino Deus que sempre

vem ao nosso encontro para nos salvar e garantir a vida!

Além da oportunidade de adquirirmos o livreto e celebrarmos

em nossas casas, os encontros também acontecerão em

nossa paróquia nas terças e quintas das próximas duas

semanas (com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube

da paróquia). Essa é, sem dúvida, uma ótima oportunidade

para nos prepararmos para acolher de coração aberto e

sincero o menino Jesus que vem nos trazer esperança, amor

e força. 

Esperamos que a Novena de Natal seja ocasião para

fortalecer e reanimar na fé as nossas comunidades e

famílias, a fim de que possam celebrar o Natal com alegria,

que o nosso coração seja uma grande manjedoura para

receber o Menino Jesus.

ENCONTROS DE NATAL

VEM AÍ
CONVITE PARA O NATAL

Estamos nos aproximando do Natal, vamos celebrar com

alegria e amor... Depois de tudo que se viveu esse ano. E a

pergunta que ronda vários corações... Vai ter Natal???

Será que vai ter Natal?

Sim! Teremos Natal! 

Diferente de tudo que já vivemos... O formato será

diferente, mas sim, teremos Natal!

Com alegria convidamos, para que possam acompanhar

o Natal, no dia 24/12 às 20h pelos canais da Paróquia,

YouTube e Facebook.

Nós viveremos o Natal de uma maneira muito simples,

mas de uma alegria e entrega muito grande.

"Esse ano em nossa Comunidade o nosso Natal será

contado pela Mãe do Nosso Senhor, sim... Ela nos contará

como foi o nascimento de seu filho. Vai Nascer! Vai

nascer o amor! O verbo encarnado: O AMOR! E Nossa

Senhora vai trazer para nós essa linda história!" Nos

contou o casal responsável pelo Natal da Comunidade

2020, Ricardo e Ana. 

Abram a casa de vocês para acolher a Sagrada Família:

Exemplo de família, amor e obediência a Deus!



• Quarta-feira às 19h (presencial e transmitida)

• 1ª Sexta-feira do mês às 16h (presencial e transmitida)

• Demais sextas-feiras às 16h (somente presencial)

• Sábado às 17h (presencial e transmitida)

• Domingo às 9h (somente presencial) e às 19h (presencial e transmitida)

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

06/12 - Galeto Drive Thru - Igreja Menino

Jesus de Praga - Das 11h às 14h

08, 10, 15 e 17/12 - Encontros de Natal - 20h

24/12 - Missa de Véspera de Natal - 20h

25/12 - Missa de Natal - 19h

26 e 27/12 - Missa com horários normais

nas Comunidades e Matriz

27/12 - Missa Celebrativa aos 65 Anos da

Matriz e Missa da Família com Dom

Darley Kummer - 20h

31/12 - Missa na Matriz - 19h

01/01/2021 - Missa na Matriz - 19h

MISSA 65 ANOS
Todo o dia 27 de cada mês, nossa Comunidade

celebra a Missa da Família rezando por todas as

famílias e fazendo memória àquele que tanto nos

deixou ensinamentos de amor e caridade, nos

inspirando a cada dia: nosso Padroeiro, São Vicente

de Paulo.

Esse mês, em 27/12 às 19h, temos ainda mais motivos

para comemorar e celebrarmos juntos a Santa

Missa. Estaremos comemorando os 65 anos da

Paróquia e da história de nossa Comunidade. 

Teremos a participação do Bispo Dom Darley

Kummer que celebrará conosco, junto a nosso

Pároco José Antônio e ao Vigário Padre Valdir. 

Convide a família e celebre conosco!

Esse material foi construído em muitas mãos e corações... 

A Equipe Comunicação agradece a todos!

DIAS E HORÁRIOS | MISSAS

Clique nos ícones e acesse as redes sociais

da Paróquia São Vicente de Paulo

AGENDA

O Dízimo é o gesto concreto que expressa nossa

participação na vida da Igreja e fortalece a

comunidade. Participe!

VOCÊ SABIA?

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

