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o contexto das Comemorações dos 300 ano doN encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida,
no rio Paraíba do Sul, a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) instituiu o Ano Nacional Mariano.

O Ano Mariano teve início no dia 12 de outubro de 2016 na 
solenidade de Nossa Senhora Aparecida, e será concluído no 
dia 11 de outubro de 2017.

Para celebrar esta grande ação de graças dos 300 anos, fazer 
memória e agradecer, nossa paróquia elegeu o ano de 2017 
como o Ano Paroquial Mariano. Dedicaremos cada mês a 
uma denominação de Nossa Senhora em particular, com a 
participação de todas as comunidades como apresentado no 
mapa da última página.

Neste Ano Mariano vamos resgatar o Terço como Oração da 
Família, assim, animamos todos a rezar o Terço, individual-
mente e em família. Incentivamos o Terço nas casas, como 
também o Terço todas as segundas nas casas com o 
Movimento de Irmãos e o Terço dos homens na Capela do 
Centro catequético, toda terça feira.

Todas as famílias e comunidades de nossa paróquia são 
convidadas a participar intensamente desse Ano Mariano.

A companhia e a proteção maternal de Nossa Senhora 
Aparecida nos ajude a progredir como discípulas e discípu-
los, missionárias e missionários de Cristo!

Ano Paroquial Mariano 2017

or ocasião da visita apostólica de nosso Arcebispo PDom Wilson à nossa paróquia no mês de setembro, e 
tendo em vista as programações pastorais e celebrati-

vas para o ano de 2017, nossa comunidade foi convidada a 
responder um questionário de uma avaliação paroquial. Esta 
avaliação contemplou algumas atividades de nossa igreja 
particular.

As respostas obtidas vão colaborar para tornar nossa paró-
quia ainda melhor e mais voltada às necessidades locais.

Que nossa Comunidade Eclesial se torne cada vez mais 
parecida com os ensinamentos do Evangelho e que acima de 
tudo a caridade esteja no coração de cada um de nós.

Que o Espírito Santo, nos dê Sabedoria para perceber o que 
deve continuar, mas percepção para o que deve melhorar.

Confira os resultados da avaliação a partir da página 02.

Avaliação Paroquial

“ Fazei tudo o que Ele vos disser!”(Jo 2,5)



Questionários distribuídos: 900

Questionários respondidos: 286 (32%)
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ABRANGÊNCIA DA PESQUISA 

A PESQUISA 

1. Como me sinto enquanto Igreja - Total Comunidades
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3. Qual desses pontos precisa melhorar na Missa
Total Comunidades

2. Como Dizimista - Total Comunidades
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5. Como avalia o Pároco de 0 a 10  - Total Comunidades

4. A Igreja é um sinal (presença) no dia a dia Comunidade
Total Comunidades



0%

20%

40%

60%

80% 65%
35%

Posso fazer: contribuir na limpeza do pátio da igreja; ajuda aos necessitados; 
encontros fora da igreja; ler nas missas, liturgia em geral; visitar orfanatos; terço 
das mulheres; (2 vezes) ser coroinha; ações beneficientes; casa de acolhimento; 
promoções; acolhida aos moradores de rua; criar a pastoral dos surdos; 

7. Faca duas sugestões de atividades que deveria existir na sua
comunidade e que Você poderia colaborar - Total Comunidades

6. Como igreja Você gostaria de participar de alguma atividade
pastoral na sua comunidade - Total Comunidades
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8. Os Grupos Bíblicos em Família (GBF) são um meio para celebrar a
Palavra de DEUS nas Casas e Apartamentos - Total Comunidades
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10. Avalie a  estrutura física da comunidade (salas, Salões, Igreja...)
de 0 a 10 - Total Comunidades

9. Avalie, atribuindo uma nota de 5 a 10,  o Atendimento da
Secretaria Paroquial em relação - Total Comunidades



Sugestões em geral

Já sendo assumidas: 
Tirar as intenções e colocá-las numa cesta; avisos na tela do data show; 
contratar um zelador para a manutenção do espaço físico: as salas Centro 
Catequético, salão, igreja... 

Estamos analisando outras sugestões e responderemos quem sabe neste 
ano no que for possível e viável.

Ter mais chamamento nas missas para participação em geral;  apoios as 
cestas básicas e roupas;  fazer missões;  atividades de ginástica; distribuir 
paezinhos nas missas para as crianças na hora da eucaristia;  (3 vezes) 
ter encontros com casais e família; (5 vezes) diminuir falatório nas missas, 
mais silêncio; (3 vezes) ter expediente na secretaria às segundas; uma 
igreja mais participante com os necessitados;  gostaria de ser mais 
solidário;  mais visitas dos ministros com os doentes; (2 vezes) que o 
pároco fosse mais ativo, dinâmico nas missas; integração e respeito entre 
os grupos;  convidar mas não insistir; não sou desta paróquia, mas me 
sinto muito acolhida aqui; algum entretenimento para as crianças menores 
durante a missa; (2 vezes) voltar a locar o salão para contribuir com a 
comunidade; ornamentação da igreja; estruturar mais as pastorais e 
apresenta-las nas celebrações; acolher a todos sem distinção, segunda 
união...; melhorar as ligações atendimentos secretaria, quem sabe ter um 
telefone próprio (celular); incentivo para jovens com louvor; missas com 
horário diferenciado para jovens; celebrações ao ar livre; secretaria maior; 
reuniões com os grupos de cantos que animam as celebrações; mais 
atenção aos grupo de oração RCC; uma missa carismática por mês; a 
paróquia busca melhorar, mas é preciso a humildade e unidade entre os 
grupos; deixar na entrada da igreja envelopes do dizimo para 
colaborarmos; apoiar as casas geriátricas e os grupos de idosos; e ; (5 
vezes) estruturar melhor as salas de catequese, com ventiladores, tv`s; os 
padres trabalhar assuntos na catequese; é necessário um administrador 
para o controle dos bens da comunidade; melhorar a estrutura da 
secretaria paroquial, inclusive no atendimento;  mais missas de 
escoteiros; retomar cantos antigos;  missa às 8h:30m; rever preço de 
aluguel do salão; sábado podia ser missa as 19h ou 19h:30m; (2 vezes) 
maior segurança no pátio; maior cuidado da parte dos que usam os 
espaços físicos da paróquia; melhor aproveitamento do salão 
financeiramente; animar mais os animadores do GBF; ter uma pessoa 
para a manutenção do salão e salas das reuniões; presença dos 
ministros/diáconos nos GBF; distribuir a comunhão em duas espécies; 
campanha de roupas e doações; falta flores no altar; melhorar 
atendimento secretaria; maior motivação para o dizimo; voltar cantos 
antigos; 

Uma pessoa para a Administração do Centro catequético; mais 
animadores na igreja e que não fosse tão exigente; convidar pessoas 
diferentes para fazer leituras; divulgar o terço dos homens; 

Reconhecimentos/agradecimentos:

3 (vezes) Voltei a participar; (4 vezes) gosto destes padres; (3 vezes) vou 
migrar para esta paróquia, participo de uma outra; 

Observação: Sugestões da pergunta 11 que já começamos a colocar em 
prática

11. O que você gostaria ainda de expressar
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“ Fazei tudo o que Ele vos disser!”(Jo 2,5)

Com Maria e Jesus chegamos a glória!

JANEIRO 2017
Dedicação a Santa
Maria Mãe de Deus
01/01 - 19:30 Missa Matriz

Dedicação a Nossa
Senhora de Lourdes
3-11/2 - Novena 
11/02 - Missa Solene
(Igreja Nossa Senhora de 
Lourdes)

Dedicação a Nossa
Senhora da Anunciação
25/03 - Solenidade

Dedicação Nossa
Senhora Desterro
02/04 - Domingo da 
Acolhida

Dedicação Nossa
Senhora de Fátima - 13/05
14/05 - Oratório da Mãe de 
Deus 

MAIO 2017ABRIL 2017

MARÇO 2017FEVEREIRO 2017

Dedicação ao Sagrado 
Coração de Maria 
23-25/06 - Solenidade e Festa 
Paroquial dos Sag. Corações
28/06 - 19:30 Missa em honra 
a Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro

Dedicação a Nossa 
Senhora do Carmo
16/07 - Bênçãos e entrega 
de Escapulário

Dedicação a Nossa
Senhora da Assunção
12/08 - Solenidade 
Comunidade Santa Maria 
dos Anjos Pedregal
15/08 - Terço na Gruta
19-20/08 - Solenidade

Dedicação a Nossa
Senhora das Dores
10/09 -19:30 Oratório 
da Natividade

Dedicação a Nossa
Senhora Aparecida 
3-9/10 - Novena na Igreja 
Nossa S. Aparecida Solimar
12/10 - 08:00 Missa Solene
18:00 Procissão/Missa e 
Serenata Nossa S. Aparecida
18/10 - 19:30 Devoção a 
Mãe peregrina

Dedicação a Nossa
Senhora das Graças
26/11 - Benção e 
distribuição da Medalha 
Milagrosa

Dedicação da Igreja Matriz 
08/12 - Imaculada Conceição
12/12 - Nossa Senhora de 
Guadalupe
17:00 Missa Capela Centro 
Catequético
17/12 - 19:30 Missa e 
Oratório de Natal

JUNHO  2017

SETEMBRO 2017AGOSTO 2017JULHO 2017

DEZEMBRO 2017NOVEMBRO 2017OUTUBRO 2017

Arte Sacro 
R. das Acácias, 1193, Biguaçu - SC, 
Fone: (48) 3243-6295 - 3285-2558

Endereço: Rua Pedro Bunn, 87 - Barreiros - CEP 88111-120 - São José - SC - Telefone: 48 3246-1249
Expediente Secretaria Paroquial: Terça a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 - Sábado, das 8h às 12h - Site: sagradoscoracoes.org.br

Paróquia dos
Sagrados Corações

Apoio:

Fone: (48) 3257-8263

Obs: Neste Ano Mariano vamos resgatar o Terço como Oração da 
Família, assim, animamos todos a rezar o Terço, individualmente e 
em família. Incentivamos o Terço nas casas, como também o Terço 
todas as segundas nas casas com o Movimento de Irmãos. Terço dos 
homens na Capela do Centro catequético, toda terça feira.
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