
(Mt 19,21)

A Paróquia dos Sagrados Corações tem celebrado neste ano de 
2015 o seu Ano Vocacional Paroquial que teve início em 
janeiro. Tem sido muito interessante, muitas pessoas vêm 
encontrando seu lugar e sua vocação na vida de comunidade. 
Vivemos um momento forte em que muitas motivações tem se 
despertado. Iniciativas bem interessantes vêm dando respostas 
a este chamado, como: Cursos Profissionalizantes; 
engajamento pastoral; encontros e formações diversas.
Setembro para os católicos é lembrado como o mês da Bíblia. 
Claro que todos os dias deve ser considerado o dia da Bíblia, 
Palavra de Deus, mas, se dá um destaque a este mês devido a 
memória que se faz da primeira tradução para uma língua 
comum da Bíblia feita por São Jerônimo.
Um outro destaque são os Grupos Bíblicos em Família. São 
encontros realizados nas casas das famílias e que tem como 
motivação central a Palavra de Deus e a reflexão a partir da 
Leitura Orante da Palavra.
Fazemos um convite para um maior conhecimento de nossa 
vida eclesial e quem sabe um envolvimento no convívio 
comunitário.
É possível conhecer também a Paróquia pelo site 
sagradoscoracoes.org.br ou fone: 3246.1249. Também são 
transmitidas missas via web rádio.
Fica aqui a benção de Deus e o desejo de muita luz para todos 
os leitores!

Pe. Alceoni Berkenbrock

Palavra do Pároco
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GINCANA DAS REDES SOCIAIS

Apresentamos a #GINVOCA, apelido carinhoso da 
GINCANA VOCACIONAL DAS REDES SOCIAIS, que será 
realizada em etapas semanais, iniciando no dia 13/09/2015 e 
terminando no dia 29/11/2015, da qual poderão participar 
todos os paroquianos e 
amigos da nossa Paróquia dos 
Sagrados Corações, tendo 
como ponto de partida as 
R e d e s  S o c i a i s ,  m a i s 
especificamente o Facebook.
As inscrições das equipes 
devem ser realizadas de 
09/08/2015 a 06/09/2015 por 
intermédio de formulário, e as 
provas serão divulgadas na 
f a n p a g e  o fi c i a l  d a 
#GINVOCA no facebook

facebook.com/ginvoca
Serão premiadas as 3 equipes com as melhores colocações.

Vamos que vamos!

Organize a sua equipe, Divulgue, Participe!!

Mais informações: www.sagradoscoracoes.org.br
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