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A paróquia, que somos todos nós, 
está novamente com mãos à obra em 
um Festival de Prêmios em benefício 
da continuidade da construção da 
igreja Matriz. 

São dez prêmios: 
1-bicicleta, 
1-televisão, 
1-micro-ondas, 
1-smartphone, 
1-batedeira, 
1-liquidificador, 
1-ventilador, 
1-sanduicheira, 
1-kit natura e 
1-geladeira.

O cupom custa apenas R$ 2 (dois 
reais). 

O sorteio vai acontecer em 
25/09/16, durante a novena do 
padroeiro. Todas as equipes de 
trabalho pastoral estão vendendo (e 
comprando) cartelas. 

Participe deste esforço, que, 
abençoado por Deus, deixará frutos 
para muitas gerações!

Igreja é lugar de mulher, certo? Errado! Para 
estimular os homens a também rezar e 
participar com alegria da vida da comunidade, 
o Terço dos Homens se reúne todas as 
segundas-feiras, às 19h30, na igreja matriz da 
Paróquia São Vicente de Paulo.

Atualmente o grupo tem 32 inscritos, mas a 
frequência média é de 15 a 20 pessoas por 
encontro. O número ainda não é o desejado, 
mas tudo começou com apenas seis homens, 
no início da então quase paróquia São Vicente, 
em 2010.

– Queríamos a igreja cheia de homens 
rezando, pelas suas famílias, por outras 
intenções, mas é difícil – admite o coordenador 
Carlinhos. O que conta, porém, é o trabalho 
que Deus faz na vida destas pessoas e na de 
suas famílias através do Terço dos Homens. 

Toda semana é sorteado um membro 
presente para levar a imagem de Nossa 
Senhora para casa, no intuito de rezar com a 
família e convidar outras pessoas a frequentar 
o grupo. A presença da Mãe, simbolizada pela 
imagem, é uma constante na vida da Igreja, 
desde a concepção virginal de Jesus até os 
tempos apostólicos e, espiritualmente, em 
todos os tempos posteriores. Serva humilde do 
Senhor, a Virgem Maria é o grande modelo 
para os que querem entregar sua vida aos 
planos de Deus, seja homem ou mulher.

Terço dos Homens: a Mãe 
convida os filhos a rezar!

Como era Jesus aos 12 anos de idade? Se você tem 
dos 12 aos 14 e quer se tornar cada vez mais parecido 
com ele, até atingir a “estatura do homem perfeito” (Ef 
4,11-16), é tempo de conhecer o EAC – Encontro de 
Adolescentes com Cristo, da Paróquia São Vicente de 
Paulo. Os encontros acontecem todos os sábados, das 
16h30 às 17h30, na igreja Matriz.

O centro do EAC é Jesus Cristo, proclamado na 
partilha da Palavra de Deus entre a garotada e adorado 
na capela do Santíssimo Sacramento. A abordagem é 
apropriada à linguagem e ao estilo dos adolescentes.

– Há dinâmicas de acordo com a palavra que está 
sendo partilhada – explica a coordenadora Gisele, que 
atua ao lado do marido Marcelo.

No primeiro sábado de agosto, dia 06, começa o 
Seminário de Vida no Espírito, que se estende até 
01/10/16. Na agenda também consta o Encontrão do 
EAC, dias 29 e 30/10/16, no Centro Diocesano de 
Pastoral. Ao longo do ano, a Missa das 19h30 no quarto 
domingo tem sempre a presença e a participação ativa 
dos adolescentes do grupo, que são os responsáveis 
pelas leituras bíblicas.

Adolescentes com Cristo

Paróquia tem novo Festival 
de Prêmios beneficente

No dia de São João Maria Vianney, 
04/08/16, um grupo de crianças da 
catequese da Capela Santa Rita de Cássia 
fez uma homenagem ao padre Giovanni. 
Foi na Missa das 19h30, na Matriz. 

Ao som da música "O padre", do 
padre Antônio Maria, cantada por um 
grupo de crianças, outro cristãozinho 
entrou pelo corredor, rumo ao altar, 
vestido de sacerdote, para abraçar o padre 

Agosto, mês das vocações
Giovanni. Em seguida, foi lida uma 
mensagem expressando a gratidão do 
povo ao seu pastor, que agradeceu e pediu 
orações por ele e pelos irmãos de 
ministério.

Agosto é o mês das vocações. A cada 
Domingo se recorda a missão dos padres, 
dos pais, dos consagrados, dos batizados e 
dos catequistas.



O dízimo está previsto no Direito 
Canônico, que é conjunto de leis e 
regulamentos feitos ou adotados pelos líderes 
da Igreja, para o governo da organização cristã 
e seus membros. 

O parágrafo 222 § 1 desse conjunto de 
leis diz que  “Os fiéis têm obrigação de 
socorrer às necessidades da Igreja, a fim de 
que ela possa dispor do que é necessário para 
o culto divino, para as obras de apostolado e 
de caridade e para o honesto sustento dos 
ministros.”

O dízimo através da obrigação de 
socorrer as necessidades da igreja nos 
oferece a oportunidade de praticar amor, a 
gratidão, obediência e Fé:

Amor: “Amarás o Senhor, teu Deus, de 
todo o teu coração, com toda a tua alma, com 
todo o teu entendimento e com toda a tua 
força!” (Mc 12,30)“.

Gratidão: “Por tudo que sou e tenho. 
Pela graça do pão sobre minha mesa, pelo 
trabalho e saúde, pois tudo é dado por Deus 
(Sl 127,1-5; Sl 128,1-6)”.

Obediência: “Deus precisa que 
alimentemos sua casa, para que todos tenham 
onde buscar (Ml 3,10)”.

 
Fé: “Acredito na graça de Deus, que me 

convida a fazer a experiência (Ml 3,10-12)”. 

Seja um dizimista e torne-se  um católico 
por completo.

Pastoral do Dízimo
Paróquia São Vicente de Paulo

A volta do Informativo

Após um longo tempo parado, em vista do 
foco nas ferramentas digitais (especialmente o 
s i t e  d a  n o s s a  P a r ó q u i a :  
www.svicentecampos.com.br), o Informativo  
A Voz de São Vicente está de volta. 

Ao retomar o Informativo, a PASCOM 
busca oferecer aos irmãos uma boa leitura ao 
alcance de todos. Além de informar sobre os 
eventos paroquiais, esperamos que o 
Informativo estimule o aprofundamento na 
doutrina da Igreja e o fortalecimento da fé. Seu 
retorno atende também a uma orientação do 
nosso padre Giovanni.

No início do ano foi distribuído para cada 
paroquiano um exemplar do Calendário 
Paroquial. Além de guia para os fiéis, o 
Calendário é fonte de pauta para nós no que toca 
aos eventos, que serão noticiados sempre em 
sintonia com o pároco e a Secretaria Paroquial.

Esperamos, com esta iniciativa, atender a 
todos que gostam de efetuar uma boa leitura e 
estar sempre por dentro do que acontece em 
nossa Paróquia. 
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Quero batizar meu 
filho. Como faço?

Se você é cristão e considera a verdadeira fé 
como a maior herança que pode deixar para 
seus filhos, preste atenção aos novos 
procedimentos para o Batismo de crianças na 
Paróquia São Vicente de Paulo. 

A celebração deste sacramento ocorrerá 
sempre no terceiro domingo do mês, e as 
inscrições devem ser feitas até o terceiro 
sábado do mês anterior. Por exemplo, para a 
celebração de setembro (terceiro domingo: 
18/09), as inscrições devem ser feitas até o 
terceiro sábado de agosto (20/08). O telefone da 
Secretaria Paroquial é (22) 3052-2072.

Entre a inscrição e a celebração, entra em 
cena o trabalho de acolhida e orientação da 
Pastoral do Batismo, que promove reuniões 
com os pais e depois com pais e candidatos a 
padrinhos.  No domingo anterior à celebração 
do Batismo, a criança é apresentada na Igreja e 
acolhida pela comunidade paroquial durante a 
Santa Missa.

Para candidatos que já façam uso da razão 
(adolescentes, jovens e adultos), a preparação 
para os sacramentos da iniciação cristã 
(Batismo, Crisma e Eucaristia) se dá ao longo do 
ano, em encontros semanais de catequese e 
aprofundamento sobre o significado da nova 
vida em Cristo trazida pelo sacramento.

Você sabia?
- O Batismo apaga completamente todos os 
pecados – tanto o pecado original, que 
herdamos de Adão e Eva, como os pecados 
pessoais cometidos e suas penas, no caso de 
pessoas com o uso da razão.
- O Batismo é a porta de entrada na Igreja. Ele 
nos faz filhos de Deus, irmãos de Jesus e de 
todos os seus discípulos (na terra e no céu), 
concedendo-nos também o direito aos 
demais sacramentos. É o que se chama de 
“novo nascimento”, operado pelo Espírito 
Santo.
- Saiba mais: Catecismo da Igreja Católica, 
parágrafos 1.213 a 1.284.

Jovem, se ligue no GPS!

Você é jovem e está meio perdido, sem 
direção? Talvez seja hora de conhecer o 
GPS (Guiados pelo Senhor), o grupo jovem 
da Paróquia São Vicente de Paulo. Além da 
partilha da Palavra de Deus, das orações e 
da formação construída em comum, o grupo 
mete a mão na massa visitando o Asilo 
Monsenhor Severino, levando agasalhos e 
orações para moradores de rua e buscando 
outros jovens que estejam carentes de uma 
vivência autêntica do Evangelho. O GPS tem 
a coordenação do casal Anilton e Jailza. 

– Neste momento, estamos participando 
do Seminário de Vida no Espírito Santo, 
onde é desenvolvida a espiritualidade, a 
busca de intimidade com o Espírito Santo de 
Deus, o estudo e leitura orante da Palavra, a 
oração espontânea e o Batismo no Espírito, 
por meio de pregadores da Renovação 
Carismática Católica – conta Jailza.

Durante o ano, não há espaço para 
rotina. Tem acampamento para jovens 
(retiro), Viva Jesus (evento com banda e trio 
elétrico), formação de Ministério de Música, 
Grupo de Teatro, tardes de entretenimento 
com piquenique...

A faixa de idade para participar do GPS é 
a partir dos 16 anos. Para entrar no grupo, 
não tem burocracia; basta comparecer aos 
encontros, que acontecem todos os 
sábados, às 16h, na residência do casal 
coordenador: Rua Arlinda Gregório 
Barbeitas, 24, Parque Vicente Dias. É a rua 
que dá na subida da Ponte da Lapa, bem 
pertinho da igreja Matriz.

Consagração ao Senhor, 
pelas mãos da Virgem Maria

Um grupo de paroquianos, mulheres e 
homens, está firme na preparação para a 
consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo pelas 
mãos da Santíssima Virgem Maria. A atividade 
segue o método de S. Luís de Montfort, sacerdote 
francês que viveu em fins do século XVII e início 
do XVIII (1673-1716). Ele é reconhecido como um 
dos expoentes dos estudos sobre Mariologia.

Os encontros têm acontecido nas noites de 
terça-feira, na Matriz de São Vicente de Paulo, 
com a condução de Denise Maria de Mattos 
Lopes, dos Arautos do Evangelho. A formação é 
baseada no livro "Tratado da verdadeira devoção 
à Santíssima Virgem Maria", escrito por São Luís 
de Montfort. Os originais ficaram desconhecidos 
durante cerca de um século. Quando o livro foi 
finalmente descoberto e publicado, passou a ser 
lido em todo o mundo.

A formação inclui a participação nas palestras 
e a prática dos exercícios espirituais propostos a 
cada semana. 

O que o católico não 
pode deixar de saber 

sobre o Dízimo


