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r a t e r n i d a d e :  I g r e j a  e F Sociedade – Eu vim para 
servir (Mc 10,45). Esses são 

o tema e o lema da Campanha da 
F r a t e r n i d a d e  ( C F )  2 0 1 5 . 
Realizada todos os anos, de maneira 
mais intensa, durante o período da 
Quaresma, a campanha buscará 
recordar a vocação e a missão de 
todos os cristãos e das comunidades 
de fé, a partir do diálogo e da colabo-
ração entre Igreja e Sociedade, 
propostos pelo Concílio Ecumênico 
Vaticano II.
O lançamento oficial da CF 2015 
será no próximo dia 18 de fevereiro, 
às 10h30, na sede da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), em Brasília.
O bispo auxiliar de Brasília (DF) e 
secretário geral da CNBB, dom 
Leonardo Ulrich Steiner, explica 
que a Campanha da Fraternidade 
2015 convida a refletir, meditar e 
rezar a relação entre Igreja e socie-
dade. “Será uma oportunidade de 
retomarmos os ensinamentos do 
Concílio Vaticano II. Ensinamentos 
que nos levam a ser uma Igreja 
atuante, participativa, consoladora, 
mise r i co rd iosa ,  s amar i t ana . 
Sabemos que todas as pessoas que 
formam a sociedade são filhos e 
filhas de Deus. Por isso, os cristãos 
trabalham para que as estruturas, as 
normas e a organização da socieda-
de estejam a serviço de todos”, 
comenta.

Campanha da
Fraternidade 2015

Proposta do subsídio
O texto-base está organizado em 
quatro partes. No primeiro capítu-
lo, são apresentadas reflexões 
s o b r e  o s  s e g u i n t e s  t e m a s : 
Histórico das relações Igreja e 
Sociedade no Brasil, A sociedade 
brasileira atual e seus desafios, O 
serviço da Igreja à sociedade 
brasileira e Igreja – Sociedade: 
convergência e divergências.
Na segunda parte, o documento 
aprofunda a relação entre Igreja e 
sociedade à luz da Palavra de Deus, 
à luz do magistério da Igreja e à luz 
da doutrina social.

Já no terceiro capítulo, o texto 
propõe um debate sobre a visão 
social a partir do serviço, do 
diálogo e da cooperação entre 
Igreja e sociedade. O subsídio 
também convida a refletir sobre os 
temas Dignidade humana, bem 
comum e justiça social e O serviço 
da Igreja à sociedade. Nesse 
capítulo, o texto aponta sugestões 
pastorais para a vivência da 
Campanha da Fraternidade nas 
dioceses, paróquias e comunida-
des.
O último capítulo do texto-base 

apresenta os resultados da CF 2014, 
que teve como tema Fraternidade e 
Tráfico Humano, e como lema, É 
para a liberdade que Cristo nos 
libertou (Gl 5,1). O subsídio analisa 
os projetos atendidos por região, a 
prestação de contas do Fundo 
Nacional de Solidariedade de 2013 
(FNS) e as contribuições enviadas 
pelas dioceses. O documento traz 
ainda um histórico das últimas 
Campanhas da Fraternidade e 
temas discutidos nos anos anterio-
res.

Pe. Alceoni Berkenbrock

Ano Vocacional 
Paroquial

omo Paróquia Celebramos C este Ano de 2015 como 
A n o  V o c a c i o n a l 

Paroquial!
Tema: A alegria de servir!
Lema: “Vem e segue-me” (Mt 19,21). 
Senhor da messe e Pastor do 
rebanho, faz ressoar em nossos 
ouvidos teu forte e suave convite:    
“Vem e segue-me”! Derrama sobre 
nós o teu Espírito, que Ele nos dê 
sabedoria para ver o caminho e 
generosidade para seguir tua 
voz.Que todos os que Te seguem 
possam ter a verdadeira alegria por 
estarem Te servindo nos irmãos e 
irmãs que são encontrados a cada 
dia! Daí-nos Senhor a alegria de 
servir! É o que Te pedimos com a 
intercessão de Tua e nossa Mãe, a 
alegre servidora do Pai! Amém!

“A necessidade do irmão 
recorda-me a fragilidade 

da minha vida”

Papa Francisco

“Derrame sobre nós, Senhor, tua 
imensa misericórdia.”

Tempo forte de oração, jejum e 
atenção aos necessitados.

Apelo à conversão Quaresma



para se programar

01-Dom 08h00 e 09h30 Missa NSL e Matriz 
 18h00 e 19h30 Missa NSA e Matriz 
02-Seg 19h00 Missa Forquilhinha 
03-Ter 15h00 Missa São Brás Gruta/Casa padre 
 19h30 Missa São Brás Matriz/SFco 
  Celebração SBJ/NSA 
04-Qua 19h30 Missa Matriz  
05-Qui 19h30 Missa de Instalação da 

Forania de Barreiros 
Procasa 

06-Sex 18h00/19h00 Adoração/Missa Matriz 
 19h00/20h00 Adoração/Celebração SFco 
 19h00/20h00 Adoração/Celebração NSA 

07-Sáb 14h00 Reunião P. Criança SFco 
 15h00 Batizados Matriz 
07-Sáb 18h00 e 19h30 Celebração BP e SBJ 
 18h00 e 19h30 Missa SMA/SFco 

08-Dom 08h00/09h30  Missa Padroeira NSL/Matriz  
 18h00 e 19h30 Missas NSA e Matriz 

09-Seg  Retiro Presbíteros  
11-Qua  Nossa Senhora Lourdes/  
  Aniversário Diácono 

Licínio 
 

11-Qua 19h30 Missa Matriz/SFco 
12-Qui 20h00 CPC  SFco 
12-Qui  Missa Nova Comunidade 

13-Sex  Pastoral Sócio Educativa CASE 
14-Sáb 14h00 Celebração da Vida NSA 
 18h00/19h30 Celebração SMA/SFco 
 18h00/19h30 Missa BP/SBJ 
15-Dom 08h00/9h30 Missa NSL/ Matriz 
 18h00 Missa NSA 
 19h30 Missa  Matriz 

17-Ter  CARNAVAL  

18-Qua 19h30 Missa e Abertura da 
Quaresma/Campanha da 
Fraternidade 2015 

Matriz/NSA/SFco/ 
SBJ 

  Celebrações Cinzas  
19-Qui 19h30 Reunião CADEIR  

21-Sáb 08h00 Forania Barreiros Par. Rosário 
 14h00 Celebração da Vida P. 

Criança 
SFco/SMA 

 18h00 e 19h30 Celebração BP e SBJ 
 18h00 e 19h30 Missa SMA/SFco 
22-Dom 08h00 Missa Vocacional NSL 
 09h30 Missa Matriz 
 16h30 Reunião da PJ Matriz 
 18h00 e 19h30 Missas NSA/Matriz 

23-Seg  Pastoral Sócio Educativa CASE 
25-Qua 19h30 Missa Matriz 

26-Qui 19h30 Conversa com 
encarregados Bandeira 
Divino Matriz 

C. Pastoral 

 20h00 CPC S.Francisco SFco 

28-Sáb  Início atividades MI  
 14h30 Reunião Liturgia Matriz Auditório 
 18h00 e 19h30 Missa BP e SBJ 
 18h00 e 19h30 Celebração SMA/SFco 

 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

WebRádio
dos Sagrados Corações

Quaresma
Tempo de renovação

A WebRádio da Paróquia dos Sagrados Corações foi 
criada a cerca de 6 meses, e tem a coordenação da equipe 
da PASCOM paroquial, juntamente como nosso pároco, 
Pe. Alceoni, com a colaboração das lideranças, pastorais e 
movimentos paroquiais. Da programação fazem parte as 
transmisões ao vivo das celebrações realizadas na igreja 
Matriz. Estão sendo transmitidas também algumas 
entrevistas gravadas com o Pe. Alceoni e membros da 
comunidade sobre temas como: Ação Pastoral, Bandeira 
do Divino, Santa Maria Mãe de Deus e outros. Muitas 
novidades estão sendo preparadas para a programação, 
entre elas o terço com as Irmãs Franciscanas de São José a 
ser transmitido diariamente às 18h00. 
Para ouvir nossa programação, basta entrar em nosso site 
no seguinte endereço:

www.sagradoscoracoes.org.br/webradio
Confira abaixo a grade com a programação:

Diariamente
Programação com espaços musicais 24 horas por dia
08h30 Programa "Um Novo Céu e Uma Nova Terra"

Dom Wilson
10h30 Entrevistas

Pe. Alceoni e membros da comunidade
17h00 Programa "Um Novo Céu e Uma Nova Terra"

Dom Wilson
19h00 Entrevistas

Pe. Alceoni e membros da comunidade

Missas
Quartas-feiras 19h30 - Matriz
Domingos 9h30 e 19h30 - Matriz

Instalação da
Forania de Barreiros

Data: 05/02 - quinta-feira
Hora: 19h30
Local: Matriz da Procasa

Neste dia 05 de fevereiro será instalada a Forania de 
Barreiros. A celebração acontece a partir das 19h30 na 
Matriz da Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Procasa. 
Na celebração nosso Pároco Pe. Alceoni será empossado 
como Vigário Forâneo. 
Conforme resolução da 28ª Assembleia Arquidiocesana 
de Pastoral realizada em julho de 2014, a Arquidiocese de 
Florianópolis foi dividida em 13 Foranias, novo nome 
dado para as antigas Comarcas, conforme propõe o 
Código de Direito Canônico. Forania é um grupo determi-
nado de paróquias. Cada forania é confiada a um vigário 
forâneo que por sua vez, representa aquele território junto 
ao conselho presbiteral. Essa união de diversas paróquias 
mais próximas territorialmente favorece o trabalho 
pastoral mediante uma ação em comum. Da Forania de 
Barreiros fazem parte as paróquias: Sagrados Corações, 
Santa Cruz, São Judas Tadeu, Nsa Sra do Rosário e Nsa 
Sra Aparecida.

Papa Francisco propõe para a quaresma três passagens 
bíblicas para combater a globalização da indiferença.

1ª “Se um membro sofre, com ele sofrem todos os 
membros” – A Igreja.

2ª “Onde está o teu irmão?” – As paróquias e as 
comunidades.

3ª “Fortalecei os vossos corações” – Cada um dos fiéis.
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