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á um aniversariante H especial neste mês de 
dezembro. Interessante 

que é um aniversariante não mais 
“presente” fisicamente Nele 
mesmo, mas “presente” em todas 
as pessoas de Boa Vontade; 
presente em todos os que não tem 
presentes costumeiramente na 
vida, isto é, os mais pobres.
Ele veio fazem mais de 2000 anos. 
Fez história. Foi amado e cuidado 
com uma criança bem vinda. 
Cresceu. Esteve entre pessoas 
cultas e sábias. Gostava muito de 
estar com sua mãe Maria e seu pai 
adotivo, José. Mas, se sentia bem 
mesmo era estar com os amigos, 
que Ele chamou de Discípulos, 
fazendo o bem e promovendo a 
vida e a dignidade de tantas 
pessoas.
O Menino cresceu em graça, 
estatura e sabedoria. E que Jovem 
Sábio. Que Jovem Belo, no 
sentido mais profundo e completo 
da Beleza: caráter, simplicidade, 
bondade...
Pois Este mesmo Menino que é 
lembrado não só historicamente 
falando, mas, sobretudo presenci-
almente falando, está querendo 
continuar “nascendo” no meio de 
toda a humanidade nestes dias.
E ele vai nascer! E o que fazer 
com o Menino que vem?
Ele vem novamente para abrir 
mentes e corações. Ele vem para 

Fazer o que com o
Menino que Vem?

“Vem o Senhor. 
Aguardemo-Lo de 
coração aberto!”

Papa Francisco

“Que a estrela principal do 
Natal, Jesus Cristo, seja uma luz 

a brilhar sempre na vida 
daqueles que o buscam.”

Vem, Senhor!

www.sagradoscoracoes.org.br

Uma estrela brilha...

lembrar a todo homem e mulher 
que há um laço que une a todos: O 
AMOR!
Fazer o que com o Menino que 
vem para mostrar aos deserdados 
da terra que eles não estão sozi-
nhos. Ele vem para apontar para as 
mesas que estão cheias de pão que 
o pão concentrado embolora. 
Fazer o que com o Menino que 
vem para fortalecer os laços de 
bondade e que chama a todos ao 
Diálogo. Diálogo entre Igrejas e 
Religiões. 

O que fazer com o Menino que 
vem e quer ser abraçado para que 
este abraço transforme e leve a esta 
mesma ação em tantas situações de 
solidão.
O que fazer com este Menino? 
Com certeza a resposta estará bem 
perto de cada qual que decidir 
acolhê-lo de modo particular, 
comunitário e social.
O Menino vem? O que fazer com 
Ele? 
Que a presença constante Dele 
ensine, Ele mesmo como Mestre, o 
que Melhor fazer com a sua 
presença transformadora que se 
faz  p resen te  para  todas  as 
Criaturas!

Pe. Alceoni Berkenbrock

É Natal... 
Paz na Terra!

az na terra, entre todos os P homens de boa vontade. 
Paz àquele que anseia 

crescer, evoluir, entender. Paz 
àquele que deseja em cada pensa-
mento, em cada atitude, se melho-
rar. Paz àquele que mergulha, 
dentro do próprio ser, a busca de 
entendimento, de aceitação. Paz 
àquele que estende a mão a procura 
de bênçãos. Paz àquele que aben-
çoa com alegria e pureza de 
coração. Paz àquele que em um 
sorriso traz calma, tranqüilidade, 
equilíbrio. Paz àquele que procura 
ensinamentos e que através do 
pensamento, neste momento único 
em que todos os homens se irma-
nam, ao dobrar dos sinos, esteja em 
oração. Paz àqueles que abrem 
seus corações em luzes puras, 
amorosas ,  magne t i camente 
salutares, que envolvem a terra e 
permitem, neste raro momento, 
que ela brilhe, suspensa no espaço, 
girando em tons azuis, iluminando 
todo o infinito,  abrandando 
aflitos... Paz enfim Senhor, a todos 
os seres que habitam este universo 
e que rimam amor e dor... Que a luz 
se faça e que refaça em todos os 
homens a fé renovadora, a força e a 
coragem, a inteligência, a razão. 
Que os homens se irmanem na 
escalada da perfeição. Que se 
unam em pensamento todos os de 
boa vontade. E que nesta noite 
busquem a Paz.



para se programar

01-seg 19h00 Missa (Pe.) 
Pastoral dos Enfermos 

Forquilhinha 
Salas 

02-ter 15h00 Missa (Pe.) Gruta/Casa Padre 

03-qua 19h30 Missa (MI) Matriz 
04-qui 20h00 Confraternização pais 

Catequese 
Salão 

05-sex 18h00 e19h00 Adoração/Missa Matriz 
 19h00 e 20h00 Adoração/Celebração SFco 
 19h00 e 20h00 Adoração/Celebração NSA 
06-sáb 08h00 Forania Barreiros Santa Cruz 
 18h00 e 19h30 Celebração (Pe.) 

Missa 
SMA e SFco 
BP e SBJ 

07-dom 08h00 e 09h30 
18h00 e 19h30 

Missas (Pe.) NSL e Matriz 
NSA e Matriz 

08-seg 20h00 GAPROSB  Centro Catequético 
8-12  Encerramento Catequese  

09-ter 20h00 Missa GBF SFco 
10-qua 19h30 Missa Matriz  

11-qui 19h30 Reunião CADEIR CASA Paroquial 
 20h00 Confissões  

12-sex  Nossa Senhora de 
Guadalupe 

 

 17h30 
20h00 

Encerramento Creche 
(Coord.) 
CPC  
Confissões 

 
SFco 

13-sáb 08h00 R. Comarca Biguaçu 
(Conselho) 

Biguaçu 

 16h00 
18h00 e 19h30 

Batizados 
Missas   
Celebração 

Matriz 
SMA e SFco 
BP e SBJ 

14-dom 08h00 e 09h30 
18h00 e 19h30 

Missas (Pe.) NSL e Matriz 
NSA e Matriz 

16-ter 20h00 Missa GBF Matriz 
17-qua 19h30 Missa (Pe.) Matriz 

18-qui  Confissões  

19-sex  Confissões  
20-sáb 15h00 

16h00 
18h00 e 19h30 
18h00 e 19h30 
20h00 

Batizados  
Celebração 
Celebração 
Missa   
Casamento 

Matriz 
NSA 
SMA e SFco 
BP e SBJ 
Santa Catarina 

21-dom 08h00 e 09h30 
18h00 e 19h30 

Missas (Pe.) NSL e Matriz 
NSA e Matriz 

23-ter  Confissões  
24-qua 20h00 Missas (Pe.) 

Celebração 
SFco e Matriz 
BP e  SBJ 

25-qui 08h00 e 09h30 
18h00 e 20h00 

Missas Natal NSL e Matriz 
NSA e Matriz 

27-sáb 18h00 e 19h30 
18h00 e 19h30 
19h00 

Missa 
Celebração 
Casamento 

SMA e SFco 
BP e SBJ 
NSL 

28-dom 08h00 e 9h30 
18h00 e 19h30 

Missas (Pe.)  NSL e Matriz 
NSA e Matriz 

31-qua 20h00 Missa Ano Novo Matriz  
01-qui 20h00 Missa Ano Novo Matriz 

 
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

Nossa Paróquia
agora tem WebRádio

O tempo do
Advento

O tempo do Advento é tempo de esperança porque Cristo é 
a nossa esperança (I Tm 1, 1); esperança na renovação de 
todas as coisas, na libertação das nossas misérias, peca-
dos, fraquezas, na vida eterna, esperança que nos forma na 
paciência diante das dificuldades e tribulações da vida, 
diante das perseguições, etc.
O Advento também é tempo propício à conversão. Sem 
um retorno de todo o ser a Cristo não há como viver a 
alegria e a esperança na expectativa da Sua vinda. É 
necessário que “preparemos o caminho do Senhor” nas 
nossas próprias vidas, “lutando até o sangue” contra o 
pecado, através de uma maior disposição para a oração e 
mergulho na Palavra.
No Advento, precisamos nos questionar e aprofundar a 
vivência da pobreza. Não pobreza econômica, mas 
principalmente aquela que leva a confiar, se abandonar e 
depender inteiramente de Deus (e não dos bens terrenos), 
que tem n’Ele a única riqueza, a única esperança e que 
conduz à verdadeira humildade, mansidão e posse do 
Reino.

Estamos operando em caráter experimental.
Em breve você vai ficar por dentro de tudo que acontece 
em nossa paróquia e poderá ouvir boa música. 
Anote o endereço, e prestigie:

www.sagradoscoracoes.org.br/webradio

Oração de
Final de ano

Senhor, nesta noite santa, depositamos diante de Tua 
manjedoura todos os sonhos, todas as lágrimas e esperan-
ças contidos em nossos corações.
Pedimos por aqueles que choram sem ter quem lhes 
enxugue uma lágrima. Por aqueles que gemem sem ter 
quem escute seu clamor.
Suplicamos por aqueles que Te buscam sem saber ao certo 
onde Te encontrar.
Para tantos que gritam paz, quando nada mais podem 
gritar.
Abençoa, Jesus Menino, cada pessoa do planeta Terra, 
colocando em seu coração um pouco da luz eterna que 
vieste acender na noite escura de nossa fé.

Fica conosco, Senhor!

Assim seja!

Frases para o 
mês de dezembro

“Honrarei o Natal em meu coração e tentarei conservá-lo 
durante todo o ano”
(Charles Dicken)

“Que a Igreja seja sempre lugar de misericórdia e
esperança, onde cada um se possa sentir acolhido, amado 
e perdoado”
(Papa Francisco)
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