
INFORMATIVO

PAROQUIAL
Edição Especial • Abril de 2016

www.sagradoscoracoes.org.br

Apresentação | Misericordiosos como o Pai
ste é o convite para todo homem e mulher que habita E a Casa Comum, viver como o Pai vive, isto é, 
amando ao ponto de reconciliar todas as coisas no 

próprio Coração!

Que o privilégio de celebrar um Jubileu da Misericórdia 
possa despertar em toda a ação pastoral de nossa 
Comunidade Eclesial um grande fervor, onde todos, irmana-
dos num só objetivo possamos conviver e vivenciar esta 
busca de uma comunidade toda misericordiosa.

Assim, todos estaremos a serviço do bem comum e da 
construção de uma Casa Comum, onde todos os que aqui 
habitam e participam da vida comunitária possam ser 
agraciados com o bem que brota dos corações uns dos outros.

Um sonho: que toda ação evangelizadora indicada neste 
Informativo leve de fato a um crescimento humano e cristão, 
onde todos se sintam parte do Corpo de Cristo que é a Igreja!

 Pe. Alceoni Berkenbrock
Pároco da Paróquia dos Sagrados Corações

Nossa Paróquia | Quem somos
Arquidiocese de Florianópolis
Paróquia dos Sagrados Corações
Forania de Barreiros
Forania é um grupo determinado de paróquias. Cada 
forania é confiada a um vigário forâneo que por sua vez, 
representa aquele território junto ao conselho presbiteral.
Vigário Forâneo: Pe. Alceoni Berkenbrock

Padres e Diáconos
Pároco: Pe. Alceoni Berkenbrock
Vigários: Pe. Neri José Hoffmann
Padres Auxiliares: Pe. Elcio Alberton e Pe. Luiz Prim
Diácono(s): Diác. Licínio Antônio de Souza (afastado), 

Diác. Osmar José Matucheski e Diác. 
Waldemiro Pagliarini

Secretaria Paroquial
Rua Pedro Bunn, 87 
Jardim Cidade de Florianópolis - São José SC
Expediente
• Terça a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30
• Sábado, das 8h às 11h30 
Secretárias(os)
• Maria do Carmo Peres
• Rose Marie Truppel Amaral Zanluchi
• Diác. Osmar José Matucheski
Fone: (48) 3246-1249 / 3047-1249

Comunicação
Fone: (48) 3246-1249 / 3047-1249
Site: www.sagradoscoracoes.org.br
E-mail: psagradoscoracoes@gmail.com
WebRádio: www.sagradoscoracoes.org.br/webradio
Facebook: www.fb.com.br/sagradoscoracoesorgbr

Nossas Comunidades
• Comunidade Sagrados Corações | Igreja Matriz

Criada em 1961
Rua Pedro Bunn, 87 
Jardim Cidade de Florianópolis
88111-120 São José SC
Fone: 48 3246-1249
Horários das Celebrações
Domingo: 09h30 e 19h30
4ª feira: 19h30
1ª sexta-feira do mês: 19h00
Sábado: 18h30

• Comunidade Nossa Senhora de Lourdes | Barreiros
Criada em 1912
Rua Heriberto Hulse, S/N
Barreiros | São José SC
Horários das Celebrações
Domingo: 08h00

• Comunidade Nossa Senhora Aparecida | Jardim 
Solimar
Criada em 1985
Rua Alverina Maria da Silva, S/N
Jardim Sol e Mar | São José SC
Horários das Celebrações
Domingo: 18h00

• Comunidade Santa Maria dos Anjos | Pedregal
Criada em 1982
Rua Sta Maria dos Anjos (Rua 87), 3098
Pedregal | São José SC
Horários das Celebrações
Sábado: 18h00 

• Comunidade São Francisco de Assis | Ipiranga
Criada em 1985
Rua João Paulo Gaspar, 1687
Ipiranga | São José SC
Horários das Celebrações
2ª e 4ª feira: 19h30
1ª sexta-feira do mês: 19h00
Sábado: 19h30

• Comunidade Senhor Bom Jesus | Potecas
Criada em 1960
Rua Kiliano Hames,  S/N
Potecas | São José SC
Horários das Celebrações
Sábado: 19h30

• Comunidade Bom Pastor | Arruda
Criada em 2004
Rua Acelino Pereira, S/N
Arruda | São José SC
Horários das Celebrações
Sábado: 18h00

• Comunidade Santo Antônio | Ipiranga
Criada em 2015
Rua Major Durval, S/N
Ipiranga | São José SC
Horários das Celebrações
1º Sábado: 18h00
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Pastorais, Grupos e Movimentos 

 

Acólitos (Coroinhas) 

Acólito é aquele que serve, a quem é que o acólito 
acompanha e serve. Em primeiro lugar acompanha e 
serve o presidente da celebração da missa, que 
tanto pode ser o bispo como o presbítero; em 
segundo lugar acompanha e serve o diácono, o 
ministro extraordinário da comunhão, ou outras 
pessoas que precisam de ser ajudadas durante a 
celebração. Noutras celebrações, acompanha e 
serve as pessoas responsáveis por essas mesmas 
celebrações. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Matriz / Maria Angelita - 8409 5535 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Elizabete - 3258 0430 
São Francisco / Ilma - 3375 2465 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Funções diretamente ligadas a auxiliar o Padre nas 
Missas - Coroinhas servindo o altar do senhor. 

Apostolado da Oração (AO) 

O Apostolado da Oração (sigla AO) é uma 
organização composta por leigos católicos cuja 
finalidade é a santificação pessoal e a 
evangelização. Sua seção jovem é o Movimento 
Eucarístico Jovem, antiga Cruzada Eucarística. 
Objetivos Específicos: Espiritualização da 
Comunidade; Atuação na base eclesial; Irradiação da 
vida cristã; Promoção humana e assistência social; 
Pastoral Vocacional; Evangelização; Colaboração 
nas Atividades Paroquiais. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Matriz / Margarida - 3346 2040, Ivonira - 33462031 e 
82599812 
N. Sra. de Lourdes / Aurelina - 3346 4559 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Diva, Maria Paulina, 
Nilza -3346 7140, Maria da Glória 
São Francisco / Nelva - 3346 4175, Tânia 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Reuniões Mensais da Equipe; 
2 - Missa Mensal na primeira sexta-feira do mês, 
precedida de reunião, adoração e terço; 
3 - Visita aos membros antigos do grupo; 
4 - Visita aos enfermos da paróquia, junto com a 
Pastoral dos Enfermos; 
5 - Apoio as atividades da paróquia. 

Bandeira do Divino Espírito Santo 

Reviver a Tradição e o Simbolismo Católico através 
da BANDEIRA DO DIVINO - É a bandeira de Deus e 
de Seu povo. Através dela a fé e a religiosidade são 
levadas por toda a cidade. A bandeira é vermelha 
para simbolizar o sangue dos mártires de nossa 
igreja, desde os tempos de Jesus Cristo até os dias 
atuais.  

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Matriz / Nilda - 9118 0188 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Sônia - 9925 
5089 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Inês - 8445 2587 

São Francisco / Luci - 3346 8196 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Beth - 3258 0430 
Bom Pastor | Arruda / Rosa - 8860 4390 
N. Sra. de Lourdes / Nila - 9900 1771 e 3346 8466 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Divulgar os Dons do Espírito Santo através das 
Visitas nas casas com a Bandeira do Divino; 
2 - Apoiar a Equipe de sua Comunidade nas 
atividades do período da Festa/Bandeira do Divino; 
3 - Zelar pela Tradição/Bandeira nas Igrejas.  

Congregação das Irmãs Franciscanas de São 
José 

Congregação de Cunho Religioso e Formativo de 
Irmãs e com Apoio as Atividades de Pastoral nas 
Comunidades da Paróquia. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Irmã Fátima - 3246 1304 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Para aquelas que possuem interesse em seguir a 
vida religiosa. 

Coordenação Financeira 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Diác. Waldemiro - 9622 0036 
Matriz / Lurdes 
Bom Pastor | Arruda / João 
N. Sra. de Lourdes / Jaime 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Francisco 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Lúcia 
São Francisco / Diác. Waldemiro 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Jair 

CPC’s - Conselho Pastoral de Comunidade 

Evangelizar, a partir do encontro com Jesus Cristo, 
como discípulos missionários, à luz da evangélica 
opção preferencial pelos pobres, promovendo a 
dignidade da pessoa, renovando a comunidade, 
participando da construção de uma sociedade justa e 
solidária, “para que todos tenham vida e a tenham 
em abundância” (Jo 10,10). 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Matriz / Nilda - 9118 0188 
N. Sra. de Lourdes / Nila - 3346 8466, Eliete, 
Gerônimo e Jaime 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Sônia - 9925 
5089 e 3346 4972, Célio, Mayara 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Jane, Francisco e João 
São Francisco / Bruno - 9965 9577 e 3257 6795, 
Adilson, Ione, Diácono Waldemiro 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Álvaro, Valter, Jair e 
Moacir - 3246 4664, 9981 3831 e 9154 5899 
Bom Pastor | Arruda / Adriana - 9154 5899 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Equipe da Coordenação busca difundir os temas 
de pastoral paroquial, a luz do Plano Paroquial de 
Pastoral; 
2 - Debater, deliberar e acompanhar a execução das 
ações próprias da realidade de sua comunidade; 
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3 - Cumprir com as obrigações estatutárias dos 
CPC’s da Arquidiocese de Florianópolis. 

CPP - Conselho Pastoral Paroquial 

Evangelizar, a partir do encontro com Jesus Cristo, 
como discípulos missionários, à luz da evangélica 
opção preferencial pelos pobres, promovendo a 
dignidade da pessoa, renovando a comunidade, 
participando da construção de uma sociedade justa e 
solidária, ‘para que todos tenham vida e a tenham 
em abundância’ (Jo 10,10). 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Presidente: Padre Alceoní - 3246 12 49 e 8828 7608 
Coordenador: Jonas - 3246 5795 e 9121 2301 
Secretária: Nila - 3346 8466 
Tesoureiro / Ecônomo Paroquial: Diácono Waldemiro 
- 3246 1119 e 9622 0036 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Equipe da Coordenação busca difundir os temas 
do CPP - Conselho Paroquial de Pastoral, a luz do 
Plano de Pastoral Paroquial em consonância com o 
Plano Arquidiocesano de Pastoral; 
2 - Debater, deliberar e acompanhar a execução das 
ações conjuntas aprovadas no CPP; 
3 - Cumprir com as obrigações estatutárias dos 
CPP’s da Arquidiocese de Florianópolis. 

Grupo de Cultivo 

O que é o Grupo de Cultivo? Este tem sido um 
espaço para cuidar da beleza do ser que cada um/a 
é! Buscando, por exemplo, a Luz que cada qual tem 
em si. No entanto, para encontrar esta luz é preciso 
ter coragem de adentrar (viajar) em si mesmo. Não 
num sentido de fechamento, mas de descoberta da 
beleza (e não beleza) que cada qual leva em si 
mesmo” Objetivo: “No Grupo de Cultivo se propõe 
trabalhar a dimensão emocional, que passa pela 
autoestima, reencontro com a criança interior... 
enfim, com áreas do nosso ser mais profundo e belo, 
escondido dentro de nós mesmos. Estratégia: 1 - A 
Palavra; 2 - A Partilha; 3 - Auto-Ajuda; 4 - Humildade; 
5 - Trabalhar o Emocional. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Pe. Alceoni 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Reuniões Semanais para trabalhar temas atrelados a 
Dimensão Emocional. 

Grupos Bíblicos em Família (GBFs) 

Por que é prioridade? Tanto a Igreja em Santa 
Catarina como a nossa Arquidiocese entendem que 
os GBF são a Igreja na base, nas casas, no chão da 
vida. Nos Grupos Bíblicos, é possível concentrar 
diversas ações evangelizadoras e pastorais da 
Igreja, como a leitura refletida e orante da Bíblia, a 
catequese com adultos, o aprofundamento da fé, o 
despertar de vocações e ministérios, a formação de 
lideranças, a prática concreta do amor, a solução de 
conflitos pessoais e grupais. Os GBFs formam 
comunidades concretas de fé. 
Objetivo: Estruturar, ampliar e motivar novos grupos, 
bem como os existentes a se encontrarem “em 
família” (em clima familiar) para rezar (oração), 
refletir a realidade à luz da Palavra de Deus 

(reflexão) e comprometer-se com a vida em todas as 
dimensões (ação), visando a transformar as 
pessoas, as comunidades e a sociedade. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Maria da Glória - 3246 5945 e Nilda 
Matriz / Luci 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Em 
Desenvolvimento 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Maria da Glória - 3246 
5945 
São Francisco / Marlúcia - 3246 8824 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Terezinha - 9119 
9776 e 3346 8570, Gervásio 
Bom Pastor | Arruda / Rosa - 8860 4390 
N. Sra. de Lourdes / Dulce e Angelita - 3346 8466 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Grupos de Reflexão com no máximo 15 
componentes (ideal 10); 
2 - Os estudos são semanais de até 2 horas, 
orientados por temas em livretos elaborados pela 
Arquidiocese de Florianópolis; 
3 - Temas dos estudos são sempre voltados a 
realidade atual; 
4 - Existem Grupos na paróquia que estão juntos a 
mais de 10 anos; 
5 - Normalmente se reúnem nas terças no período 
noturno da 20h às 22h, porém, alguns encontram-se 
em dia e horário conforme a conveniência; 
6 - Realizada missa mensal pelo Padre nos Grupos 
na localidade, onde procura convidar vizinhos e 
amigos. 

Legião de Maria 

A Legião de Maria é um Movimento internacional, 
católico de leigos que querem colaborar na Missão 
evangelizadora da Igreja. Os seus membros praticam 
o apostolado direto através do contato pessoal, 
especialmente junto das pessoas mais afastadas da 
Igreja. A espiritualidade da Legião de Maria é a 
própria espiritualidade de Maria, a qual o legionário 
esforçar-se-á ao máximo para alcançar, baseando-se 
principalmente na fé, na humildade, na obediência 
perfeita, na doçura angélica, na ação conjunta do 
Espírito Santo e de Maria, na obra da redenção e no 
estabelecimento do Reino de Deus no mundo. Na 
sua vida o legionário considera-se instrumentos da 
Mãe e Rainha, pela sua união íntima com ela 
entregando-se, a seu exemplo, à ação do Espírito 
Santo, que é o principal agente da evangelização. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Carmelita - 3246 9013 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Reuniões Mensais da Equipe; 
2 - Visita aos membros antigos do grupo; 
3 - Visita aos enfermos da paróquia, junto com a 
Pastoral dos Enfermos; 
4 - Apoio as atividades da paróquia. 

Ministério da Acolhida 

“Quem recebe vocês, recebe a mim; e quem me 
recebe, recebe aquele que me enviou” (Mt 10, 40).  
Objetivo: O Ministério da Acolhida é um serviço da 
Igreja que se destina a “receber bem” e “ir ao 
encontro” das pessoas, com o objetivo de integrá-las 
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na celebração, na comunidade, na paróquia ou na 
diocese. 
Enfim, cabe a Pastoral da Acolhida:  
1. Integrar a Equipe de Liturgia da comunidade; 2. 
Estar atento para descobrir, acolher e integrar na 
comunidade os novos moradores e os visitantes; 3. 
Estar atento às despedidas de paroquianos que 
forem morar em outra paróquia/cidade; 4. Promover 
na comunidade um clima familiar de acolhida; 5. 
Formar na comunidade a Equipe de Pastoral da 
Acolhida; 6. Ter espírito ecumênico e de diálogo 
religioso. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Carlos - 3246 0731 e 9960 0965, Rita 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Acolher novos Paroquianos convidando-os a 
conhecerem a Paróquia; 
2 - Nas celebrações recepcionar as pessoas e 
favorecer um clima de bem-estar (cuidado com as 
crianças e administrar inconvenientes); 
3 - Descobrir e integrar novos moradores e os 
visitantes; 
4 - Verificar o nível de atendimento dos serviços 
oferecidos pela Paróquia, propondo soluções; 
5 - Promover visitas na Paróquia; 
6 - Missa de Sétimo Dia ou de Exéquias; e 
7 - Identificar novas lideranças e setores que 
poderiam atuar. 

Ministério da Palavra e Ministério 
Extraordinário da Sagrada Comunhão 

O ministro extraordinário da sagrada comunhão é, na 
Igreja Católica, um leigo a quem é dada permissão, 
de forma temporária ou permanente, de distribuir a 
comunhão aos fiéis, na missa ou noutras 
circunstâncias, quando não há um ministro ordenado 
(bispo, presbítero ou diácono) que o possa fazer. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Luiz - 3035 2116; Angelita 
Matriz / Luiz - 3035 2116; Angelita 
N. Sra. de Lourdes / Nila, José, Rosália, Terezinha, 
Jaime - 3346 2883 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Álvaro - 3258 0430 / 
8403 4332, Elizabeth Rossi, Fernando, Gervásio, 
Moacir, Terezinha Mendes 
Bom Pastor / Salete - 324695 54 / 9123 3888 
São Francisco / Ilma, Waldemiro, Ione 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Maria da Glória - 3246 
5945, João, Maria Cleusa, Sandra, Jusselina 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Funções dos ministros extraordinários da comunhão: 
1 - distribuição da comunhão na missa; 
2 - distribuição da comunhão fora da missa, aos 
doentes ou outras pessoas que com razão o 
solicitem; 
3 - administração do viático; 
4 - exposição do Santíssimo Sacramento para 
adoração dos fiéis (mas não a bênção com o 
mesmo); e 
5 - proferir a reflexão da palavra nas celebrações. 

Ministério de Música - Grupos de Cantos 

Zelar pela música Litúrgica, parte integrante e 
significativa da ação ritual, que precisa estar 

intimamente vinculada ao momento celebrativo e ao 
tempo Litúrgico; 
Formar uma equipe conhecedora de músicas sacras 
e mídia, para trabalhar na montagem de cantos e 
músicas para as celebrações, disponibilizando para 
as comunidades. Igualmente, preparar em data show 
imagens de nossa realidade paroquial ou que 
reflitam a fala do Evangelho da celebração, para 
melhor compreensão do que se quer passar; 
As equipes de Cantos da Igreja Matriz se dispõem a 
servir às Capelas, onde se faça necessário, 
enquanto a comunidade não tem pessoal preparado 
na música e nos cantos. Outras comunidades 
também podem ser escaladas, com suas equipes de 
cantos, para integrarem nas celebrações da Igreja 
Matriz. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Matriz / Juliano 
N. Sra. de Lourdes / Nila - 3346 8466 e 9960 1771 
Senhor Bom Jesus / Moacir - 3246 4664 e 9981 3831 
Bom Pastor / Salete - 3246 9554 e 9123 3888 
São Francisco / Bruno - 3257 6795 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Maria Inês Mendes - 
8446 2587 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Grupos de Cantos; 
2 - Grupos de Formação de Músicos; 
3 - Animações de Encontros das Pastorais; 
4 - Participação nas celebrações Eucarísticas 

Movimento Apostólico de Schoenstatt - Mãe 
Peregrina 

Movimento Apostólico Internacional de Schoenstatt é 
um movimento católico mariano fundado em 
Schönstatt, na Alemanha, em 18 de outubro 1914 
pelo Padre José Kentenich. O Movimento, fundado 
pelo Padre Kentenich, tem como objetivo a 
renovação religiosa e moral do mundo, por meio da 
educação de homens novos. Com uma 
espiritualidade pedagogia própria, colabora para que 
as pessoas a consigam a sua auto-educação, a fim 
de melhorarem as suas vidas e a formarem-se 
autênticos missionários da fé, como pessoas fortes, 
livres e responsáveis. O centro de espiritualidade do 
Movimento é o santuário da Mãe, Rainha e 
Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, no 
qual Maria está presente como a grande educadora, 
com a missão de gerar novamente Cristo no coração 
de muitas pessoas. Ali ela oferece especialmente a 
graça do abrigo espiritual, da transformação interior e 
da frutuosidade no apostolado. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Gladis - 9147 4342 e 3034 5085, 
Glorinha, Mirinha 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Promover a visita da Capelinha da Mãe Peregrina 
nas ruas da comunidade/paróquia, incentivando a 
reza do terço; 
2 - Grupo de orientações para mães; e 
3 - Grupo masculino da reza do terço. 

Movimento de Cursilhos de Cristandade: MCC 

O Cursilho destaca-se por ser um Movimento eclesial 
voltado a um primeiro anúncio explícito do ideal 
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evangélico apresentado por Jesus Cristo (kerigma), 
com o propósito de despertar novas lideranças - 
preferencialmente, cristãos batizados que estejam 
afastados da Igreja -, a fim de que se tornem 
evangelizadoras de suas realidades particulares 
(denominadas ambientes). O chamado carisma da 
organização, assim, volta-se ao alcunhado propósito 
de Evangelização de Ambientes. Esse anúncio é 
feito por meio de palestras (Mensagens, antigamente 
denominadas Rollos), proferidas por pessoas que já 
passaram pela experiência do retiro - equipe de 
responsáveis, formada em geral, por cristãos de 
caráter Leigo (Cristianismo) -, apresentadas às 
pessoas que estão participando do encontro pela 
primeira vez (alcunhadas de neocursilhistas). 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial (Projeto em Desenvolvimento e 
Implantação) /Afonso - 3246 7183, Janete 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Reuniões Semanais de Reflexão; 
2 - Auxiliar nas Atividades de Pastorais da Paróquia. 

Movimento de Irmãos (MI) 

Os objetivos do MI são: congregar Cristãos, 
preferencialmente casais unidos em matrimônio; 
integrá-los na comunidade paroquial; engajá-los nos 
objetivos gerais do Plano de Pastoral da Diocese e 
motivá-los a viver o Evangelho através da missão 
Profética, Sacerdotal e Régia. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Cristina e Salésio - 9961 1659 e 3246 
8122, Jairo e Salete, Ruan e Cristiane, Renato e 
Aline, Junior e Kely, Carlos e Rita, Silvano e Fátima 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Os Casais do Movimento de Irmãos estão Engajados 
em todos os Segmentos e Pastorais da Paróquia, 
bem como em suas Atividades Internas de Formação 
e Espiritualização. 

Oficina de Oração e Vida 

As Oficinas de Oração e Vida são uma nova forma 
de evangelização. Mais viva e com uma visão mais 
positiva do que sempre foi mostrado. É uma 
apresentação mais vibrante e ativa de Jesus, com 
uma maior adaptação às necessidades da sociedade 
atual, e ao que, realmente, as pessoas necessitam. 
Está baseada no amor e no que este é capaz de 
realizar e não no temor e no castigo. Por isso 
dizemos com pleno convencimento que as Oficinas 
de Oração e Vida são uma resposta ao mundo de 
hoje. A missão é de implantar o Deus vivo nos 
corações e ao mesmo tempo abrir um manancial de 
paz, de fortaleza e de alegria nesses mesmos 
corações. Por um lado, é uma tarefa eminentemente 
evangelizadora e, por outro, é uma tarefa 
eminentemente humanitária. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Ana Fachini - 9988 0002 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Reuniões Semanais para trabalhar temas atrelados a 
Dimensão Espiritual. 

Catequese e Iniciação à Vida Cristã - Batismo,  
1ª Eucaristia, Crisma e Catequese com Adultos 

Promover uma Catequese de iniciação à vida cristã, 
guiados pela palavra de Deus, para que leve ao 
amadurecimento da fé e a conversão, colocando as 
pessoas em contato vivo e pessoal com Jesus Cristo 
e convidando-as para seu seguimento no serviço e 
na missão dentro da comunidade eclesial. O público 
alvo (para quem?) será: 1 - Pessoas não iniciadas; 2 
- Pessoas somente batizadas; 3 - Pessoas com a 
iniciação cristã porém não seguidoras; 4 - Agentes 
de Pastoral. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Carminha - 3246 1249 e 9601 1846, 
Alvaro - 8403 4332 
Matriz / Célia - 9924 2241 e 3246 2738, Angelita, 
Gabriela, Francilvânia 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Suelí - 9919 0882 
e 3246 1488 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Luzia - 9128 5131 
São Francisco / Teca - 8463 2216 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Alvaro - 8403 4332 
Bom Pastor | Arruda / Adriana - 9154 5899, Rosa - 
8860 43 90 e 3246 9854 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Catequista de 1ª Eucaristia, Crisma e Catequese 
com Adultos / Batismo; 
2 - Equipe de Batismo (Herondina 3246 72 64) 

Pastoral da Comunicação - PASCOM 

A Pastoral da Comunicação (PASCOM) é o conjunto 
de ações realizadas dentro de uma comunidade 
eclesial. É a pastoral do ser e estar em comunhão 
com a comunidade. É a pastoral da acolhida, da 
participação, das inter-relações humanas, da 
organização solidária e do planejamento democrático 
do uso de recursos e instrumentos que facilitem o 
intercâmbio de informações e de manifestações das 
pessoas no interior da comunidade ou da 
comunidade para o mundo que o rodeia. É a pastoral 
da valorização das expressões da cultura humana. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Alexandre, Mário, Rafael, Jonas - 9121 
2301, Everton 8826 0188, Inês, Dirceu e Beatriz, 
Padre Alceoní - 3246 1249 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Atividades Desenvolvidas: 1 - Site Paroquial, 2 - 
Informativo Mensal, 3 - Rádio Web Sagrados 
Corações - Missas, Mensagens, Programação 
Religiosa e Musical, 4 - Redes Sociais - Facebook, 
Twitter, 5 - Plano de Pastoral e Cronograma de 
Atividades da Paróquia, 6 - Fotos - Arquivo 
Fotográfico da Comunidade Paroquial, 7 - 
Divulgações. Para conhecer as atividades acesse o 
Site da Paróquia dos Sagrados Corações: 
www.sagradoscoracoes.org.br 
A Rádio Web Sagrados Corações pode ser acessada 
através do próprio Site Paroquial. 

Pastoral da Criança 

Dentro do contexto Paroquial, desenvolver ações de 
saúde, nutrição, educação, esportivas, culturais, de 
cidadania e de espiritualidade de forma ecumênica 
nas comunidades pobres. As atividades visam 
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promover o desenvolvimento integral das crianças e 
a melhoria da qualidade de vida das famílias. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Nila - 3346 8466 e 9900 1771 
N. Sra. de Lourdes / Rosália - 3346 6673 e 9958 
8191 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Ivonete - 3346 
6959 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Luci - 3346 8306 
São Francisco / Luci - 3346 8196 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Ações de saúde, nutrição, educação, esportivas, 
culturais, de cidadania e de espiritualidade; 
2 - Orientações estruturadas a partir da Pastoral da 
Criança Nacional, tendo cursos para desenvolver as 
práticas sugeridas e acompanhamentos 
formalizados. 

Pastoral da Família - Namorados, Noivos, 
Legalização, Casais de 2ª União e 
Aconselhamento e Pós 

O Elemento básico dos conteúdos de ação da 
Pastoral Familiar é a realidade da família.  
Os princípios básicos norteadores da Pastoral 
Familiar são defender e promover três vertentes 
principais: 
a) a dignidade da pessoa humana; 
b) o sacramento do matrimônio;  
c) a inviolabilidade da vida e da família.  
A Pastoral Familiar foi estruturada a partir da 
Exortação 
Apostólica Familiaris Consortio, do Papa João Paulo 
II, com base na comunidade diocesana e paroquial.  
Neste documento, ficam claras, também, as três 
grandes etapas do trabalho da Pastoral Familiar: 
a) Setor Pré-Matrimonial; 
b) Setor Pós-Matrimonial; e 
c) Setor Casos Especiais.  

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Matriz e São Francisco / Diácono Osmar, Catarina. 
Pastoral Familiar: Rose, Joaquim, Catarina, Edson - 
9962 4060 e 3246 3959 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Equipe de Preparação de Encontros: Namorados, 
Noivos, Legalização, Casais de 2ª União e 
Aconselhamento e Pós; 

Pastoral da Juventude 

No Documento 85 da CNBB - Evangelização da 
Juventude - Desafios e Perspectivas Pastorais, no 
item 4 enfatiza: 
Queremos renovar a opção afetiva e efetiva de toda 
a Igreja pela juventude na busca conjunta de 
propostas concretas que favoreçam uma verdadeira 
evangelização dessa parcela da nossa sociedade. A 
responsabilidade de anunciar Jesus Cristo e Seu 
projeto aos jovens convoca-nos a uma constante 
vigilância para que a vontade de Deus e os sinais 
dos tempos sejam respondidos de modo adequado, 
principalmente, em uma época de muitas mudanças. 
Portanto, Objetivo Paroquial da Pastoral da 
Juventude: Organizar uma articulação mais ampla 
para a Juventude. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Matriz / JUB, Matheus e Gabriela - 9679 29 25 | 
JUFES, Giórgia e Rodrigo - 9639 0266 | JUCRI, Lays 
- 9652 9918 e Pedro 
São Francisco / JUVC - Vanessa - 8414 8643 e 
Paola 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / JUMA - Mayara - 
8801 1998 e Rafael 
PJ / Lays - 9652 9918, Georgia - 9639 0266,Thays 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Grupos Jovens além das atividades internas 
participação das Pastorais e Ações na Paróquia; 
2 - Catequistas; 
3 - Retiros Espirituais e de Formação; 
4 - Encontros de Sociabilização; 
5 - Formação Sócio, Educativa e Política; 
6 - Contexto de sua Participação como Cidadão 
Cristão.  
PJ 
1 - Pastoral que Orienta os Grupos Jovens; 
2 - Promove a sedimentação dos objetivos da 
Pastoral da Juventude. 

Pastoral da Pessoa Idosa 

Visitas Domiciliares para acompanhamento dos 
idosos que não podem se deslocar para o convívio 
comunitário e social. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

N. Sra. de Lourdes / Maria de Lourdes - 3246 0831 e 
9639 7057 
São Francisco / Ione - 9622 0036 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Albertina 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Visitas Domiciliares. 

Pastoral da Saúde 

Evangelizar, com renovado ardor missionário, o 
mundo da saúde, á luz da opção preferencial pelos 
pobres e enfermos, participando da construção de 
uma sociedade justa e solidária a serviço da vida. E 
o faz não somente em relação aos doentes, mas vê 
a saúde como um todo, sob o ponto de vista 
profissional, institucional e social. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Furlaneto - 3035 5426 e 9607 3423, 
Maura - 3246 3090 e 9133 4371, Lurdes 9640 2490 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Ações voltadas para a Saúde - Divulgação de 
Políticas, Encaminhamentos, Orientações e Cursos; 
2 - Confecção de material popular para a saúde 

Pastoral do Dízimo 

Incentivar os fiéis a assumirem a Pastoral do Dízimo 
como sinal de partilha com a Igreja e com a 
comunidade, como compromisso e expressão de fé. 
O Dízimo é uma forma concreta de manifestar a fé 
em Deus providente, um modo de viver a esperança 
em seu reino de vida e justiça, um jeito de praticar a 
caridade na vida em comunidade. Enfim, é ato de fé, 
de esperança e caridade, as virtudes cristãs que nos 
aproxima diretamente de Deus. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Matriz / Heliane - 3346 1913 e 9932 1912 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Lúcia - 8419 3678 
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N. Sra. Aparecida | Solimar / Tadeu - 3246 9013 
São Francisco / Ione - 9933 6456 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Valter - 3346 5238 
Bom Pastor | Arruda / Eva - 8806 4915 
N. Sra. de Lourdes / Nereu - 3034 5221 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Elaborar estratégias para incentivar os fiéis 
assumirem a partilha do Dízimo; 
2 - Participar da Equipe em sua Comunidade; 
3 - Ajudar na confecção dos materiais para 
distribuição aos Dizimistas; 
4 - Divulgar de forma clara a arrecadação e os 
destinos da arrecadação; e 
5 - Participar do atendimento nas missas. 

Pastoral dos Enfermos 

Objetivo Geral: Sedimentar a Pastoral dos Enfermos 
na Paróquia. 
Objetivos Específicos na Paróquia: 
1 - Visitar periodicamente os doentes e acompanhar 
as suas famílias; 
2 - Pôr em contato, o enfermo e a sua família à 
Paróquia; 
3 - Levar ao doente o conforto dos sacramentos 
(Confissão, Eucaristia e Unção dos Enfermos); 
4 - Incentivar a criação de associações ou grupos de 
cultivo de amizade entre os doentes, provocando 
encontros entre eles (os que podem se locomover) e 
a terapia de grupo; 
5 - Treinar os agentes desta pastoral para promover 
o entendimento de que a tarefa de libertar as 
pessoas de seus males, de suas doenças. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Gladis - 9147 4342 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Visitas aos Enfermos no contexto da Paróquia, 
levando palavras de conforto, vivência e 
espiritualidade. 

Pastoral Litúrgica 

Promover uma liturgia viva, participativa e com 
repercussões na vida, aproveitando e valorizando os 
carismas dos fiéis. Evidenciando que Jesus Cristo é 
o centro de toda celebração litúrgica. 
A Liturgia ocupa, na ação Evangelizadora da Igreja, 
um lugar central. Ela é o cume para o qual tende a 
ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde 
emana toda a sua força (SC 10). A liturgia é a 
celebração do Mistério Pascal da morte e 
ressurreição de Cristo e de toda a História da 
salvação. Ela é ação ritual, que se realiza em sinais 
e palavras, é santificação do homem e glorificação 
de Deus, sendo celebrado pela comunidade dos 
batizados, ministros ordenados e leigos, e reunida 
em torno de seu sumo Sacerdote Jesus Cristo (conf. 
DG, 68). 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Celina - 3346 5906, Nilda 
Matriz / Janete 
N. Sra. de Lourdes / Nila - 9900 1771 e 3346 8466 

Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Sônia - 9925 
5084 e 3346 4972 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Maria da Glória - 3246 
5945 
São Francisco / Robélia - 3246 4979, Nelva - 8443 
6993 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Sílvia - 3346 4639 
Bom Pastor | Arruda / Salete - 9123 3888 e 3246 
9554 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Equipes de Liturgia; 
2 - Grupos de Cantos; 
3 - Celebrações Litúrgicas; 
4 - Missas e Celebrações; e 
5 - Procissões. 

Pastoral Vocacional, Diaconal e Missionária 

Trata-se de uma Pastoral voltada a despertar leigos 
ao chamado cristão de servir. É um trabalho pastoral 
da Igreja que visa despertar os cristãos para a 
vocação humana, cristã e eclesial, discernir os sinais 
indicadores do chamado de Deus, cultivar os germes 
de vocação e acompanhar o processo de opção 
vocacional consciente e livre, de tal modo, que 
expresse seu serviço ministerial ou carismático para 
a Igreja, em qualquer dos estados de vida (cf. DBFP, 
nº 27). Essa ação pastoral, a Igreja a exercerá, 
renovando a sua própria imagem e de seus 
ministérios, acompanhando o vocacionado no seu 
processo de amadurecimento pela opção. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Moacir - 3246 4664 / 9981 3831 e 
Diácono Waldemiro 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Equipe da Pastoral Vocacional - Campanhas que 
estimulem o surgimento de novas Vocações. 

RCC - Sala da Misericórdia 

Quintas-feiras das 14h às 17h 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Matriz / Lurdes - 3034 3895 e 9147 4645 

Renovação Carismática Católica (RCC) - 
Rainha da Paz 

Evangelizar com Renovado Ardor Missionário, a 
partir da Experiência do Batismo no Espírito Santo, 
para fazer Discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Preceitos Básicos na Atuação: Interseção, Pregação 
e Cura Interior e Libertação.  
Formas de Atuação: Grupo de Intercessão, Vigília e 
Sala de Misericórdia. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Lourdes - 9147 4645 
Matriz / Sônia - 9948 3448 
São Francisco / Ilma - 3035 2465 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Participar da Linha Carismática - RCC; 
2 - Integrar o Grupo de Interseção, Vigília e da Sala 
de Misericórdia. 
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Parceiros 

 
Alcoólicos Anônimos (AA) e Narcóticos 
Anônimos (NA) 

Objetiva-se ação integrada na busca de resolução de 
problemas familiares oriundos do alcoolismo e/ou 
drogas, apoiados em grupos especialistas.  

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial e Municipal/ AA - Luiz - 3346 8242 / NA - 
Maurício - 9971 68 78, Alex - 8414 5570 

Instituto Padre Alceoni (IPE) 

O Instituto Padre ALCEONI BERKENBROCK tem 
por finalidades, promover os seguintes temas 
estratégicos: 

1 - Desenvolvimento Econômico e Social; 

2 - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
3 - Serviços Educativos e Assistenciais; 
4 - Formação de Mão de Obra Especializada; 
5 - Manifestações Culturais, Esportivas e de Lazer; 
6 - Âmbito - Crianças, Adolescentes e Mães 
Carentes; 
7 - Renda; 
8 - Saúde Alimentar e Nutricional; 
9 - Combate à Pobreza; 
10 - Ética, Paz e Cidadania dos Direitos Humanos; 
11 - Formação Familiar; 
12 - Parcerias Múltiplas; 

Projetos Atuais: 

Projeto de Sustentabilidade - Fábrica de Resíduos; 
Projeto de Formação Profissional 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Equipe/Direção:  Alceoni - 3246 5795, Bárbara, 
Carmem, Clarinda, Daniel, Douglas, Geraldo, 
Jerônimo, Jonas - 9121 2301, Marcos Antônio e 
Maurício. 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Participe da equipe de Voluntários. 

Conselhos de Direito 

No 13º Plano de Pastoral da Arquidiocese - Item 380 
- 4ª Urgência: Igreja, comunidade de comunidades 
no Múnus da Caridade, nas pistas de ações para as 
Paróquias pede-se: “Participar dos conselhos locais 
e municipais dos Direitos do Idoso, da Saúde, da 
Assistência Social, do Meio Ambiente, da Criança e 
do Adolescente e outros, par lutar por políticas 
públicas nos municípios”, portanto mais que 
justificável a participação das lideranças da 
Paróquia. Portanto o Objetivo é Incentivar as 
lideranças da Paróquia à participação nos Conselhos 
de Direitos, buscando através da luz do Cristo, 
propostas e soluções para as realidades locais. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial, Municipal e Estadual / Alcelina 9971 1478 
e 8476 6288, Anezilda 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Representar a Comunidade nos Conselhos de 
Direito, tais como: Conselho Municipal de Educação, 
Saúde, Segurança e Outros, defendendo interesses 
coletivos a luz do Espírito Cristão. 

Conselhos Tutelar 

O Conselho Tutelar é um órgão essencial ao Sistema 
de Garantia de Direitos, responsável por zelar pelo 
cumprimento dos direitos das crianças e 
adolescentes. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Adriana - 9154 5899 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

Fiscalizar e denunciar ameaças ou violações 
consumada dos direitos das crianças e adolescentes. 

GAPROSB - Grupo de Apoio aos Projetos 
Sociais de Barreiros 

Objetiva-se com o GAPROSB - Grupo de Apoio aos 
Projetos Sociais de Barreiros - Apoiar os Projetos 
Sociais nas Comunidades de Barreiros - sobretudo 
na Comunidade do Pedregal e a Comunidade do 
Solimar, visando desenvolver atividades com 
adultos, crianças e jovens, sobretudo, buscando um 
espaço de solidariedade e de busca de dignidade 
para tantas pessoas. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Paroquial / Marcos Antônio - 3035 3949 e 9961 8918 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - A Equipe do GAPROSB desta forma busca 
elaborar um projeto de custos e disponibilidade de 
pessoas para desenvolver atividades, tais como: a) 
Psicólogo para desenvolver de Terapia de Grupo; b) 
Apoio Jurídico; c) Aconselhamento Conjugal; d) Dia 
Comunitário - Inserção a Cidadania; e) Cursos de 
Formação Profissional; f) Orientação Sócio-
ambiental; f) outras iniciativas de cunho a dignidade; 
2 - Desenvolver anualmente a Semana Cultural 
Paroquial; 
3 - Apoiar o Grupo Escoteiro "Nhandé Rovái". 

Grupo Escoteiro "Nhandé Rovái" 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 

Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Daniel - 9948 
0667 e Bárbara - 91241510 

Pastoral da Saúde 

Especialidades 

• Hipnose Terapêutica / Zuleica – 9836 1368 
• Nutricionista / Adriana - 9946 3463, Deise – 8847 

3243 
• Parapsicóloga / Janice - 8407 3227 e 9691 4493 
• Psicólogas / Sueli - 9653 0128, Mery - 8443 2491 
• Reik / Maura - 9133 4371, Alcelina - 9971 1478 
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