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Os primeiros sete anos de ordenação do 
padre Giovanni Fernandes Ribeiro foram 
comemorados dia 29 de maio. Era o quarto dia 
da Novena de Pentecostes, e a comunidade 
compareceu em bom número para participar 
da Missa, animada pelo Coral Frederico 
Ozanan. Ao final, a ministra extraordinária 
Maria Helena leu, em nome dos paroquianos, 
uma homenagem ao sacerdote. 

Em seguida aconteceu uma festinha na 
área externa da Matriz. O jantar teve arroz, 
estrogonofe e refrigerante, com música ao vivo 
por conta de Senilton, de Travessão. Não 
poderia faltar bolo e “parabéns para você”.

 O padre Giovanni agradeceu o carinho da 
comunidade e lembrou que é o Espírito Santo 
quem fortalece o pastor e o rebanho para que 
sigam em frente. Agradeceu especialmente à 
secretária Denise Rosa pela dedicação e 
cooperação.

Sete anos de caminhada, sete dons do 
Espírito Santo, sete cartas, selos e trombetas 
no Apocalipse... Se o “sete” na Bíblia indica 
totalidade, pode-se olhar com mais clareza 
todo o auxílio de Deus ao longo da caminhada 
sacerdotal do nosso pároco. 
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Padre Giovanni: 
sete anos de ordenação

Já começou a série de encontros preparatórios 
para a peregrinação da Paróquia São Vicente de Paulo 
a Santiago de Compostela, na Espanha. A viagem está 
prevista para o final de setembro de 2018, logo após a 
n o v e n a  d o  p a d r o e i r o ,  c o m  d u r a ç ã o  d e 
aproximadamente 33 dias. No período, os peregrinos 
farão caminhadas diárias de cerca de 30 quilômetros 
entre a fronteira da França com a Espanha e o destino 
final.

Em Santiago de Compostela acredita-se que esteja 
o túmulo do apóstolo Tiago maior, filho de Zebedeu e 
irmão do evangelista João. Martirizado no ano 44 da 
era cristã, conforme o capítulo 12 do livro dos Atos dos 
Apóstolos, seu corpo teria sido transportado para a 
Espanha, onde teria ido pregar o Evangelho depois de 
Pentecostes.   

A peregrinação exigirá rigorosa preparação dos 
interessados, em vista do esforço físico que será 
demandado. Já os custos serão bem menores do que 
se supõe, pois a alimentação e a hospedagem serão 
feitas em albergues voltados para atender os 
peregrinos.

A primeira reunião preparatória ocorreu em 26 de 
maio, na Matriz. Quem está à frente dos trabalhos, ao 
lado do padre Giovanni, é o paroquiano Crispim, que há 
muitos anos pesquisa informações sobre o Caminho de 
Santiago. Se você está interessado, fique atento aos 
avisos sobre as próximas reuniões.

Caminho de Santiago: 
peregrinação à vista 

Capela São Jorge: sorteio beneficente dia 11/06 
Você já deu uma passada no local onde está sendo construída a 

capela São Jorge, na Rua Bernardino Rocha, 120? Se não, aproveite o 
sorteio beneficente do dia 11 de junho (hoje), às 14h30, para conhecer os 
avanços da obra e ajudar a comunidade a continuar tocando em frente. 

São 11 prêmios: bicicleta, liquidificador, dois ferros de passar, jogo de 
talheres, jogo de panelas, garrafa térmica, sanduicheira, cafeteira, 
batedeira e sacolão de mantimentos. Duas cartelas saem por R$ 10,00 
(dez reais).

Quem comparecer vai ver como a obra já mudou o aspecto do terreno 
desde que o rincão foi retirado para dar início aos trabalhos. A Santa 
Missa é celebrada na São Jorge todos os  domingos, às 17h30.

Mês de junho com vários eventos em nossa 
paróquia, além da festa da efusão do Espírito Santo 
sobre os discípulos, celebrada em nossa Matriz 
após o novenário que começou em 26 de maio.

Na Capela São Jorge teremos Arraiá nos dias 10 
e 11 e o Festival de Prêmios no dia 11, a partir das 
14h30, em prol das obras da Capela. Na Matriz 
teremos a Noite dos Namorados, dia 11, promovida 
pelo Círculo Vermelho do ECC. Também teremos a 
Solenidade de Corpus Christi, no dia 15, com toda a 
Igreja de Campos, e a Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus no dia 23. De 21 a 24 é tempo de 
festejar São João.

Como podemos ver nas artes abaixo, há festa 
para todos os gostos. Participe, vai ser importante 
para você e sua família!

Junho: um mês de grandes emoções:



Choveu muito, mas foi chuva de 
bênçãos. A celebração da padroeira 
do Parque Prazeres, Santa Rita de 
Cássia, foi uma grande festa 
realizada em 22 de maio. 

Por conta do tempo instável, não 
foi possível realizar a procissão. 
Mas a Missa recebeu uma pequena 
multidão, que se acomodou na 
quadra de esportes da pracinha ao 
lado da capela.

A liturgia da Palavra do dia 
destacou uma cristã chamada Lídia,  
primeira mulher europeia a se 
converter a Jesus Cristo, no século I, 
conforme os Atos dos Apóstolos (At 
16,14).  Na homilia ,  o  padre 
Giovanni traçou um paralelo entre 

Lídia, do século I, e Rita, dos séculos 
XIV e XV. Cada qual a seu tempo, 
ambas foram incansáveis no serviço 
ao Evangelho de Jesus Cristo na 
Europa.

As crianças da Catequese 
fizeram uma bonita homenagem à 
padroeira, seguida de mensagem 
dirigida ao padre Giovanni pelo 
incentivo ao crescimento da 
comunidade.

Depois da Missa aconteceu o 
“evangelizashow” com a banda “O 
Segredo de Maria” ,  também 
chamada “Fogo Abrasador”, de 
Ururaí. A festa teve louvores, 
e x a l t a ç ã o  a  D e u s  e  m u i t a s 
guloseimas nas barraquinhas.

Acontece na Paróquia

Missas
Domingo
07h30 – Matriz São Vicente de Paulo
09h30 - Capela Santa Rita de Cássia (Pq. Prazeres)
17h30 - Capela São Jorge (Parque São Jorge)
19h30 - Matriz São Vicente de Paulo

Quarta-feira 
Santa Missa nos lares

Quinta-feira
07h30 - Matriz (Adoração ao Santíssimo Sacramento)
19h30 - Santa Missa seguida de Adoração ao 
Santíssimo Sacramento)

Sexta-feira 
19h30 - Matriz - Missa do Sagrado Coração de Jesus 
(1ª sexta do mês)
Sábado
19h30: Capela São João Batista (Usina São João)
14h30: Missa das Crianças (4º sábado do mês)

Confissões 
Quarta-feira - das14h30 às 16h, na Matriz
Sexta-feira - das 14h30 às 16h, na Matriz

Grupos de Oração
Segunda-feira
20h - Grupo de Oração Santa Rita (Capela Santa Rita 
de Cássia)

Quarta-feira
19h00 - Celebração da Palavra na Capela São João
20h00 - Grupo de Oração Ágape (Matriz)

Terço dos Homens
Segunda-feira
19h – Matriz São Vicente de Paulo

Grupo de adolescentes
Sábado
16h30 – Matriz (EAC)

Grupo de jovens
Sábado
16h00 – Residência do casal coordenador, Anilton e 
Jailza 

Dízimo, expressão de amor 

D í z i m o  é  u m 
gesto de amor, gratidão, 
fé, partilha, e, sobretudo, 
agradecimento a Deus. 
Sabemos que é com 
esta partilha que a nossa 
Igreja se mantém viva 
e m  s u a  d i m e n s ã o 

material. O dízimo é um gesto que deve partir de 
nós para devolver a Deus, com fidelidade, uma 
parte de tudo aquilo que  Ele próprio nos dá. Só 
assim a comunidade poderá realizar a missão a 
partir das três dimensões do dízimo: religiosa, 
social e missionária. 

A Paróquia São Vicente de Paulo precisa 
muito do seu de amor, gratidão, fé e partilha 
para seguir com seus projetos. Seja um 
dizimista e ajude a comunidade se tornar mais 
forte. A equipe do dízimo te espera de braços 
abertos.

Senhor, fazei de mim um dizimista 
consciente, alegre e generoso!

A  f e s t a  l i t ú r g i c a  d e 
Pentecostes, celebrada 50 dias 
depois da Páscoa, marca o envio do 
Espírito Santo sobre a Igreja 
nascente. Foi o cumprimento da 
promessa de Jesus, que tinha 
falado seguidas vezes a seus 
discípulos que não os deixaria 
órfãos. Foi também o cumprimento 
de uma promessa feita no Antigo 
Testamento (Jl 3,1-2). Neste ano, o 
dia de Pentecostes caiu em 04 de 
j u n h o ,  d a t a  q u e  m a r c o u  o 
encerramento do Tempo Pascal.

Para preparar a comunidade 
para a celebração de tão grande 
acontecimento, a Paróquia São 
Vicente de Paulo realizou a Novena 
de Pentecostes, começando dia 26 

de maio e terminando em 03 de 
junho. Foram dias de muita oração, 
alegria e meditação sobre o 
significado do derramamento do 
Espírito com seus sete dons: 
sabedor ia ,  entendimento ou 
inteligência, ciência, conselho, 
fortaleza, piedade e temor de Deus.

Na Igreja Primit iva, foi o 
Espírito Santo quem transformou 
aqueles discípulos assustados, que 
ficavam trancados por medo da 
perseguição, em pregadores 
ousados, como se lê em Atos 2. Ali a 
Igreja se manifestou ao mundo, 
com a primeira pregação de Pedro, 
a conversão de mi lhares de 
pessoas e o ingresso na vida 
sacramental por meio do Batismo. 
O relato dos Atos (At 2, 2) descreve, 
a o  fi n a l  d a  n a r r a t i v a  d e 
Pentecostes, as características 
básicas da Igreja de Cristo, que 
devem se manter até o fim dos 
tempos: “Perseveravam eles na 
doutrina dos apóstolos, na reunião 
em comum, na fração do pão 
(Eucaristia) e nas orações.”
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Por meio dos gestos e da 
postura corporal, a assembleia dos 
fiéis também “fala” durante a 
celebração da Missa. Em geral, 
todos se expressam de forma 
semelhante — sentando-se, pondo-
se de pé ou de joe lhos em 
momentos  de te rm inados  da 
celebração. Esta atitude comum 
expressa a unidade do povo de 
Deus reunido para celebrar a 
l i t u r g i a .  M a s  n e m  s e m p r e 
entendemos bem o que estamos 
fazendo ao adotarmos este ou 
aquele gesto. Por exemplo: faz 
sentido a pessoa se levantar 
quando o pão e o vinho são levados 
ao altar na procissão das ofertas? 

Se observarmos a celebração 
da Missa em qualquer igreja — não 
apenas nas comunidades da 
Paróquia São Vicente —, veremos 
que quase sempre alguns fiéis se 
levantam ante a passagem das 
ofertas. Aparentemente, é um sinal 
de reverência. Mas se poderia 
perguntar: reverência a quê?

Antes da consagração, pão e 
vinho são apenas pão e vinho. Eles 
simbolizam a oferta que cada 
cristão faz de sua própria vida, mas 
não são mais do que pão e vinho. 
Por isso não faz muito sentido 
prestar-lhes reverência. Ainda que 
cada fiel tenha sua própria forma de 
se expressar em sua relação com 
Deus, na liturgia o melhor é que a 
gente aja como povo de Deus, e não 
cada um à sua maneira. 

E depois da consagração? Aí, 
sim, não é mais pão, não é mais 
vinho, mas sim o Corpo e o Sangue 
do Senhor. 

Chuva de bênçãos na festa de Santa Rita

Pentecostes: não estamos órfãos!
 

o pão e o vinho

CONSCIÊNCIA LITÚRGICA:
Paz e bem!

Após alguns meses parado, o Informativo A 
Voz da São Vicente está de volta neste mês de 
junho, quando a Igreja celebra vários santos 
importantes para nossa caminhada de fé. 

Entre eles está um que aplainou e endireitou as 
veredas para vinda do Salvador — João Batista, 
que clamava no deserto e anunciou: “Eis o Cordeiro 
de Deus, aquele que tira o pecado do mundo” (Jo 
1,29). Este é o padroeiro da comunidade localizada 
junto à antiga Usina São João, que começa o seu 
tríduo em 21 de junho. Além dele, celebramos 
Santo Antônio, São Pedro e São Paulo e, juntos 
com a presença ilustre do Sagrado Coração de 
Jesus, vivemos momentos contagiantes que 
norteiam a nossa vida eclesial e a nossa fé. 

Por isso, ao retornar o Informativo, a PASCOM 
quer oferecer aos irmãos uma boa leitura, além de 
informar sobre as atividades paroquiais. Quer, 
ainda, levar a todos um aprofundamento na 
doutrina da Igreja e o fortalecimento na fé.

Esperamos, com esta iniciativa, atender a 
todos que gostam de uma boa leitura e de ficar por 
dentro de tudo que acontece em nossa Paróquia.

Diácono Perm. João Batista
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