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utubro, meu irmão e Ominha irmã, convida  a 
descobrir o lugar de cada 

cristão e cristã na vida da Igreja e 
no mundo.
O Batismo configura toda pessoa 
a ser um discípulo missionário de 
Jesus Cristo. Ser discípulo é 
encontrar em cada um e cada uma 
o convite de Jesus Cristo para a 
messe que é Dele mesmo. A messe 
é a realidade que rodeia o cotidia-
no que se apresenta diante de todo 
homem e de toda mulher.
Assim, como cristãos, não se pode 
ficar alheio ao que acontece no dia 
a dia da vida. Como não se alegrar 
com as coisas boas, com o bem 
que é praticado, com as manifes-
tações da vida? Por outro lado, 
como não se entristecer com 
notícias de todo tipo de violência, 
com mortes prematuras, com 
desrespeito a dignidade das 
pessoas e tantas manifestações 
contra a vida?
É aí neste dilema entre alegrias e 
tristezas que entra a missão do 
discípulo e discípula de Jesus: 
alegrar com os que se alegram e 
entristecer-se com os que se 
entristecem. Em ambas as situa-
ções levando a presença solidária 
e fraterna de quem se alegra, mas 
também de quem quer enxugar 
lágrimas, curar feridas e consolar 
corações.

Vocação
missionária

Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida
Padroeira do Brasil

“É de Maria que se aprende o
verdadeiro discipulado.”

                              Papa Francisco

Ó Mestre, Fazei que eu procure mais
Consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.

Em Maria

www.sagradoscoracoes.org.br

 rio Paraíba, que nasce em O São Paulo e deságua no 
litoral fluminense, era 

limpo e piscoso em 1717, quando 
os pescadores Domingos Garcia, 
Felipe Pedroso e João Alves 
resgataram a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida de suas águas. 
Encarregados de garantir o almoço 
do conde de Assumar, então 

governador da província de São 
Paulo, que visitava a Vila de 
Guaratinguetá, eles subiam o rio e 
lançavam as redes sem muito 
sucesso próximo ao porto de 
Itaguaçu, até que recolheram o 
corpo da imagem. Na segunda 
tentativa, trouxeram a cabeça e, a 
partir desse momento, os peixes 
pareciam brotar ao redor do barco. 
Durante 15 anos, Pedroso ficou 
com a imagem em sua casa, onde 
recebia várias pessoas para rezas e 
novenas. Mais tarde, a família 
construiu um oratório para a 
imagem, até que em 1735, o 
vigário de Guaratinguetá erigiu 
uma capela no alto do Morro dos 
Coqueiros.Como o número de fiéis 
fosse cada vez maior, teve início 
em 1834 a construção da chamada 
Basílica Velha. O ano de 1928 
marcou a passagem do povoado 
nascido ao redor do Morro dos 
Coqueiros a município e, um ano 
depois, o papa Pio XI proclamava a 
santa como Rainha do Brasil e sua 
padroeira oficial. A necessidade de 
um local maior para os romeiros 
era inevitável e em 1955 teve 
início a construção da Basílica 
Nova, que em tamanho só perde 
para a de São Pedro, no Vaticano e 
recebe cerca de 7 milhões de 
romeiros por ano. 

Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, 

rogai por nós!

São Francisco de Assis

Que Maria, a grande Missionária 
do Pai, ajude a Igreja (que são 
todos os batizados) a descobrir sua 
vocação missionária nos dia de 
hoje e, sobretudo, nos cantos e 
recantos de nossa Paróquia dos 
Sagrados Corações de Barreiros.

Pe. Alceoni Berkenbrock



para se programar

01-qua 19h30 Missa Matriz  
 19h30 Ensaio Par. Cantos Auditório Novo 
02-qui 20h Reunião trabalho Auditório 
03-sex 18h/19h Adoração/Celebração Matriz 
 19h/20h Adoração/Missa SFco 
 19h/20h Adoração/Celebração NSA 
04-sáb 14h Reunião SFco 
 15h Batizados Matriz 
 18h e 19h30 

18h e 19h30 
Celebração 
Missa 

BP  
SMA / SBJ / SFco 

05-dom  Eleições  
 08h e 09h30 

18h e 19h30 
Missas  
Missa 

NSL e Matriz 
NSA e Matriz 

06-07 12h Seminário CIER  Lages 
06-seg  29 Anos Diácono Licínio 

 13 Anos Diácono Osmar 
 19h Missa Forquilhinhas 
07-ter 15h Missa  Gruta/Casa Padre 
08-qua 19h30 Missa Saúde Matriz e SFco 
09-qui 19h30 

20h 
Comarca – catequese 
CPC Matriz 

Antônio Carlos  
Auditório  

11-sáb  Gincana Eucaristia  
 08h R. Comarca Biguaçu Matriz 
 18h e 19h30 

 
18h e 19h30 

Celebração 
Festa crianças 
Missa 

BP e SBJ 
 
SMA e SFco 

12-dom 
 

 NOSSA SENHORA 
APARECIDA 

 

 08h e 09h30 
08h 
18h 

Missas  
Missa Festiva 

NSL e Matriz 
NSA 
Matriz 

13-seg 20h R. Catequistas Matriz C. Catequético 
14-ter 20h Missa GBF 

Aniv. Pe. Prim 
SFco 

15-qua 19h30 Missa da Saúde Matriz e Solimar 
16-qui 20;00 Reunião de trabalho Auditório 
 19h30 Reunião CADEIR  

17-19  Retiro Crisma  
17-sex 

20h 
Reunião c/ Animadores 
GBF 

Potecas 

 20h Encontro pais Matriz 
 20h CPC NSA 
18-19  Assembléia da PJ SFco 
18-sáb 16h-18h Formação Litúrgica 

Na Comunidade 
SBJ 

 18h e 19h30 Celebração 
Missas  

SMA e SFco 
BP /SBJ 

19-dom 08 e 09h30 
18h/19h30 

Missas  
Missas 

NSL e Matriz 
NSA / Matriz 

21-ter 20h Missa GBF NSL 
22-qua 19h30 Missa da Saúde Matriz e Potecas 
23-qui 

20h 
Reunião de 
Espritualização 

Auditório 

24-sex  CPC SFco 
25-sáb  Missões Populares Cursilho/catequistas/Jov

ens 
 18h e 19h30 Celebração BP / SBJ 
 18h e 19h30 Missas SMA e SFco 
26-dom 08h/09h30 Missas NSL / Matriz 
 19h30  Grupo casais Auditório 
 18h e 19h30 Missas NSA / Matriz 

27-seg 20h Pastoral Familiar Auditório 
28-ter 20h Missa GBF Potecas 
29-qua 19h30 Missa 

ÁreaIV-M. Irmãos. 
Matriz 
Auditório 

30-qui 20h CPP C. Pastoral 

 Legenda
BP - Bom Pastor | Arruda
NSA - Nossa Senhora Aparecida | Jardim Sol e Mar
NSL -  Nossa Senhora de Lourdes | Barreiros

SBJ - Senhor Bom Jesus | Potecas
SFco - São Francisco de Assis | Bairro Ipiranga
SMA -  Santa Maria dos Anjos | Pedregal

No dia 12 de outubro de 2014, ás 17h, haverá uma procis-
são saindo da comunidade Nossa Senhora Aparecida, do 
Solimar, em direção a Igreja Matriz da Paróquia dos 
Sagrados Corações, onde será celebrada a missa, excepci-
onalmente, ás 18h. Após a missa poderemos prestigiar 
uma série de encenações em homenagem à padroeira do 
Brasil. Estamos todos convidados. Deus seja louvado

12 de outubro
Dia de Nossa Senhora 
Aparecida

Em suas palavras prévias ao ângelus no dia em que 
celebrou um especial Encontro com os idosos e avós na 
Praça de São Pedro, o Papa Francisco pediu a todos suas 
orações pelo Sínodo Extraordinário da Família que se 
celebra entre os dias 5 e 19 de outubro no Vaticano. “Antes 
de concluir esta celebração, quero saudar todos os peregri-
nos, especialmente a vocês anciões, vindos de tantos 
países. Obrigado!”, disse o Pontífice ao início da Oração 
Mariana dominical. “No próximo domingo começará a 
Assembléia Sinodal sobre o tema da família. Está aqui 
presente o responsável principal, o Cardeal Baldisseri: 
rezem por ele, para que o consiga. Convido a todos, 
individual e comunitariamente, a orar por este evento tão 
importante e eu confio esta intenção à intercessão de 
Maria, Salus Populi Romani”.“Agora rezamos juntos o 
Ângelus. Com esta oração, invocamos a proteção de 
Maria para as pessoas idosas de todo o mundo, especial-
mente para aqueles que vivem em situações de maior 
dificuldade”.

“Para mim, a oração é um impulso do coração, um 
simples olhar dirigido para o céu, um grito de agradeci-
mento e de amor, tanto do meio do sofrimento como do 
meio da alegria. Em uma palavra, é algo grande, algo 
sobrenatural que me dilata a alma e me une a Jesus.” 
(Santa Terezinha)

“Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o 
Reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a 
elas”. (Mt 19,14)

“No Coração de Jesus quero viver, padecer e agir de 
acordo com os seus desígnios e é por ele que quero amar e 
aprender a sofrer bem. Entrego-lhe todas as minhas 
ações, para que delas disponha conforme sua vontade e 
repare as faltas que cometerei.” (Santa Margarida Maria 
Alacoque)

Frases para o 
mês de outubro

O Papa Francisco pede 
orações pelo 
Sínodo da Família
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