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Na manhã do dia 28 de outubro, depois de todo o isolamento social, o Clero do Vicariato de

Gravataí teve sua primeira reunião, com a presença do Arcebispo Dom Jaime e do Bispo Auxiliar

Dom Donizete. E foi aqui em nossa Paróquia, em nosso auditório. Num primeiro momento, houve uma

explanação por parte do Arcebispo sobre os acontecimentos durante o tempo de pandemia. Com o

fechamento e reabertura das igrejas houve muitas dificuldades a respeito de como agir para abrir,

fechar, limitar... Depois foi a vez de cada Coordenador de Área colocar como está caminhando sua

área, os padres e as comunidades. Depois então houve a Santa Missa, celebrada pelo Bispo

Referencial Dom Donizete, e Cocelebrada por Dom Jaime. Todos fizeram a renovação das

Promessas. Foi empossado o novo Vigário Episcopal do Vicariato de Gravataí, Padre Inácio Santana

Messa. Quanto ao Padre Moisés Dalcin, se despediu e vai para a Paróquia Santa Rita de Guaíba. O

Encontro terminou com uma confraternização:  um almoço oferecido pela Paróquia São Vicente de

Paulo. Foi muito proveitoso! Agradecemos as pessoas que se envolveram na realização desse dia, e

que São Vicente os abençoe, ilumine e proteja. Amém!

Palavra do Pároco
Pe. José Antônio Heinzmann



Queridos irmãos e irmãs!

Desejo manifestar a minha gratidão a Deus pelo empenho com que, em outubro passado, foi vivido
o Mês Missionário Extraordinário em toda a Igreja. Estou convencido de que isso contribuiu para
estimular a conversão missionária em muitas comunidades pela senda indicada no tema
«Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo».

Neste ano, marcado pelas tribulações e desafios causados pela pandemia do covid-19, este
caminho missionário de toda a Igreja continua à luz da palavra que encontramos na narração da
vocação do profeta Isaías: «Eis-me aqui, envia-me» (Is 6, 8). É a resposta, sempre nova, à pergunta
do Senhor: «Quem enviarei?» (Ibid.). Esta chamada provém do coração de Deus, da sua
misericórdia, que interpela quer a Igreja quer a humanidade na crise mundial atual. «À semelhança
dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda.

Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados mas, ao mesmo tempo,

importantes e necessários: todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo
encorajamento. E, neste barco, estamos todos. Tal como os discípulos que, falando a uma só voz,

dizem angustiados “vamos perecer” (cf. Mc 4, 38), assim também nós nos apercebemos de que não
podemos continuar estrada cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos»

(Francisco, Meditação na Praça de São Pedro, 27/III/2020). 

«A missão, a “Igreja em saída” não é um programa, um intuito concretizável por um esforço de
vontade. É Cristo que faz sair a Igreja de si mesma. Na missão de anunciar o Evangelho, moves-te
porque o Espírito te impele e conduz (Francisco, Sem Ele nada podemos fazer, 2019, 16-17). Deus é
sempre o primeiro a amar-nos e, com este amor, vem ao nosso encontro e chama-nos. A nossa
vocação pessoal provém do facto de sermos filhos e filhas de Deus na Igreja, sua família, irmãos e
irmãs naquela caridade que Jesus nos testemunhou. Mas, todos têm uma dignidade humana
fundada na vocação divina a ser filhos de Deus, a tornar-se, no sacramento do Batismo e na
liberdade da fé, 

Roma, em São João de Latrão, na Solenidade de Pentecostes, 31 de maio de 2020.

Francisco

Leia a mensagem de nosso Santo Padre Papa Francisco na íntegra no site do Vatican News:

www.vatican.va/

PARA O DIA
MUNDIAL DAS
MISSÕES DE 2020

MENSAGEM DE SUA
SANTIDADE

O PAPA FRANCISCO



SOM... SOM... SOM...  123...

testando... SOM...

O sistema de som da igreja foi atualizado. Foi instalada

uma mesa de som digital com mais recursos, que

possibilita o tratamento adequado de áudio para a

acústica da igreja. O uso correto do console reduz

transtornos com ruídos e microfonias. 

Com recursos como "Gate", por exemplo, consegue-se

baixar automaticamente o áudio de microfones que

não estejam em uso no momento, "limpando" o som. O

som também pode ser controlado de forma remota

através de aplicativos em smartphones, notebooks ou

tablets. A alta taxa de definição de áudio, com

qualidade e fidelidade sonora, permite um som de

qualidade aos presentes e aos que escutam através

das Lives. As informações foram fornecidas por Samuel

Hartmann, da Empresa Hartten Music.

Além do moderno console digital XR18 da Behringer, um

dos mais preferidos pelos operadores de áudio, foram

feitas outras melhorias na igreja, como a troca do

cabeamento, troca de plugues, instalação de multicabo

e de caixa de som de retorno aos músicos, bem como a

otimização dos equipamentos já existentes na

paróquia. Além do som, a paróquia recentemente

investiu num sistema de câmeras também, composto

por três câmeras IP Full HD, instaladas em tripés slim e

discretos, não atrapalhando quem está presente e ao

mesmo tempo aproximando mais da igreja o fiel que

assiste pela internet.

Você Sabia?

KAIRÓS – TEMPO DE
PREPARAÇÃO E
DISCERNIMENTO

Quando começamos a nos questionar sobre nossas

profissões, mais necessário ainda é nos questionarmos

e decidirmos nossa vocação: sacerdotal, religiosa,

matrimonial ou leiga.  Com o exemplo de nossos pais e

vivência familiar, é fácil discernirmos se nossa vocação

é matrimonial, mas para os meninos, a vocação

sacerdotal nem sempre tem a mesma facilidade.  Por

isso, a arquidiocese de Porto Alegre incentiva e

promove um evento chamado “Kairós”.  Esta palavra, de

origem grega significa ‘o tempo oportuno’. O encontro

promovido pela pastoral vocacional (formada por

alguns seminaristas e padres), tem como objetivo

auxiliar no discernimento e preparação vocacional dos

meninos que sentem o chamado à vida  sacerdotal. 

Os retiros acontecem mensalmente, de março à

novembro e, em um mundo sem pandemia,

costumavam ter 24horas. Em razão da pandemia, os

encontros neste ano iniciaram em abril, de forma virtual

até o mês de agosto, quando as reuniões foram de duas

horas. A partir de setembro, os encontros voltaram a ser

de forma presencial, com 06 horas de duração e o

mesmo objetivo: rezar, dialogar, refletir e discernir.  Os

dois acólitos de nossa paróquia, Bruno e Antônio,

participam destes encontros e relatam essa

experiência:

Para você, o que é o Kairós e como está sendo viver
esta experiência?

Antônio: Para mim o kairós é aonde nos encontramos para
discernir como serviremos a Deus nesta vida, seja como
sacerdote, no matrimônio, ou vida religiosa. É aonde
também confraternizamos com nossos irmãos que tem as
mesmas dúvidas ou chamado que nós. 

Para mim está sendo maravilhoso essa experiência, pois o
Kairós está me ajudando muito no discernimento vocacional.
Também conheci muitos bons amigos que gostaria de levar
para a vida. Apesar de termos o tempo reduzido, a
qualidade não reduziu, mas espero que tudo volte ao
normal.



Bruno: De todo o mal, Deus tira um bem maior. Com muita
alegria posso dizer, que grande bem que Deus me deu! De
outubro de 2019 até junho desse ano, morei em Portugal
como estudante, e, para os meus pais, eu teria de ficar lá até
me formar no curso que estava estudando, mesmo tendo
vocação ao Sacerdócio. Mas, por Graça de Deus - hoje vejo,

também, como um grande presente -, o coração deles
amoleceu na Oitava Pascal, deixando, então, eu voltar ao
Brasil e ingressar no Seminário. Entretanto, para entrar no
Propedêutico, primeiro ano do Seminário, é necessário ter
uma certa frequência nas reuniões do Kairós, além, é claro,

de se sentir chamado ao Sacerdócio, algo que não seria
possível se as reuniões não passassem a ser virtuais. Por
causa da pandemia eu pude participar desde a primeira
reunião, e por isso ter uma maior possibilidade de entrar no
Seminário.

Cada reunião tem um tema específico, cujos frutos são
imensos se for bem aproveitado pelo "kairosista", mais
voltado ao sacerdócio, que é apresentado pela equipe
Kairós. Por Graça de Deus, nas reuniões de abril e maio, eu
estava em Fátima, cidade onde nossa Mãezinha apareceu
aos 3 pastorinhos, que hoje gozam na vida eterna. Portanto,

desde o início, Ela me acompanha e me ajuda nesse tempo
oportuno de discernimento, me fazendo escutar melhor as
vontades de Deus e a fortalecer a vocação, em cada
reunião, com as Graças que através de Suas mãos e
intercessão passam.

Bruno: Como o nome já diz, "tempo oportuno", o retiro

vocacional Kairós é um tempo oportuno de discernimento,

um tempo que saímos do agito do mundo para escutarmos

melhor a voz de Deus, que constantemente fala conosco; um

tempo, portanto, para escutarmos a resposta àquela

pergunta que todos fazemos um dia, "Senhor, o que queres

de mim?". Por essa razão, recomendo não só àqueles que já

pensam em ter uma vida sacerdotal, mas todos que ainda

não têm certeza da sua vocação, pois o Kairós é exatamente

para isso. 

Porque outros meninos também devem ter esta
oportunidade?

Se você quiser conhecer mais sobre o Kairós e também

quiser viver esta experiência de encontro pessoal e

discernimento, você pode encontrar através do Facebook,

‘Kairós Arquidiciose de Porto Alegre’ ou pelos contatos: 

- Telefone: (51) 99993-0222

- Email: pastoralvocacional@arquipoa.com

O discernimento vocacional é um caminho de descoberta

pessoal à luz da Fé, e possibilidade de se perceber visto e

tocado pelo Senhor. A vocação é um convite a não ficar

parado, mas para seguir Jesus pelo caminho que Ele pensou

para nós. Ele te chama! Qual é tua resposta?

Antônio: Acho que outros meninos deveriam também ter

essa experiência pois é essencial termos uma vocação bem

discernida, com acompanhamento espiritual de bons

padres. Também é muito bom falar com outros meninos que

tem as mesmas dúvidas que você, pois assim podem criar

um laço de amizade e crescerem juntos na fé e na vocação.



ACONTECEU NA SVP

A primeira menção ao Dízimo foi feita por Abraão a Melquisedeque  (espécie de sacerdote de Deus, na época do

velho testamento) em Gênesis 14 – 20. O Dízimo é Sagrado, é Santo, é bíblico. Ele pertence a Deus (Levítico 27, 30-32).

Por isso não damos o Dízimo, mas sim devolvemos o que é de Deus. O Dízimo serve exclusivamente para a

pregação do evangelho, para a manutenção dos pastores em tempo integral e dedicação exclusiva à pregação.

As ofertas são necessárias para construir, manter e operar igrejas e para empreender a obra médico-missionária,

demonstrando o significado prático do evangelho. O Dízimo e as ofertas servem para tirar o egoísmo do nosso

coração e nos ajudam a colocar nossa confiança não no dinheiro, mas em Deus (Lucas, 12 – 15). Distinguir o que é

realmente essencial daquilo que é supérfluo. A nossa motivação ao devolver o Dízimo não é conseguir bênçãos

materiais de Deus, mas expressar gratidão e adoração pelas dádivas recebidas. Deus não faz troca com ninguém.

Pois... O Dízimo é uma experiência, uma caminhada permanente com a partilha e o amor de Deus.  Faça esta

experiência! Seja um dizimista fiel!  Coordenação Pastoral do Dízimo SVP - Evaldir e Simone

“Cada um dê como decidir em seu
coração, não com desgosto ou por
pressão, pois Deus ama quem doa
com alegria"

  (2 Coríntios 9 -7)

No dia 25/10 tivemos a Live da Festa da Criança,

transmitida ao vivo as 15h pelo Facebook da Paróquia.

Teve brincadeiras, músicas e história, tudo para os pais

se divertirem em casa com a criançada. Além dessa

interação tivemos o lançamento da campanha "Adote-

me de Natal" e já foi um sucesso. Nesta campanha

você pode adotar uma ou mais crianças para

presentear nesse Natal. Cada criança deve receber um

presente no valor de R$ 30,00 e mais um kit de material

escolar, também neste valor, que será adquirido pela

própria equipe. O presente deverá ser entregue até

29/11 juntamente com a cota do material escolar.

Dúvidas e informações no WhatsApp 980266174. Venha

você também fazer uma criança feliz neste Natal!

LIVE DA FESTA DA CRIANÇA



Iniciamos o ano com um projeto um pouco
diferente, o Terço na Praça. Todas as segundas-

feiras, levávamos nossa cadeira de praia até a
praça em frente à igreja e rezávamos o terço. Com
a Pandemia, o terço começou a ser feito por
famílias, em sua casa, sendo transmitido pelo
Facebook da Paróquia. Entretanto, no mês de
outubro, tivemos dois momentos diferentes: o
Terço das Crianças e o Terço das Rosas. O Terço
das Crianças foi realizado por famílias da
comunidade, onde as crianças puxavam o teço.

No dia 03/10 ocorreu a primeira edição do Drive do Pequeno Solidário, que teve como lema
"Fortalecer a Vocação Leiga desde a Infância". A ideia dessa ação é que a criança fosse incentivada
a promover a solidariedade, separando brinquedos, roupas, calçados que não usa mais para doar às
crianças carentes. Mas não só isso, também fosse incentivada a entender a importância de sermos
Igreja, de podermos ajudar a nossa paróquia através do dízimo mirim. Assim, no dia do Drive, a
criança e/ou família que foi fazer sua doação, recebeu algumas lembrancinhas deste dia, inclusive
um envelope do dízimo mirim com a explicação da importância dessa doação. As famílias foram
recebidas com muito carinho por personagens infantis, o que deu ainda mais alegria para este
momento. Agradecemos de todo o coração todas as doações recebidas! As doações foram
distribuídas no dia 08/10 juntamente com a entrega do rancho para as famílias cadastradas na
paróquia.

TERÇOS DE SEGUNDA E OUTUBRO ROSA

DRIVE DO PEQUENO SOLIDÁRIO

Mas o ponto alto foi no dia 12/10, dia das
crianças e de Nossa Senhora Aparecida, onde
as crianças e a Comunidade se reuniram na
praça para rezarem o terço juntas. Já o Terço
das Rosas foi feito no dia 26/10, motivando a
prevenção do Câncer de Mama. Neste dia,

foram convidadas cinco mulheres que
venceram a batalha contra o câncer de mama
para rezarem o Terço conosco, deixando sua
mensagem que é possível vencer e que é muito
importante o autoexame.  

Que nesse mês de Outubro em Homenagem as
Mulheres e apoiando a causa de Prevenção
aos cuidados contra o Câncer de Mama, a
Paróquia foi decorada de cor de rosa... e nosso
Pároco presenteou as Mulheres presentes na
Missa com um terço rosa e um cartão
reforçando a importância do cuidado de cada
Mulher com sua Saúde.

Você Sabia?



Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre

seja louvado! Queridos irmãos e irmãs, é chegada a hora

de nos prepararmos para celebrar a volta do Amor no

meio de nós, Jesus! Sim nosso Senhor nascerá. E para

viver este momento, para acolher tudo que Ele nos traz,

somos convidados a preparar nossos corações. Faremos

isso todos juntos, mesmo que longe fisicamente,

estaremos unidos na fé, em família. As celebrações

iniciarão com a live de Abertura do Advento, dia 28 de

Novembro. O tema da live é " Eis que faço nova, todas as

coisas", momento de muita alegria, música, união,

oração e partilha. Tudo preparado pela família São

Vicente de Paulo, para todos! Sem dúvida, será muito

especial. Portanto compartilhe com os amigos, para que

a esperança de um novo tempo, chegue a muitos

corações. E assim seguiremos, firmes na fé, nos

preparando para acolher a Sagrada Família e receber

Jesus. Em breve será Natal, e tudo será só pela graça de

nosso Senhor. Casal Ricardo e Ana (MCJ), responsáveis

pelo Natal da Comunidade esse ano.

07/11- Formação Litúrgico Musical- 15h30

08/11- Galeto Beneficente Grupo GRAVE

08/11- Galeto Drive Thru- Igreja

Ressureição- 11h às 14h

15/11- Eleições no Centro Cultural

22/11- Galeto Drive Thru das vovós- Lar

Nossa Senhora Aparecida - 11h às 14h

27/11- Missa da Família- 20h

28/11- Live Abertura do Advento

ABERTURA DO ADVENTO

GALETO DRIVE-THRU
Para colocação do forro da Igreja Ressurreição,

está sendo realizado o Galeto Drive Thru no dia 08

de novembro. 

Além deste evento, também estamos recebendo

as contribuições espontâneas que podem ser

entregues à diretoria da Igreja e que constará no

Livro Ouro, sendo aceito qualquer valor.

VEM AÍ AGENDA



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

• 1ª Sexta-feira do mês - 15h (presencial e transmitida)

• Demais sextas-feiras às 15h (somente presencial)

• Sábado às 17h (presencial e transmitida)

• Domingo- 9h (somente presencial) | 19h (presencial e transmitida)

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

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

DIAS E HORÁRIOS | MISSAS

Paróquia São Vicente de Paulo

Cachoeirinha / RS


