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ARTIGO DO MÊS

PALAVRA DA IGREJA

Turismo Religioso é uma das
29 de Junho – São Pedro e São Paulo
oportunidades de evangelização

Antônio Medeiros - toninhomedeiros@hotmail.com

Por Dom Murilo S.R. Krieger, scj

A missão da Igreja é evangelizar a todos.
Evangelizar é anunciar com alegria o nome, a doutrina, a
vida, as promessas, o Reino e o mistério de Jesus de
Nazaré, Filho de Deus. Para realizar essa missão, a Igreja
precisa estar atenta a todas as oportunidades.
Ora, o Turismo Religioso é uma dessas oportunidades. Ano por ano, milhões de pessoas dirigem-se a
santuários, igrejas e locais sagrados, quer para uma
experiência de fé, quer por curiosidade ou algum motivo
cultural. Se a Igreja aproveitar essas oportunidades,
poderá atingir pessoas que, de outra maneira, não
atingiria. Por isso, esses locais precisam ter uma estrutura
adequada, uma acolhida organizada, um espaço que
atraia e interesse a seus visitantes.
Toda e qualquer iniciativa para fomentar o
Turismo Religioso é louvável. Afinal, esse é um campo em
que não basta a boa vontade e nem as boas intenções.
Há toda uma experiência em outros campos que pode
ser “transplantada” para esse. O Turismo Religioso é novo
em nosso país. Mas, em poucos anos, deu passos
extraordinários. Em Aparecida, toda a dinâmica implantada naquele Santuário gira em torno da acolhida e
acolher bem é evangelizar. Atualmente, estão sendo
construídos hotéis e locais para conferências e seminários. Assim, aos poucos, Aparecida estará no nível de
Santuários como o de Lourdes e Fátima.
Há, também, outras experiências que nascem
aqui e ali, nesse campo. O importante é que cada Diocese
comece a tomar iniciativas, pois locais caracterizados
como adequados para o Turismo Religioso nós temos.
Falta, por vezes, melhor organização de nossa parte.
Em nossa Igreja, temos experiências belíssimas
no campo da Comunicação ou do Turismo Religioso.
Faltam, por vezes, espaços para que tais experiências
sejam colocadas em comum. O Instituto Brasileiro de
Marketing Católico (IBMC), com as iniciativas relativas ao
Turismo Religioso e ao Marketing Católico, está possibilitando que nos conheçamos mais, aprendamos uns dos
outros e, assim, nossos trabalhos na Igreja tenham uma
maior eficácia pastoral.
PRODUÇÃO
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DIREÇÃO
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Pedro e Paulo formavam duas personalidades diferentes na missão
de pregar o Evangelho, mas animados pelo mesmo Espírito.
Embora ambos tenham sofrido prisões, perseguições e condenações à morte, cada um tinha particularidade, personalidade e temperamento próprio.
Enquanto Pedro procurava equilibrar as questões religiosas para
não “escandalizar” (cf. Atos 11,2ss) os do seu povo, procurando contornar
conflitos da tradição judaica com a Nova Doutrina, São Paulo enfrentava a
todos (cf. Atos 14,5) - judeus e gentios, como um soldado em combate,
usando de estratégias, fazendo-se de fraco para ganhar os fracos e resistindo a todos os ensinamentos contrários, a ponto de sofrer penas severas de
açoites, prisões e perseguições.
Pelo entendimento humano, Paulo teria sido escolhido para
dirigente da Igreja por ser erudito, conhecer outras nações, outros idiomas e
por ter dupla nacionalidade.
Mas Deus usa a cada um segundo a sua própria vontade, pois
conhece a índole, temperamento e determinação de cada “coração”.
Dois servidores de Cristo e duas personalidades. Assim é constituída a sua
Igreja - de muitos membros, cada qual com sua colaboração característica,
pessoal e única.
Os continuadores da obra de Pedro procuram seguir as ordens do
Senhor, no sentido de “apaziguar as ovelhas” internas e externas. São os
membros do Corpo, que promovem encontros com estadistas, diplomatas
e personalidades mundiais, sejam elas socialistas, capitalistas, democráticas
ou autoritárias, no sentido de orientar, denunciar e buscar caminhos para a
globalização, que consiste na aplicação da igualdade social em todas as
nações.
Tanto dirigentes quanto missionários se colocam a serviço de Deus,
oferecendo a caminhada de toda uma vida para arrebanhar as ovelhas
dispersas.
Todos os membros do Corpo da Igreja trabalham segundo a natureza de
suas aptidões para o serviço comunitário da obra Deus.
Jorge Mario Bergoglio, um cristão que se tornou Cardeal e foi
chamado a ser o Papa Francisco, porque missionários trouxeram a semente
da Boa Nova até quase ao “fim do mundo”.
Por experiência própria, o Papa nos lembra: "Caminhai decididamente para a santidade; não vos contenteis com uma vida cristã medíocre,
mas a vossa pertença sirva de estímulo, a começar por vós mesmos, para
amar mais a Jesus Cristo".
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CONHECER PARA OFERTAR

Dizimistas
Aniversariantes
em Junho

Pastoral do Dízimo

Quanto se deve oferecer de Dízimo?

Deve-se ofertar a Deus o que mandar o nosso coração e o que a nossa consciência
falar. O Apóstolo Paulo assim escreve: “Dê cada um conforme o impulso de seu coração,
sem tristeza nem constrangimento. Deus ama a quem dá com alegria” (2Cor 9,7). Os
israelitas davam dez por cento do que colhiam da terra e do trabalho. Daí vem a palavra
Dízimo, que significa décima parte, dez por cento daquilo que se ganha. Veja como Deus é
bom. Ele lhe dá tudo. Deixa a você nove partes para fazer o que precisar e quiser e pede
retorno de somente uma parte. Assim, somos convidados a ofertar de fato a décima parte.
Mas é importante perceber o seguinte: Dízimo não é esmola, nem sobra, nem migalha,
pois Deus de nada precisa. Ele quer nossa gratidão. Ele quer que demos com alegria,
reconhecimento e liberdade. O que se dá com alegria faz bem àquele que dá e àquele que
recebe.
“Todos os israelitas, homens e mulheres, dispostos a contribuir para as obras que o
Senhor tinha mandado executar por meio de Moisés, trouxeram ao Senhor contribuições
espontâneas” (Ex 35,29).
Com o dízimo damos prova de generosidade, de partilha consciente, de
contribuição responsável e regular. Só nossa consciência cristã nos pode levar à partilha e
o amor: estes são atos livres, espontâneos e, por isso, agradáveis a Deus. O dízimo é nosso
louvor, nossa ação de graças, nossa gratidão, nosso “muito obrigado, meu DEUS”.
Fica nosso convite a você que ainda não oferta o dízimo: venha fazer parte do
grupo de fiéis que devolve seu dízimo com muito amor e alegria, pois reconhece que o
SENHOR DEUS é o provedor de tudo que somos e possuímos.
Informações na Secretaria paroquial.

Convênio Celesc
Seguindo as orientações da Arquidiocese, informamos que a
partir deste mês não teremos mais o repasse de Dízimo através da
fatura de energia elétrica.

01/06 Wilson Pedro dos Santos
01/06 Frida Inthurn
02/06 Salviane Camargo
02/06 Marilene Vailate Severino
03/06 Fabrício dos Santos
03/06 Thereza Butvilavicz
04/06 José Luiz Camargo
04/06 Carlos Antônio Furtado
04/06 Djane dos Santos
05/06 Ardiuno Martini
05/06 Vera Lúcia de Ataíde
Espindola
06/06 Lorival José Oliveira
06/06 Horácio Onofre
06/06 Yeda Maria Wiese
07/06 Sônia Mº Werner Reis
08/06 Lisia Kobarg Cercal
09/06 Marcos José Onofre
09/06 Hélio Freitas
10/06 Aldo Irineu Catarina- Gráfica
10/06 Francisco Bernardino
Cordeiro
10/06 Mª Odete Büchele Zunino
11/06 José Salvelino Dalçoquio
11/06 Leonor Coelho de Oliveira
12/06 Bertolina Pereira
13/06 Antônia Cleide Wagner
14/06 Meurly Kailine dos Santos
15/06 Odetti Almeida Ferreira
16/06 Alba Maria Lapa Gonçalves
16/06 Tânia Brandão Eing
16/06 Paulina de Fátima Quevedo
16/06 Luiz Claudino Frena
17/06 Jaqueline Beiker Rank
17/06 Carlos Antônio Gonçalves
18/06 Nelson de Souza
18/06 Valdenir Trevisan
19/06 Edite Reiser Foes
19/06 Sônia Solange Santor
19/06 Ronaldo José Ribeiro Souza
21/06 Sérgio Ronaldo Bellé
21/06 Carmem Dolores Seára
21/06 Lidia Rainert Fantini
21/06 Terezinha Wilbert Francisco
21/06 Pedro Alves de Leodor
22/06 Edir Constantino
22/06 Aurélio Aldo Cunha (Iraci)
22/06 Rinaldo Ferreira
23/06 Edson da Rosa
24/06 João Carlos B. dos Santos
24/06 Lindair Lazaratto
25/06 Ambrosiana Tomelin Inácio
26/06 Alvaro Augusto Schiffer
26/06 Valdir Mendonça
26/06 Odemir Osvaldo Vicente
26/06 Gilda Cabral Gervásio
27/06 Paulina Moléri Ramos (Lígia)
28/06 Darcy Laura Depim Moser
29/06 Eduardo Corrêa
30/06 Neide Lúcio Laureano

Confecção de Uniformes, Camisetas,
Jalecos, Guarda Pós e Pólos
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Francisca de Paula de Jesus (Nhá Chica)
14 de junho
Rosa Helena Severino

“Nhá Chica, um diamante precioso de Minas Gerais”.
Nascida a 26 de abril de 1810, a pequena Francisca de Paula de
Jesus. Com apenas oito anos de idade sofre com o falecimento
prematuro de sua mãe. Foi recolhida com seu irmão pelos
parentes, que os tratavam com muito amor. Desde muito cedo
recebeu seu apelido, era Nhá Chica, devido a sua distinção e
modéstia. Recebera de sua mãe uma forte influencia religiosa,
era devotíssima de Nossa Senhora da Conceição.
Nhá Chica era de estatura média, vivaz, era alegre e a
todos encantava com sua simplicidade e sabedoria. Não sabia
ler e escrever como a maioria das pessoas pobres de seu tempo
por falta de escolas. Era profunda reconhecedora das escrituras, apesar de não ser alfabetizada, pois meditava o que ouvia
nos sermões e nas leituras da Santa Missa. Era mulher orante e
atuante, participava da vida da comunidade paroquial, atendia
a todos que vinham em busca de suas orações e de suas
palavras de profecia e ciência. Ela sempre tinha em suas mãos o
seu terço de contas simples e nele meditava os mistérios da
vida de Jesus e Maria.
Francisca levava uma vida austera de pobreza, tinha em
sua casa apenas o necessário para viver. Tinha apenas uma
muda de roupa, que para lavar, trancava-se dentro de casa até
que a roupa secasse. Sua casa era um entra e sai de pessoas,
onde tudo era de todos, o que ganhava dos seus filhos espirituais repartia com generosidade, não reservando nada para si.
Mulher penitente e de grandes sacrifícios pela salvação das
almas, em tudo colocava o amor de Jesus e por Jesus.
Com 85 anos de idade, sua saúde já estava muito frágil.
Faleceu no dia 14 de junho de 1895 em Minas Gerais. Com a
notícia de seu falecimento, as caravanas foram chegando e
pouco a pouco uma grande multidão cercou a pobre casa de
Nhá Chica. Todos que se aproximavam do corpo dela sentiam
um perfume suave de rosas frescas. Foi beatificada no dia 4 de
maio de 2013 pelo Papa Francisco.

Canonização das irmãs Laura Montoya e Maria Guadalupe Garcia Zavala
O Papa Francisco realizou no dia 12 de maio, na Praça de
São Pedro, a primeira cerimônia de canonização de seu pontificado para declarar religiosas duas santas do século XX na América
Latina. Foram canonizadas a freira colombiana Laura Montoya
(1874-1949) e a mexicana María Guadalupe García Zavala,
conhecida como "mãe Lupita" (1878-1963) - além de 800 mártires
italianos assassinados em 1480 pelos otomanos por terem se
negado a se converterem ao Islã.

KLEIS & CIA. LTDA.
ALFREDO KLEIS
Homepage: www.kleis.com.br / e-mail: kleis@kleis.com.br

Artigos para Decoradores
Tapeceiros & Toldeiros
Comunicação Visual
MATRIZ: Rua Brusque, 29 - Telefax: (47) 3348 - 4477 - CEP 88302-000 / Centro - Itajaí - SC
FILIAL: Av. do Estado, 3439 - Telefax: (47) 3367 - 3466 - CEP 88330-000 / Balneário Camboriú - SC
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Itajaí 153 anos
Michelle Campos

Imagens internet

“Benvindo â terra do sol e mar
Das praias e belas sereias
Da brisa suave e fagueira
Que envolvem as brancas areias.
Benvindo â terra feliz
Dos sonhos e lindas canções
dos rios e das ruas floridas
Que encantam os seus corações.
Povo hospitaleiro, amigo sincero e leal
Jamais em todo o Brasil
Você terá visto outro igual.
Deste imenso País
Do Oiapoque ao Chuí
Conheça uma alegre cidade
Visite nossa ITAJAÍ”.

A letra do hino de Itajaí retrata bem como é a nossa
cidade. Aqui temos e encontramos um povo trabalhador,
guerreiro, hospitaleiro, que está sempre em busca de novas
oportunidades.
Quem por aqui chega não quer mais sair, sente-se
bem, acolhido. Não podemos esquecer de citar as nossas
belezas naturais, nossa localização privilegiada e nossa
estrutura. Temos uma capacidade ímpar de transformar e
evoluir, o que demonstra a vontade de fazer cada vez mais e
melhor.
Prova disso são os eventos internacionais que
consolida o nome de Itajaí. No ano passado foi a realização
da Regata “Volvo Ocean Race”, para este ano está agendada
a regata “Transat Jacques Vabre”, em 2014 teremos a
realização da “Velas Latinoamérica 2014” e novamente a
“Volvo Ocean Race” em 2015.
Em 153 anos de emancipação política-administrativa
Itajaí quebrou paradigmas e tornou-se uma das mais
importantes cidade do Estado de Santa Catarina, com
destaque para as áreas da economia, turismo e desenvolvimento sócioeconônico, por isso, no dia 15 de junho temos
muito que comemorar e nos alegrar de sermos itajaienses.

www.cdmmulher.com.br
(47) 3349 4022
Rua Zózimo José Peixoto, 166
Centro - Itajaí - SC
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Sagrado Coração de Jesus. N
Neste mês de junho celebramos o
Sagrado Coração de Jesus. É recordar a
essência da vida cristã, ou seja, a pessoa e a
vida de Cristo, e do infinito amor
demonstrado a nós por ele em sua missão. O
Apostolado da Oração constitui na união dos
fiéis que, por meio do oferecimento
cotidiano de si mesmos, se juntam ao
Sacrifício Eucarístico. São os corações
humildes e simples que mais facilmente se
empolgam com as riquezas deste Coração
apaixonado pela humanidade, o Coração de
Jesus.
Sua atividade é eclesial e dela podem
participar todos os cristãos e cristãs,
realizando-se como trabalhadores da Vinha,
em qualquer circunstância pessoal, social,
cultural, familiar e de idade. Somos todos
convidados a beber na Fonte daquele
Sangue que jorra do Sagrado Coração de
Jesus. Ser devoto do Coração de Jesus é um
jeito de ser Igreja, é rota segura e abençoada
de felicidade, paz e realização.

Apostolado da Oração na Comarca:
D. Autália Rotermel de Sá é quem está à frente da nossa
Comarca. Como nasceu em berço católico, pode-se dizer que D.
Autália vive o Apostolado da Oração desde seus primeiros dias de
vida, pois sua mãe já fazia parte desta união de fiéis. Explica que a
espiritualidade do Apostolado da Oração vive-se a partir de
quatro propostas: 1. Oferecer diariamente, pela manhã, o dia que
começa, pondo-se à disposição para que o Espírito Santo atue em
cada momento do dia e leve à realização concreta dos valores do
Evangelho. 2. Aprender a rezar, a criar intimidade com Deus, a
viver no silêncio do coração a inspiração e a novidade do
Evangelho para cada dia. Juntamente com isso, procura-se ainda
formar a própria fé, dando inteligência dos mistérios e a
capacidade de dialogar com as interrogações e desafios que hoje
são postos à Igreja. 3. Alimentar uma profunda devoção à
celebração da Eucaristia, como o Sacramento que resume e
inspira a vida cristã, descobrindo nele a presença amorosa de
Deus, na pessoa de Jesus e do seu Coração. 4. Viver unidos ao
Santo Padre, na oração pelas intenções que pede mensalmente a
todos os cristãos, saindo dos horizontes quotidianos e abrindo-se
aos problemas da grande família humana.
Michele Campos

Acompanhe de Segunda a Sexta
das 9h às 10h da manhã, na
Rádio Conceição FM 105,9
o programa:

“A VOZ DO SANTÍSSIMO”

Acesse nosso site:

www.paroquiadamatriz.com.br

Paróquia Santíssimo Sacramento
Itajaí - SC

Junho 2013

Paróquia Santíssimo Sacramento - Itajaí

07

Nós temos confiança em vós!

Apostolado da Oração na Paróquia - 115 anos

Diretoria atual do Apostolado:
Elza S. Russi, Carmem Filomena dos S. Wloch, Ione Irene da Silva,
Maria de Lourdes A. Burg e Maria Helena de B. Garcia

Ao completar 115 anos, o Apostolado da
Oração dá graças a Deus em comunhão com toda a Igreja
Paroquial. Fundado a 26 de maio de 1898 teve como 1ª
diretoria: Pe. João Batista Petter – diretor, Delfina de O. Pinto –
Presidente, Eugênia N. de Oliveira – Tesoureira, Elvira do C.
Liberato – Secretária.
Há 12 anos, nossa cidade é sede de
Comarca. A primeira diretoria comarcal saiu das fileiras do
Apostolado da Oração da nossa paróquia: A Sra. Autália
Rotermel de Sá, que continua a frente até hoje, como
coordenadora.
Celebramos os 115 anos de fundação numa
celebração festiva na Igreja Matriz celebrada pelo nosso
Diretor Espiritual Pe. Sérgio José de Souza, com a
participação de toda a comunidade comarcal. O Apostolado
pensa e sente com a Igreja; está inserido em todas as
pastorais e movimentos da Comunidade Paroquial,
portanto, é força viva de uma comunidade.
A partir deste ano estamos promovendo a cada 1ª sextafeira do mês a comunhão reparadora. O que isso significa:
Quem tem vida de Igreja, certamente ouviu falar das 12
promessas que o Sagrado Coração de Jesus a Santa
Margarida Maria Alacoque. Jesus justificou-lhe um amor não
correspondido que pede desagravo de todos os fiéis à luz da
misericórdia do seu coração. A 12ª promessa enfoca as
demais e traz o seguinte enunciado: - “A todos os que
comungarem nas primeiras sextas-feiras de nove meses
consecutivos, darei a graça da perseverança final e da
salvação eterna”. “A devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi

a maior explosão de luz que o mundo viu e conheceu após
pentecostes”. (Dom Baugaud).
Um coração contrito e reparador constrói sobre as
ruínas acumuladas pela violência, a civilização do amor.
Também pelo excercício da fraternidade e vivência dos
sacramentos, sobretudo o da Sagrada Eucaristia.
“Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração,
semelhante ao vosso”.
“O Cristo Senhor, elevado na Cruz, entregou-se por nós
em seu imenso amor; e de seu lado aberto fez jorrar, com a
água e o sangue, os sacramentos da Igreja, para que todos os
homens, atraídos ao seu Coração, viessem beber, com
perene alegria, na fonte Salvadora”. (Prefácio do Sagrado
Coração de Jesus).
Mª Helena de Borba Garcia.
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Imaculado Coração de Maria
Márcio Antônio Reiser OFS

“Sua Mãe guardava todas as palavras em seu coração”.
(Lucas 2,51)
Com seu exemplo, Maria nos convida a voltarmos o nosso
olhar para os acontecimentos e descobrir neles a luz que
ilumina o caminho de nossa vida a serviço do evangelho de
Jesus, ao guardar tudo em seu coração, Maria espera que o
futuro desvende os seus segredos.
A festa do Imaculado Coração de Maria foi introduzida em
1944 pelo Papa Pio XII na oitava da assunção. No novo
calendário passou a ser determinado com a categoria de
“Memória”, no sábado depois da solenidade do Coração de
Jesus. Sábado após a festa da Santíssima Trindade.
Muito já se escreveu e muito já se falou sobre o Imaculado
Coração de Maria, porém foi nosso Papa Emérito Bento XVI
quem sintetizou esta tão singela devoção da seguinte forma:
“Vemos que Coração de Maria é visitado pela graça do Pai, é
penetrado pela força do Espírito Santo e impulsionado
interiormente pelo Filho; isto é, vemos um coração humano
perfeitamente introduzido no dinamismo da Santíssima
Trindade”.
São João Eudes (1601-1680) foi o grande promotor do
culto litúrgico que se devia tornar em devoção e patrimônio
dos fiéis, o culto ao Imaculado Coração de Maria.

A festa tornou-se pública em 1648 entrando assim na
liturgia comum, e a partir daí, muitos bispos autorizaram nas
próprias dioceses o culto ao Coração de Maria.
Devemos reconhecer que foi a partir das aparições da
Virgem Maria, em Fátima, que a devoção tomou um novo
impulso conforme escreveu o Cardeal Cerejeira: “A missão
especial de Fátima é a divulgação no mundo do culto ao
Imaculado Coração de Maria”.
Foi no dia 13 de Junho, em Fátima que a Ssma. Virgem
apresentou o coração circundado de espinhos pedindo
reparação e pronunciando estas palavras: “Jesus quer
estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado
Coração”... E disse a Lúcia: “Eu jamais te abandonarei. O meu
Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te
conduzirá a Deus”.
No ano de 1942, durante a segunda guerra mundial, o
Papa Pio XII consagrou o mundo ao Imaculado Coração de
Maria. No dia 4 de maio de 1944, o mesmo Papa Pio XII
ordenou que a festa fosse observada em toda Igreja para que
Maria intercedesse, pela paz entre as nações, a liberdade para a
Igreja, a conversão dos pecadores. Foi no dia 25 de março de
1984 que o Papa João Paulo II, consagrou solenemente o
mundo ao Coração Imaculado de Maria.
Por fim concluímos que, ao celebrarmos a festa do
Imaculado Coração de Maria, experimentamos a insondável
bondade de Deus que desejou amar com um coração
humano, o coração da Virgem de Nazaré.
O Coração de Maria é fonte de graças e virtudes, devemos
contemplá-lo e imitá-lo na entrega total aos desígnios de
Deus: “Faça-se”.
Maria ao mostrar-nos o seu coração é, sobretudo à vida
que ela mostra. Ela quer nos mostrar que o amor repara os
pecados, reanima a esperança, une, constrói, perdoa, santifica,
defende os pequeninos e liberta os humilhados.
Quantas vezes podemos imaginar Jesus recostado no colo de
sua mãe, adormecendo com o sonoro pulsar do coração
imaculado e amoroso. Os corações unidos de Jesus e Maria
batem no mesmo ritmo, com a mesma intensidade e o mesmo
amor.
“Doce Coração de Maria sede nossa salvação”
Em nossa Paróquia, no dia 07 de Dezembro de 2012, foi
fundada a Irmandade da Imaculada Conceição cujo fim maior
é a Gloria de Deus, o amor a Sagrada Eucaristia e a veneração
total a Ssma. Virgem Maria.
Tem a Irmandade como compromisso: a participação
efetiva nas missas aos domingos às 8h, na Igreja da Imaculada
Conceição; nas celebrações litúrgicas no dia 8(oito) de cada
mês às 12h e também a devoção dos primeiros sábados de
cada mês, na Igreja Matriz.
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PROGRAMAÇÃO - JUNHO/2013
MISSAS E CELEBRAÇÕES

CASAMENTOS - JUNHO/2013

Igreja Matriz:
2ª feira – 19h30 – Missa.
3ª feira – 19h30 – Missa com novena de Sto. Antônio.
4ª feira – 14h30 – Confissões.
4ª feira – 15h e 19h30 – Missa e Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro.
5ª feira – 15h às 18h – Adoração ao Santíssimo Sacramento
5ª feira – 19h30 – Missa com procissão e bênção c/Santíssimo.
6ª feira – 19h30 – Missa.
Sábado – 19h30 – Missa.
Domingo – 9h30 e 18h – Missa.
1ª Sexta-feira do mês – 18h30 – Adoração ao Santíssimo.
1º Domingo do mês – Missa às 18h com Procissão e Bênção c/Santíssimo.

1. Franciele Bedin e Michel Cristiano Lopes.
Dia: 01 de junho às 18h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
2. Mariane G. Capistrano e Maicon André Zabot.
Dia: 01 de junho às 18h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
3. Sandra Mônica M. Ferrão e Douglas Vicente P. Levier.
Dia: 08 de junho às 10h30.
Local: Capela do Hosp. M. M. K. Bornhausen.

Igreja N. Sra. da Conceição:
4ª feira – 19h30min – Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro.
Domingo – 8h – Missa.

4. Fernanda dos S. Soares e Frank Landi Teixeira.
Dia: 08 de junho às 18h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.

Igreja Nossa Senhora da Paz – Vila Operária:
Sábado – 18h – Missa.
4ª feira – 19h30min – Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro.
1ª Sexta-feira do mês – 19h30min – Missa.
Capela do Colégio Salesiano:
Sábado – 19h – Missa.

5. Suzanne Christine Ern e Jardel Rulwe Pereira.
Dia: 08 de junho às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
6. Samara Reis e Gabriel Cândido Figueiredo.
Dia: 15 de junho às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.

ENCONTRO PARA NOIVOS - 2013
DIA

LOCAL - PARÓQUIA

BAIRRO

15/06
07/07
20/07
27/07
08/09
28/09
05/10
19/10
09/11
01/12

Santa Inês
São João Bosco
Santíssimo Sacramento
N. Sra. Aparecida
N. Sra. de Lourdes
Santíssimo Sacramento
São João Batista
Santa Inês
Senhor Bom Jesus
Dom Bosco

Centro – Baln. Camboriú
Dom Bosco
Centro – Itajaí
Vila Real – Baln. Camboriú
Fazenda - Itajaí
Centro - Itajaí
São João - Itajaí
Centro – Baln. Camboriú
Monte Alegre – Camboriú
Dom Bosco

FONE
3367-0847
3348-2728
3348-1254
3360-0488
3344-3972
3348-1254
3348-2594
3367-0847
3363-9796
3348-2728

ENCONTRO PARA PAIS E PADRINHOS DE BATISMO
DATA
1º Sábado do mês
13h30
1ª Quarta-feira do mês 19h30
2ª Sexta-feira do mês 19h
2ª Sexta-feira do mês 19h
13h30
2º Sábado do mês
14h
2º Sábado do mês
14h
2º Sábado do mês
13h30
2º Sábado do mês
3ª Quarta-feira do mês 19h
13h30
3º Sábado do mês
13h30
4º Sábado do mês
Última 2ª feira do mês 19h
Último Sábado do mês 13h30
17/08 – 06/11
17/05 – 14/06

VISÃ

BAIRRO
Paróquia São Cristóvão (Matriz)
Paróquia São João Batista
Paróquia São Sebastião (Baln. Camboriú)
Paróquia N. Sra. Aparecida (Baln. Camboriú)
Comunidade Cristo Rei – Costa Cavalcanti
Paróquia São João Bosco (Dom Bosco)
Paróquia Santa Inês (Baln. Camboriú)
Capela N. Sra. de Fátima – São Vicente
Paróquia Santa Inês (Baln. Camboriú)
Comunidade N.Sra. Perp. Socorro–Votorantim
Paróquia São Vicente de Paulo (São Vicente)
Paróquia Santíssimo Sacramento (Centro)
Paróquia São Pedro - Itaipava
Paróquia N. Sra. de Lourdes - Fazenda
Paróquia Senhor Bom Jesus – Monte Alegre

FONE
3341-1408
3348-2594
3360-4321
3360-0488
3341-1408
3348-2728
3367-0847
3241-2742
3367-0847
3341-1408
3241-2742
3348-1254
3346-2874
3344-3972
3363-9796

TICA

7. Maurília Farias Costa e Manoel Domingos Costa.
Dia: 22 de junho às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
8. Camila Apar. B. Paterno e Stefano Giovani Migliorini.
Dia: 29 de junho às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.

AGENDA PAROQUIAL - JUNHO/2013
DATA
01
01
03
03
04
07
08
10
10
12
12
14
15
17
17
19
20
22
24
24
25
26
27

Sab
Sab
Seg
Seg
Ter
Sex
Sab
Seg
Seg
Qua
Qua
Sex
Sab
Seg
Seg
Qua
Qui
Sab
Seg
Seg
Ter
Qua
Qui

HORA
15h
19h
20h
20h
19h30
18h30
14h
20h
20h
8h
8h
19h30
19h30
20h
20h
20h
8h30
14h
20h
20h
14h30
20h15
14h30

EVENTO
Reunião Comitium Stella Maris – Legião Maria
Oração c/Missa – Irmandade Imac. Conceição
Escola Vivencial - Cursilhos
Seminário de Cura e libertação - RCC
Vigília do Movimento de Cursilhos
Adoração e Missa–Sagr. Coração de Jesus
Retiro Espiritual -Irmandade Imac. Conc.
Escola Vivencial - Cursilhos
Seminário de Cura e libertação - RCC
Bazar de Roupas Usadas – Rede Feminina
Bazar de Artesanato – Grupo Divina Misericórdia
Missa do Divino
Missa do Dizimistas (tbém domingo 9h30 e 18h)
Escola Vivencial - Cursilhos
Seminário de Cura e libertação - RCC
Reunião Grupo N. Sra. das Graças-Cursilhos
Reunião Pré-Comitium – Legião de Maria
Palestra promovida pelo Apostolado Oração
Ultréia Festiva - Cursilhos
Seminário de Cura e Libertação - RCC
Reunião Mensal - Apostolado Oração
Reunião – Equipes de liturgia e canto
Reunião Mensal - Apostolado

LOCAL
Capela
Igreja Matriz
Mezanino
Vila
Capela
Matriz
Salão
Mezanino
Vila
Salão
Salão
Igreja Matriz
Igreja Matriz
Mezanino
Vila
Sala
Sala (Capela)
Salão
Salão
Vila
Salão
Salão
Vila Operária

Rua Tijucas, 30 - Centro - Itajaí - Fone: 3348-1260

www.visaootica.com.br
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Espaço da Criança

Antônio Medeiros

Junho

2013

dom seg ter qua qui sex

2 3
9 10
16 17
23 24
30

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

sáb

1
8
15
22
29

Dia 5 é Dia Mundial do
Meio Ambiente. Você já
conhece os símbolos de
reciclagem?

01 - Dia da Imprensa.
05 - Dia Mundial do Meio
Ambiente.
09 - Dia de Anchieta.
09 - Dia do Porteiro.
11 - Batalha Naval de
Riachuello.
11 - Dia da Marinha Brasileira.
12 - Dia dos Namorados.
13 - Dia do Turistas.
15 - Aniversário de Itajaí.
20 - Início do Inverno.
21 - Dia da Música.
24 - Dia de São João.
25 - Dia do Imigrante.
29 - São Pedro e São Paulo.

Ilusão de ótica - Olhe no pontinho preto da
bandeira, enquanto conta mentalmente até 30.
Em seguida olhe para o quadro em branco
ao lado. Você vai ver a bandeira do Brasil
com suas cores reais.

Ligue os pontos com uma linha

Não
Reciclável
papel

plástico

vidro

metal

orgânico

Recorte aqui

Responda, em poucas palavras, a pergunta abaixo, entregue na secretaria da Paróquia
do SS Sacramento e concorra, por sorteio, a uma história em quadrinhos, desenhada
por nós. No próximo número publicaremos os nomes de três ganhadores.

O que você mais aprecia na cidade de Itajaí?

Nome:

Fone:

ANO
S
AV. JOCA BRANDÃO, 265 - CENTRO - ITAJAÍ - SC - FONE (47) 3045-6030
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Festa do Divino Espirito Santo
Alberto Magno Nakashima - Fotógrafo

Bandeireiras

Benção dos Pães

Celebração com Pe. Sérgio José de Souza

Casal Imperador - Rosi e Eliomar Vitti

Corte Imperial

Fone: (47) 3349-4634
Av. Cel Marcos Konder, 217
Centro - Itajaí - SC
postoitajahycenter@terra.com.br

O Relógio de Deus continua pontual...
e o seu?
“Pode ser difícil sentir o Espírito Santo
quando se está apressado,
por isso tenha como meta a
pontualidade, nas celebrações.”
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Prof. Edison d’Ávila conduzindo a Bandeira da Paz

Padrinhos na Celebração

Entrada das Bandeireiras na Celebração

Casais Imperadores de 2012, 2013 e 2014

Junho 2013

Corte com Casal Imperador de 2014, Dalva e Nelson Abrão

47
Tudo de mais gostoso para você!

3348-3747
3046-3747

Rua Alberto Werner, 133 - Vila Operária - Itajaí - SC
www.confeitariacolonial.com.br - colonial@confeitariacolonial.com.br

