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Apresentação | A Caridade e o Laicato
apa Francisco diz: “Cresceu a consciência da identi-P dade e  da  missão dos  Leigos  na  Igre ja” .
Desta forma, observamos que cada vez mais os leigos 

participam da construção do Reino da verdade da graça, 
Reino de justiça do amor e da paz. 

A Caridade e o Laicato estão intimamente ligados, pois, a 
Caridade vem do Coração. E no centro está o Cristo com sua 
benevolência e amor aos mais carentes.

Agradecemos a Deus, pois, Nossa Paróquia caminha com um 
olhar litúrgico mais também com Leigos e Leigas compro-
metidos com a Caridade Social.

Neste Informativo mostramos como a Caridade Social se 
estabelece a partir da interação da Paróquia com a Ação 
Social, IPE – Instituto Padre Alceoni Berkenbrok, Projetos e 
Parceiros.

Apresentamos também os novos projetos e desafios que 
gostaríamos de contar com o vosso apoio.

O Sonho Continua: 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. Adão Carlos Marcelino

Padres e Diáconos
Pároco: Pe. Alceoni Berkenbrock
Padre Auxiliar: Pe. Luiz Prim
Diácono(s): Diác. Licínio Antônio de Souza (afastado), 

Diác. Osmar José Matucheski 

Secretaria Paroquial
Rua Pedro Bunn, 87 
Jardim Cidade de Florianópolis - São José SC
Expediente
• Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 19h
• Sábado, das 8h às 11h30
Secretárias(os)
• Maria do Carmo Peres - Ecônoma da Paróquia
• Rose Marie Truppel Amaral Zanluchi - Secretária
• Maria Gabriela Martins - Auxiliar Administrativa
• Diác. Osmar José Matucheski - Orientador Pastoral
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, 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 Santo Antônio | Ipiranga
Criada em 2015
Rua Major Durval, 2289
Ipiranga | São José SC
Horários das Celebrações
1º Sábado: 18h00
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Pastorais, Grupos, Movimentos e Projetos 
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 / Luci - 3346 8306 / 9 8469 2718 
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. 

Banco de Tempo 

O banco de tempo é um sistema de troca de serviços 
por tempo, e uma das ferramentas da economia 
solidária para desenvolvimento econômico e social.  
Nele, a unidade de troca não é o dinheiro, mas uma 
medida comum de tempo e o potencial humano. 
Consiste na ajuda mútua de pessoas, de uma cidade 
ou de um bairro, que fazem serviços comunitários 
em troca de outros serviços. O Sistema de Banco de 
Tempo propõe fomentar as relações sociais, 
igualdade e entre diferentes camadas econômicas. O 
uso deste tipo de economia pode resolver vários 
problemas presentes na economia de mercado. 
As atividades do BDT são muito diversificadas, por 
exemplo: aulas de culinária, manutenção donas de 
casa, acompanhamentos de idosos, crianças, 
enfermos, cuidados de plantas e animais, 
empréstimo ou troca de equipamentos variados. 
Na Paróquia a prática tem possibilitado a ampliação 
dos atendimentos nas Pastorais, grupos, 
movimentos e projetos específicos. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp) 
A abrangência de atuação é Paroquial, sendo 
disponibilizada a atividade conforme a habilidade ou 
vontade do participante.  
Poderá atuar nanas atividades das pastorais, grupos, 
movimentos e projetos da Paróquia, bem como no 
IPE - Instituto Padre Alceoni Berkenbrok e na Ação 
Social de Barreiros. 
Contato: Padre Alceoni 3246 1249 ou Jonas -  
9 9121 2301 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 - Primeiramente entre em contato e diga o que e 
onde, área que gostaria de ajudar ou que você 
possui mais habilidade; 

2 - Encaminharemos você para o coordenador da 
área específica; 
3 - A pessoa escolhe o tempo que dispõe para 
participar, assim, tem-se flexibilidade para a 
participação no voluntariado e liberdade de atuação. 

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 9 9601 1846, 
Alvaro – 9 9693 4985 
Matriz / Célia - 9 9924 2241 e 3246 2738, Angelita 
9 8409 5535, Carlos Alberto 9 9188 0101 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Suelí - 9 8492 
5475 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Luzia - 9 8450 5318 
São Francisco / Tânia - 9 8469 4623 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Alvaro - 9 9693 4985 
Santo Antônio / Teca - 9 8824 0794 

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) 

Cestas Básicas e População Carente 
A ação de distribuição de alimentos a pessoas 
carentes tem como objetivo a aquisição de gêneros 
alimentícios básicos via doação da comunidade, 
órgãos e empresas e a distribuição gratuita desses 
gêneros em forma de cestas de alimentos, com o 
intuito de atender, em caráter emergencial e 
complementar, famílias que se encontram em 
situação de insegurança alimentar e nutricional, 
enfim, o projeto consiste na doação mensal de 
cestas básicas para famílias carentes. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp) 

Coordenação: Paulo Garcia - 9 9145 0680 ou 
Diácono Osmar - 3246 1249 / 9 9130 1042 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 

1 - Faça sua doação mensal de alimentos na 
Secretaria Paroquial, cujo horário se estende até as 
19h de segunda a sexta ou no sábado pela manhã; 
2 - Participe da organização e distribuição junto a 
equipe; 
3 - Caso identificar famílias que estão neste contexto 
na Paróquia, converse com a coordenação para esta 
fazer uma triagem e quem sabe o cadastro. 
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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 e Jaime 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Sônia - 9 9925 
5089 e 3346 4972, Célio 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Mª da Glória – 3246 
5945, Francisco e João 
São Francisco / Andreza e Rogério – 9 9927 1910 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Álvaro, Valter, Jair e 
Moacir - 3246 4664, 9 9981 3831 e 9 9154 5899 
Santo Antônio / Robélia - 9 8415 7254 e Ruival 

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; 
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 9 8828 
7608 
Coordenador: Jonas - 3246 5795 e 9 9121 2301 
Secretária: Inês 
Tesoureiro / Ecônomo Paroquial: Maria do Carmo - 9 
9601 1846 

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. 

Coordenação Financeira das Comunidades 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
Matriz / Lurdes – 99627 2829 
N. Sra. de Lourdes / Jaime – 3343 2883 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Francisco – 99129 4963 
Sta Maria dos Anjos | Pedregal / Sônia – 99925 5089 
São Francisco / Rogério - 9 9907 5358 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Jair – 98426 2297 
Santo Antônio / Robélia – 98415 7254 

Coroinhas 

Coroinha é aquele que serve. A quem é que o 
coroinha 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. 
Segundo o Padre e Professor Edson Adolfo Deretti, 
são características do bom Coroinha: 
 Alegria e disponibilidade; 
 Pontualidade e participação perseverante; 
 Atenção e disposição para atender; 
 Saber o que fazer e como celebrar, porque se 

preparou muito bem para o serviço; 
 Amar a si mesmo, aos outros e à comunidade. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
Matriz / Maria Angelita - 9 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. 

Equipe de Projetos (Captação de Recursos) 

A finalidade da Equipe é a busca de recursos 
financeiros, humanos e materiais para execução de 
projetos ligados a Caridade Social no âmbito da 
Paróquia, ASB - Ação Social de Barreiros e IPE - 
Instituto Padre Alceoni. 
Os recursos são oriundos de entidades 
governamentais, não governamentais, do setor 
privado e de doadores. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp) 
Nádia - 99911 5725, Roselaine - 99908 8558, Rose 
(ASB) - 99814 4092, Padre Alceoni - 3246 1249, 
Jonas - 99121 2301 Mauro - 99634 5390 e Cíntia - 
99919 7725 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 - Participe da equipe de projetos. 

Feira Comunitária de São Francisco de Assis 

Em termos gerais o objetivo do projeto da Feira 
Comunitária de São Francisco de Assis é contribuir 
para aprimorar as relações de cooperação, 
solidariedade, respeito à natureza, promoção da 
dignidade e valorização do trabalho humano, usado 
também como estratégia de enfrentamento da 
exclusão social, através do estimulo a práticas 
empreendedoras no sistema de economia solidária. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp) 
Coordenação: MariJaba 99608 1313 (Mari) e 99997 
6301 (Jaba) 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 - A realização inicialmente da Feira e mensal com 
variações de frequência ao final de ano com as datas 
celebrativas; 
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2 - Todo pessoa pode participar independentemente 
da comunidade e produto; 
3 - Deve participar do grupo de whatsApp e das 
reuniões de organização e decisão coletiva. 

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 / Herondina e Claudete 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Maria da Glória - 3246 
5945 
São Francisco / Marlúcia - 3246 8824 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Terezinha - 9 9119 
9776 e 3346 8570, Gervásio 
N. Sra. de Lourdes / Dulce - 3246 0164 
Santo Antônio / Robélia – 98415 7254  

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. 

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. 

Grupo de Bandeiras 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 - 9 9118 0188 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Sônia - 9 9925 
5089 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Inês - 9 8445 2587 
São Francisco / Luci - 3346 8196 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Beth - 3258 0430 
N. Sra. de Lourdes / Nila - 9 9900 1771 e 3346 8466 
Santo Antônio / Robélia - 9 8415 7254 

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.  

Grupo de Apoio Administrativo e Financeiro 
Paroquial 

Suportado no regimento dos Conselhos e 
Assembleias de Pastoral - artigo 11 na página 13, 
tem por finalidade da suporte as atividades 
econômicas e financeiras da Paróquia. 
 
a) Organizar as rendas da comunidade paroquial; 
b) Zelar pela conservação, reforma e ampliação dos 
bens e imóveis da comunidade paroquial (auditoria); 
c) Conduzir as rotinas administrativas da 
comunidade paroquial; 
d) Fazer pagamentos de rotina e outros aprovados 
no CPP; 
e) Colaborar na organização da Pastoral do Dízimo; 
f) Organizar as Festas da comunidade juntamente 
com o CPP; 
g) Apresentar ao CPP o orçamento anual; 
h) Manter em ordem os livros fiscais; 
i) Arquivar notas fiscais e recibos dos pagamentos; 
j) Apresentar ao CPP o Projeto de revisão 
orçamentária das receitas e despesas (Cf. CDC Cân. 
1287); 
k) Apresentar ao CPP e à comunidade os balancetes 
de festas, promoções, aluguéis e do dízimo (Cf. CDC 
Cân. 1287); 
l) Obedecer as normas de contabilidade e sujeitar-se 
às regras de controle e fiscalização financeira 
correspondentes e cumprir as obrigações sociais 
conforme determina a lei; 
m) Parágrafo Único - O Administrador Econômico e o 
Pároco agirão conjuntamente nas seguintes 
atividades financeiras; abrir conta e movimentar 
contas bancárias, sacar e transferir valores por meio 
eletrônico, emitir cheques, usar cartão eletrônico, 
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depositar, retirar talões de cheque e extratos de 
conta corrente e fazer aplicações no sistema 
bancário; 
n) Análise das Demonstrações Financeiras de todas 
as Comunidades e da Paróquia. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp) 
Paroquial - Padre Alceoni 3246 1249 / Jonas 99121 
2301 / Carminha 99601 1846 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 - Pessoas com característica de organização; 
2 - Reuniões mensais ou conforme atividades 
programadas; 
3 - Organização de eventos para angariar recursos 
financeiros; 
4 - Ajudar nas funções anteriormente enumeradas. 

Grupo de Formação de Jovens para Música 

Despertar principalmente na crianças e jovens o 
interesse por tocar instrumentos musicais e por fim 
atuarem na comunidade paroquial e no seu meio 
social. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp) 
Coordenação: Agostinho 99977 6515 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 - Participar dos cursos de formação musical. 

Memorial de Barreiros - Padre Alceoni 
Berkenbrock (Projeto em Elaboração) 

Sendo uma instituição permanente com fins culturais 
a serviço da comunidade, de interesse geral, voltada 
para a preservação e propagação de informações 
históricas compostas de dados, documentos e 
imagens relativas a pessoas, instituições ou lugares. 
Busca-se resgatar a memória e história do Distrito de 
Barreiros a partir da comunidade paroquial. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp) 
Coordenação: Fátima 99118 2301 e Padre Alceoni 
3246 1249 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 - Doar objetos, documentos, imagens e dados 
referentes a construção da história de Barreiros; 
2 - Participar da equipe de estruturação, 
desenvolvimento e manutenção do Memorial. 

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 
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 9 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. 

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 - 9 9947 8065 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. 

Ministério de Música e 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 
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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 / Sidnei e Melissa - 9 8408 7030 
N. Sra. de Lourdes / Nila - 3346 8466 e 9 9960 1771 
Senhor Bom Jesus / Moacir - 3246 4664 e 9 9981 
3831 
São Francisco / Andreza – 99927 1910 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Maria Inês Mendes -  
9 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 

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 e Matriz / Silvano - 9 8801 9858 e Gisele - 
9 9132 0433 
N. Sra. de Lourdes / Nila, José, Rosália, Terezinha, 
Jaime - 3346 2883 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Álvaro - 3258 0430 /  
9 9693 4985, Elizabeth Rossi, Fernando, Gervásio, 
Moacir, Terezinha Mendes 
São Francisco / Ilma 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Maria da Glória - 3246 
5945 
Santo Antônio / Robélia – 98415 7254 

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. 

Movimento de Cursilhos de Cristandade 
(Membros na Comunidade) 

O Cursilho destaca-se por ser um Movimento eclesial 
voltado a um primeiro anúncio explícito do ideal 
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 / Guilherme e Rosa - 9 9998 3432 

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. 

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 - 9 9121 
2301, Everton 9 8826 0188, Dirceu e Beatriz, Padre 
Alceoní - 3246 1249, Michel Machado - 9 8497 5012 

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 
promover o desenvolvimento integral das crianças e 
a melhoria da qualidade de vida das famílias. 
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Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
Paroquial / Marivone – 99935-7634 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Célia 98413 0839 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Luci e Aguiar - 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 Cidadania (em implantação) 

Habilitar todos os cristãos a renovarem o tecido 
social com o associativismo nos diversos âmbitos, 
fortalecendo a sociedade civil e integrando e 
articulando os conselhos paritários.  
É um projeto que visa conscientizar os católicos 
sobre questões importantes propostas no Evangelho 
e que devem ser levadas também ao mundo da 
política. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp) 
Em fase de conscientização da importância da 
Pastoral junto às lideranças. 
Facilitadores: Padre Alceoni 3246 1249 e Jonas 
99121 2301. 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 - Participar da equipe de estruturação da Pastoral. 
2 - Promover a consciência para com os atos básicos 
da cidadania. 

Pastoral da Família e CPVF - Comissão 
Paroquial de Vida e Família 

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 Paroquial / José Augusto e Madeline - 9 
99125285, José Ricardo e Fátima, João e Marta, 
Valmir e Rosilda. 

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 e Grupo de Jovens 

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 - 9 9679 29 25 | 
JUFES, Rodrigo - 9 9639 0266 | JUCRI, Pamela - 9 
8506 2575 
São Francisco / JUVC - Vanessa - 9 8414 8643 e 
Paola 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / JUMA - Mayara - 
9 8801 1998 e Rafael 
PJ / Beatriz – 99902 7322 

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 Mulher (em implantação) 

Pastoral incentiva o exercício da cidadania, estimula 
a consciência crítica, a autonomia e o fortalecimento 
da autoestima com a finalidade de instigar a mulher a 
se tornar protagonista de sua história. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp) 
Em fase de conscientização da importância da 
Pastoral junto às lideranças. 
Facilitadores: Padre Alceoni 3246 1249 e Jonas 
99121 2301. 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 - Participar da equipe de estruturação da Pastoral. 

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 
Matriz e Paroquial / Claudete – 98426 4846 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
Visitas Domiciliares. 
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Pastoral da População em Situação de Rua 

A Pastoral da População em Situação de Rua tem 
como missão ser presença junto ao povo da rua, 
reconhecer os sinais de Deus presentes na sua 
história e desenvolver ações que transformem a 
situação de exclusão em projetos de Vida para 
todos. 
Visa estimular a promoção de ações junto à 
população de rua que construam alternativas em 
defesa da Vida. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp) 
Paroquial - Jane Máximo 99952 9463 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 - Participando toda 5ª feira no atendimento aos que 
nos procuram, bem como em datas festivas; 
2 - Oferecer acolhimento humano e espiritual; 
3 - Ajudar a servir o café - toda quinta feira e almoço 
em datas festivas; 
4 - Orientar quanto aos aspectos de higiene básicos, 
estimulando-os ao banho, corte de cabelo e barba; 
5 - Estabelecer abordagem quando a origem da 
tomada de decisão para a condição de morador de 
rua; 
6 - Estimular o retorno e/ou informações sobra a 
família e origem. 

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 
Maura - 3246 3090 e 9 9133 4371, Lurdes 9 9640 
2490, Alcelina - 9 9971 1478 

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 e Paroquial | Edson e Rose - 9 9962 4060 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal  
N. Sra. Aparecida | Solimar / Tadeu - 3246 9013 
São Francisco / César – 99907 9924 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Valter - 3346 5238 
N. Sra. de Lourdes / Vanildo – 99162 3387 
Santo Antônio / Robélia – 98415 7254 
 
 

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 (Ação) 

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 - 9 9947 8065 

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 
Matriz / Ieda - 9 9967 1200 
N. Sra. de Lourdes / Nila - 9 9900 1771 e 3346 8466 
Santa Maria dos Anjos | Pedregal / Sônia - 9 9925 
5084 e 3346 4972 
N. Sra. Aparecida | Solimar / Maria da Glória - 3246 
5945 
São Francisco / Andreza – 99927 1910 
Senhor Bom Jesus | Potecas / Sílvia – 98443 8368 
Santo Antônio / Robélia - 9 8415 7254 
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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 / 9 9981 3831  

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
Equipe da Pastoral Vocacional - Campanhas que 
estimulem o surgimento de novas Vocações. 

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 / Edson – 99178 3869 
Matriz / Lourdes - 9 9147 4645 
São Francisco / Janete – 99182-2481 

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. 

RCC - Sala da Misericórdia 

Quintas-feiras das 14h às 17h 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
Matriz / Lurdes - 3034 3895 e 9 9147 4645 

Sopão / Refeição dos Moradores de Rua 

Projeto destina-se a confecção e distribuição de 
marmitas no período noturno a população em 

situação de rua, previamente mapeados pela 
Arquidiocese de Florianópolis, assim, a Paróquia é 
responsável pela tarefa ou atividade toda 2ª feira. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp) 
Matriz: Secretaria Paroquial/ Glorinha – 98479 8771 
Irmãs Franciscanas – 98402 6180 / 3246 1304 
Cris – 9886 5662 
Luci – 98469 2718 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 - Participar durante o mês numa 2ª feira da equipe 
de preparação e/ou distribuição do alimento. 

Travessa São Francisco de Assis 

Trata-se de espaço humanizado de convivência e 
oração. Possui Oratório do Divino Espírito Santo, 
Fonte de São Francisco de Assis e Capela para 
realização de encontros e momentos de reflexão. 
Brevemente comportará o Memorial de Barreiros - 
Padre Alceoni Berkenbrock. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp) 
Matriz – Ecônoma Carminha - 3246 1249 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 - Participando dos eventos na localidade; 
2 - Local de visitação. 

WebRádio Paróquia dos Sagrados Corações; 

Projeto desenvolvido pela PASCOM - Pastoral da 
Comunicação, sendo um veículo de comunicação da 
Paróquia através da internet, divulgando e 
interagindo com atividades da Paróquia, parceiros 
estratégicos e a comunidade paroquial.  Desenvolve 
uma programação diária ao vivo com comunicador 
(Michel) e equipe técnica própria (Mário e 
Alexandre). Denomina-se WebRádio Paróquia dos 
Sagrados Corações. Funciona fisicamente na sala 
anexa na entrada da Igreja Matriz de Barreiros.  

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp) 
Virtual: Michel 98497 5012 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 - Interagindo com a programação da Rádio; 
2 - Estruturando assumindo uma parte da grade de 
horários da Rádio; 
3 - Participando da equipe técnica, locução ou 
entrevistas; 
4 - Ajudando na implantação do projeto de 
transmissão com imagem da programação; 
5 - Apoiando financeiramente o projeto. 
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Parceiros 
AA - Alcoólicos Anônimos e Grupos Familiares 
Nar-Anon do Brasil 

Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens 
e mulheres que compartilham suas experiências, 
forças e esperanças, a fim de resolver seu problema 
comum e ajudar outros a se recuperarem do 
alcoolismo. 
O único requisito para se tornar membro é o desejo 
de parar de beber. Para ser membro de A.A. não há 
taxas ou mensalidades; somos auto-suficientes, 
graças às nossas próprias contribuições. 
A.A. não está ligada a nenhuma seita ou religião, 
nenhum movimento político, nenhuma organização 
ou instituição; não deseja entrar em qualquer 
controvérsia; não apóia nem combate quaisquer 
causas. Nosso propósito primordial é mantermo-nos 
sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a 
sobriedade. 
 
Grupo Familiar Nar-Anon é fundamental para a 
recuperação do equilíbrio emocional do dependente. 
Nas reuniões os familiares e amigos de dependentes 
químicos trocam experiências e expressam seus 
sentimentos As leituras da literatura Nar-Anon nos 
mantêm em contato com uma nova e adequada 
maneira de viver e conviver. Aqueles que desejarem 
podem participar de reuniões em diferentes Grupos, 
para, então, decidir em qual deles se sente mais 
confortável Ao término de cada reunião, os 
participantes são lembrados de que tudo o que foi 
visto e ouvido merece sigilo e respeito e deve ser 
deixado dentro da sala onde houve a reunião. 

Atuação / Comunidade / Coordenação - Fone 
(whatsApp)  
Alcoólicos Anônimo - Grupo Aliança - Formado em 
20/10/2001. Reuniões aos sábados das 19h 10m às 
21h 10m, junto a Casa Paroquial da Igreja Matriz dos 
Sagrados Corações na rua Pedro Bunn, 87, 
Barreiros, São José-SC. Luiz 3346 8242 
Contato: (48) 3224 6713 ou eslsede@aa-
area14sc.org.br. 
Site: www.aa-area14sc.org,br 
Grupo Familiar Nar-Anon - Reuniões na todas às 
segunda feira às 20h, junto a Casa Paroquial da 
Igreja Matriz dos Sagrados Corações na rua Pedro 
Bunn, 87, Barreiros, São José-SC. 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 - Participando diretamente ou encaminhando 
pessoas e familiares envolvidas com dependência 
para a instituição. 

ASB – Ação Social de Barreiros 

A AÇÃO SOCIAL DE BARREIROS é uma Sociedade 
Civil Filantrópica, sem fins lucrativos, de iniciativa da 
Paróquia Sagrados Corações, iniciou suas atividades 
no ano de 1961. 
É formada por uma diretoria voluntária, tendo como 
Presidente Padre Alceoni Berkenbrock.  
 A instituição atua com fins educacionais e 
assistenciais e direciona suas ações no sentido de 
garantir os direitos fundamentais das pessoas por ela 
assistidas: crianças, adolescentes, adultos, 
gestantes e idosos. 

A Ação Social de Barreiros desenvolve suas 
atividades em dois endereços: 
 A sede: Rua Candido Amaro Damásio, 700 - 
Barreiros - São José - SC - CEP: 88.111-110 - Fone: 
3246-8600  
 Comunidade Pedregal: Rua João Paulo Gaspar, 
3067, Pedregal – Bairro Ipiranga - São José - SC - 
CEP: 88.111-670 - Fone: 3246-5989 
 Para a consecução de suas finalidades, a Ação 
Social de Barreiros poderá sugerir, promover, 
colaborar, coordenar ou executar ações e projetos a 
fim de desenvolver a melhoria da qualidade de vida e 
promoção dos direitos e dignidade humana. 
Nossa Missão é educar e assistir pessoas, 
principalmente crianças da comunidade 
possibilitando seu desenvolvimento e inclusão social 
 Atualmente, a instituição oferece: 
Educação Infantil (duas creches) - atende crianças 
de 1 a 6 anos, em duas cheches: Nossa Senhora de 
Lourdes (Comunidade dos Sagrados Corações) e 
Anjo da Guarda (Comunidade do Pedregal) 
• Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (projeto contra turno escolar) - atende 
crianças e adolescentes de 6 a 17 anos 
• Grupos terceira idade 
• Grupo de costura 
• Grupo de informática e cidadania 
• Bazar beneficente 
• Parceria com o grupo Amor Exigente 
No Futuro oferecerá: 
• Nova Creche com Centro de Integração Cultural na 
Comunidade do Solimar. 

A Educação e a Assistência Social são direitos 
de todos os cidadãos!!! 

Atuação / Comunidade / Coordenação – Fone 
(whatsApp)  
Paroquial: Secretaria da Instituição - 3246-8600 / 
Padre Alceoni 3246 1249 / Jonas 99121 2301 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 – Voluntários para as diversas áreas da instituição, 
temos atividades tais como: equipe de projetos, 
obras de infraestrutura, cozinha, eventos, costura, 
informática, grupos de terceira idade, bazar bene-
ficente, creches, pastoral social familiar e outras. 

Amor Exigente 

Desde 1984, a ONG Amor-Exigente (AE) atua como 
apoio e orientação aos familiares de dependentes 
químicos e às pessoas com comportamentos 
inadequados. Através de um eficiente programa de 
auto e mútua ajuda, o Amor-Exigente desenvolve 
preceitos para a reorganização familiar, 
sensibilizando as pessoas e levando-as a perceber a 
necessidade de mudar o rumo de suas vidas a partir 
de si mesmas, proporcionando equilíbrio e melhor 
qualidade de vida. Como diz o seu lema: torná-las 
CADA VEZ MELHOR! 
Praticado por meio de 12 Princípios Básicos, 12 
Princípios Éticos, Espiritualidade Pluralista e 
Responsabilidade Social, através de reuniões 
semanais, cursos e palestras, sempre com a 
dedicação e comprometimento dos milhares de 
voluntários espalhados por todo o Brasil, Argentina e 
Uruguai. 
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Atuação / Comunidade / Coordenação – Fone 
(whatsApp) 
Na Paróquia o Grupo de São Jose-SC se reúne toda 
terça-feira (mesmo sendo feriado) das 20 às 22 
horas, na Rua Pedro Bunn, n. 91 (ao lado da 
Secretaria Paroquial), em Barreiros – essa rua se 
inicia entre as lojas Havan e Unilar. 
Mais informações em www.amorexigente.org.br onde 
constam locais, dias e horários de reuniões em todo 
o Brasil, Uruguai e Argentina.  
Contato: Edith ou Dite 98461 7069 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 – Participando diretamente ou encaminhando 
pessoas e familiares envolvidas com dependência 
para o Grupo. 

ASAPREV-SJ – Associação dos Aposentados e 
Pensionistas da Previdência Social e Idosos de 
São José 

O objetivo é propiciar aos associados benefícios que 
melhorem a qualidade de vida.  
Entidade oferece aos seus associados uma 
assistência social além dos descontos habituais em 
farmácias, clínicas médicas e outros 
estabelecimentos. Serviços de atendimento jurídico e 
psicológico. Na área social, os cursos artesanais e 
os eventos temáticos. 
Mantendo o principal cuidado com o bem - estar dos 
aposentados e idosos, levando-lhes todas as 
informações sobre os assuntos de interesse, 
procuramos nos atualizar para que eles também 
sejam beneficiados ou alertados em relação aos 
fatos que lhes dizem respeito. 

Atuação / Comunidade / Coordenação – Fone 
(whatsApp)  
Contato: João Osmar (48) 3047-1492 / 3047- 4192 
contato@asaprevsj.com.br e www.asaprevsc.com.br  
Endereço: Avenida Santa Catarina, 630, Bairro Bela 
Vista I, São José-SC, CEP 88.1110-790 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 – Participando com associado ou como voluntário. 

Clínica Anne Nery – Centro de Atendimento 
Clínico a Idosos 

Anna Nery Residence está no mercado a mais de 25 
anos cuidando e dando assistência para pessoas 
idosas. Com uma estrutura à disposição, de acordo 
com as necessidades e limitações que cada idoso 
possui. 
Equipe multidisciplinar está pronta a atender o idoso 
de uma maneira única suprindo suas necessidades 
em todos os momentos de sua vida. 
Anna Nery Residence é um residencial diferente 
onde o carinho, comprometimento com a qualidade 
de vida, cuidado e atenção fazem o nosso jeito de 
cuidar ser muito especial. 

Atuação / Comunidade / Coordenação – Fone 
(whatsApp) 
Contato: Paulo 3035-5422 ou 98424 0657 
Rua Cândido Amaro Damásio, 680 - Barreiros, São 
José - SC, 88110-111 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 – Como cliente e/ou visitas com grupos/pastorais 
assistenciais. 

Conselhos de Direito 

No 13º Plano de Pastoral da Arquidiocese de 
Florianópolis – 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, para lutar por políticas públicas nos 
municípios”, portanto mais que justificável a 
participação das lideranças da Paróquia.  
Desta forma o objetivo é incentivar as lideranças da 
Paróquia a participação nos conselhos de Direitos, 
buscando através da luz do Cristo, propostas e 
soluções para as realidades locais. 

Atuação / Comunidade / Coordenação – Fone 
(whatsApp) 
Na Paróquia participa-se dos seguintes Conselhos e 
Foros:  
• CMDA - Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de São José; 
• CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social; 
• CMAD - Conselho Municipal Anti Drogas; 
• CMI - Conselho Municipal do Idoso; 
• CPMA - Central de Penas e Medidas Alternativas; 
• Fórum das Entidades Filantrópicas de São José; 
Intercâmbio com o Educandário Santa Catarina 
Coordenação: Padre Alceoni 3246 1249 ou Jonas 
99121 2301 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 – Participe dos Conselho e Foros; 
2 – Entenda o por que participar acessando os 
conselhos citados anteriormente. 

Congregação das Irmãs Franciscanas de São 
José 

Como servidoras do Reino de Cristo e solidárias com 
os excluídos do nosso tempo, como Irmãs 
Franciscanas de São José, procuramos ser presença 
de misericórdia em diversos lugares: Alemanha, 
Holanda, Brasil, Itália, Angola e Honduras. 
Prestamos serviços na área de educação e 
saúde, na evangelização, catequese, em 
pastorais diversas, na promoção humana social e 
cristã. 
A exemplo de São Francisco de Assis, buscamos “ter 
o Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar” 
nas diferentes situações do complexo mundo de 
hoje, buscando ser fiéis discípulas de Jesus Cristo, 
realizando a missão deixada pela nossa fundadora: 
“Difundir no universo o Deus da misericórdia”. 
Procuramos de todo coração, servir generosamente 
a nossos irmãos, dando sempre preferência aos 
mais pobres e necessitados. 
Como servidoras do Reino de Cristo e atentas aos 
apelos da Igreja, principalmente no serviço aos mais 
sofridos do mundo em que vivemos, dedicamo-nos 
às mais diversas atividades: 
Carisma e Espiritualidade  
Carisma - A espiritualidade pertence à esfera do 
divino. É o modo de vida onde o Espírito está 
presente, age, atua, comunica, inspira, determina a 
vida da pessoa. Tem a ver com amor, gratuidade, 
cortesia, beleza, mistério, motivações que não se 
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explicam, mas que encantam e seduzem, razões que 
pertencem ao Mistério Maior. 
Espiritualidade - Acima de tudo, a marca de sua vida 
e obra são a misericórdia, Carisma, identidade da 
Irmã Franciscana de São José. A lápide de sua 
sepultura é ícone de sua espiritualidade, que ampara 
a todos e todas, no abraço acolhedor e 
misericordioso. Uma herança recebida do Pai São 
Francisco, que beija e abraça o leproso, 
transformando a amargura em doçura. 
A nossa Congregação é assim marcada por estes 
traços de Espiritualidade. Profundamente evangélica, 
inspirada no Santo de Assis, na entrega plena ao 
esposo escolhido, a Irmã busca fazer da misericórdia 
a sua identidade. 

Atuação / Comunidade / Coordenação – Fone 
(whatsApp) 
Atuação em âmbito mundial. 
Endereço: Rua Pedro Bunn, 738 - A - Barreiros, São 
José - SC, 88111-120, em frente a Casa Paroquial. 
Telefone: (48) 3246-1304 
Unidades: Curitiba - PR – Brasil / Florianópolis - SC – 
Brasil /Luanda – Angola / Honduras – Centro 
América / Ananindeua - PA – Brasil 
E-mail: cifsj@cifsj.org.br 
Site: www.cifsj.org.br 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 – Participe da congregação; 
2 – Indique pessoas que gostariam de seguir a vida 
religiosa; 
3 – Procure conhecer a sede em nossa Paróquia; 
4 – Conhece as obras e missões pelo site: 
www.cifsj.org.br; 
5 – Interaja com as Irmãs em suas frentes na 
pastoral em nossa comunidade. 

Grupo de Escoteiro Nhandé Rovái 

O Escotismo, fundado por Lord Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powell, em 1907, é um movimento 
mundial, educacional, voluntário, apartidário e sem 
fins lucrativos. 
A sua proposta é o desenvolvimento do jovem, por 
meio de um sistema de valores que prioriza a honra, 
baseado na Promessa e na Lei Escoteira, e através 
da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar 
livre, fazer com que o jovem assuma seu próprio 
crescimento e torne-se um exemplo de fraternidade, 
lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e 
disciplina. 
Grupo de Escoteiro Nhandé Rovái foi fundado em 24 
de abril de 2016 

Atuação / Comunidade / Coordenação – Fone 
(whatsApp) 
Responsável / Cargo: Dorival Ganguilhet Junior / 
Diretor Presidente 
Atividades: Sábados, das 14:00 às 19:00 h 
Sede: Rua João Paulo Gaspar, 3067 - Ipiranga, São 
José - SC, 88111-670 
Telefone: (48) 99642-4083 

Como ajudar ou participar na prática / O que fazer 
1 – Participe apoiando a atividade em suas 
iniciativas; 
2 – Apoie financeiramente as atividades do grupo; 
3 – Encaminhe jovens para participar do grupo. 

IPE – Instituto Padre Alceoni Berkenbrock 

Missão - Promover inclusão social por meio de 
ações / informações socioeducativas, criando 
oportunidades de acesso e integração ao mundo do 
trabalho e renda. 
Visão - Ser uma instituição reconhecida por orientar 
e possibilitar ações / informações que contribuam na 
construção de competências humanas, sociais, 
educacionais e culturais que possibilitem inclusão 
social. 
Valores - Acreditar no ser humano, em sua 
capacidade de transformar. Compromisso Social, Fé, 
Valorização da Vida, Parcerias, Ética, Paz e 
Cidadania dos Direitos Humanos. 

Temas Estratégicos 
1 – Desenvolvimento Econômico e Social; 
2 – Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
3 – Serviços Educativos e Assistenciais; 
4 – Formação de Mão de Obra; 
5 – Manifestações Culturais, Esportivas e de Lazer; 
6 – Renda; 
7 - Combate à Pobreza; 
8 – Ética, Paz e Cidadania dos Direitos Humanos; 
9 - Formação Familiar; 
10 – Parcerias Múltiplas. 

Projetos 
Editora e Gráfica Despertando Talentos 
Clínica e Terapeutas 
Projeto Tecendo Vidas – Empregabilidade 
Cursos e Treinamentos 
Atelier - Corte e Costura 
Grupo Escoteiro Nhandé Rovái 
Orientação Jurídica e Trabalhista 

Parceiros 
Editora e Gráfica Despertando Talentos / Flex 
Contact Center / Maurício Advogado / Grupo de 
Escoteiro Nhandé Rovái / Par´quia dos Sagrados 
Corações / Movimento de Irmãos /Gráfica 
Despertando Talentos Ávit Inteligência Contábil / São 
Chico Barbearia/ Grupo Khronos 

Atuação / Comunidade / Coordenação – Fone 
(whatsApp) 
Estatuto Aprovado em Assembleia Geral Ordinária 
em 14/09/2015; 
Registro de Entidade Sem Fins Lucrativo em 
13/06/2016; 
CNPJ 27.257.227/0001-73 em 08/12/2016; 
Contato: 
Secretaria da Instituição: Mari/Irmã Julita - (48) 
98497-2423, Padre Alceoni 3246 1249 
Jonas 99121 2301 e-mail: ipealceoni@gmail.com 
facebook.com/institutopadrealceoni/ 
site: http://institutoipe.org.br/ 
Endereço: 
Secretaria/ Suzan  
Unidade 1 (Comunidade do Pedregal) - Rua João 
Paulo Gaspar, 3030 – Ipiranga CEP 88111-670 – 
São José – SC; 
Unidade 2 (Comunidade Sagrados Corações – 
Matriz) - Rua Domingos Pedro Hermes 84 – 
Loteamento Jardim das Acácias 
Bairro Jardim Cidade de Florianópolis – Barreiros,  
CEP 88111-330 – São José – SC 
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