
BOLETIM INFORMATIVO DIVINO CORAÇÃO

Queridos amigos e amigas 
paroquianos!

Hoje temos em nossa paróquia três 
importantes veículos de comunicação: 
Site (www.sagradocoracaopaulinia.org. 
br), Facebook (www.facebook.com/ 
sagradocoracaopaulinia) e Rádio 
(Rádio Matriz FM 105.9).

Com esses meios de comunicação 
atingimos muitas pessoas, um bonito 
trabalho que presta valoroso serviço a 
quem participa conosco, vivenciando a 
fé em nossas comunidades.

Agora queremos colocar um outro 
veículo de comunicação, que julgamos 
ser importante para todos, pois 
independe de acesso à mídia eletrônica 
e assim permite a total inclusão de 
todos os membros de nossas 
comunidades no acesso às 
informações, programações e 
orientações de nossa Paróquia – 
Boletim Informativo Paroquial: Divino 
Coração. Serão quatro edições por ano 
com tiragem de três mil exemplares. 

Acreditamos que, com esse novo 
meio de comunicação, iremos 
evidenciar ainda mais toda a riqueza da 
ação pastoral em nossas comunidades. 
Com ele vamos mostrando e 
agradecendo o incansável serviço que 
cada um realiza, além de toda a riqueza 

O que é a oração:
Para Santa Teresinha "é 

um impulso do coração, é 
um simples olhar lançado 
ao céu, um grito de 
reconhecimento e amor no 
meio da provação ou no 
meio da alegria.”

Realmente há várias 
definições para "oração." 
Santo Ambrósio define 
como: "A oração é a 
elevação da alma a Deus ou 
o pedido a Deus dos bens 
convenientes.”

Uma outra frase também 
explica com eficácia o que é 
a "oração": "é uma conversa 
com Deus.”

Como orar: 
Para nos aproximarmos de Deus em oração é preciso, em 

primeiro lugar, termos em mente que Ele é Deus. Por isso 
devemos assumir nossa pequenez, nosso nada diante d'Ele e 
orar com simplicidade e humildade, reconhecendo e aceitando 
a Sua vontade acima da nossa.

Diz o Catecismo da Igreja que a humildade é a disposição para 
receber gratuitamente o dom da oração.

Os lugares mais favoráveis à oração são o oratório pessoal ou 
familiar, os mosteiros, os santuários de peregrinações e, 
sobretudo, a Igreja, que é lugar próprio da oração litúrgica para a 
comunidade paroquial e o lugar privilegiado da adoração 
eucarística.

É importante que não se tenha pressa na hora da oração. 
Entregue-se nas mãos de Deus e ore.

É útil lembrar que, na oração do terço ou rosário, não pedimos 
à Maria, mas a Jesus. O terço nos dá o dom de orar com o 
coração. Durante a reza do terço, Maria está orando conosco 
também, intercedendo a Jesus.
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Campanha da Fraternidade 2018
Tradicional na Igreja Católica, desde 1964, a 

Campanha da Fraternidade tem temas 
diferentes a cada ano. No início os temas eram 
direcionados à vida cristã e do apostolado, 
sendo que apenas posteriormente a Igreja 
começou a pensar no seu papel como 
transformadora da sociedade, querendo 
envolver os cristãos no processo da mudança. 
Já foram discutidos diversos temas como 
biomas brasileiros, tráfico humano e saúde 
pública, por exemplo. O assunto desse ano é 
bastante pertinente devido à situação crítica 
da violência, que aumenta a cada dia. A Igreja 
está muito preocupada e nós sabemos que a 
segurança pública não é tarefa só da polícia.

É certo que a Igreja não irá resolver o 
problema da violência, mas espera que cada 
um assuma e faça a sua parte. Junto ao 
objetivo geral da campanha, que é construir a 
fraternidade, promovendo a cultura da paz e 
da reconciliação, da justiça à luz da palavra de 
Deus, como caminho de superação à 
violência, a temática foi desenvolvida baseada 
no lema "Vós sois todos irmãos". Irmãos vivem 
em harmonia, se respeitando, então se 
desenvolvermos essa temática de que somos 
todos irmãos, a fraternidade se torna um 
sonho possível.

É muito importante que as pessoas 
percebam e realizem pequenos atos no dia a 
dia visando a superação da violência. Não 
vamos desarmar alguém, tirar rifles ou 
pistolas, mas podemos desarmar os corações, 
porque as grandes maldades nascem no 
coração humano e é isso que a Igreja vai 
trabalhar: a consciência. Cada cristão é 
convidado, na sua consciência de fé, a 
trabalhar pela paz e ajudar a Igreja através do 
gesto de solidariedade no Domingo de 
Ramos. Neste ano, com o resultado desta 
coleta, a Igreja deverá ajudar entidades e 
organizações que lutam em favor da vida e 
contra a violência. 

O que é Ação Pastoral?
Segundo o Concílio Vaticano II, na constituição 

pastoral Gaudium et Spes, “pastoral” consiste em se 
debruçar sobre as aspirações e as angústias dos 
homens para lhes propor, a partir delas, a mensagem 
cristã. Pastoral não se limita à ação dos pastores, mas à 
ação de toda a comunidade, de toda a Igreja.

Num sentido amplo, Pastoral é toda a ação da Igreja 
e sua missão neste mundo. A Igreja não existe para si 
mesma, mas em função da sua missão de anunciar 

Jesus Cristo e fazer acontecer o Reino de Deus.
A ação pastoral envolve, entre outras coisas, o serviço aos necessitados, o 

diálogo com o mundo, a denúncia profética, a dimensão celebrativa, a participação 
na comunidade, o estudo da fé e a espiritualidade.

da Ação Pastoral e os diversos eventos promovidos pelas comunidades. Com ele 
em mãos, cada paroquiano terá a oportunidade de saber daquilo que está para 
acontecer através da nossa agenda. Além, é claro, de trazer assuntos relacionados 
às pastorais, como catequese entre outros.

Com este Boletim Informativo ficará fácil de perceber que somos uma paróquia 
em construção e não estou aqui me referindo a uma construção de tijolos e 
cimento, mas uma construção onde cada um(a) se faz um tijolinho, abençoado e 
ajudando a construir uma Igreja viva, acolhedora, familiar e eucarística.

Explore ao máximo as informações aqui contidas. Não se esqueçam de consultá-
lo constantemente e, para esclarecer qualquer dúvida, procure a Secretaria 
Paroquial. Vamos firmes na missão de evangelizar! Fiquem na paz de Deus e firmes 
na Missão!

Receba minhas orações e bênção sacerdotal.
Pe. Paulo César Gonçalves Ferreira

Pároco

07 a 22 de abril (sábados e domingos)
– Quermesse da São Bento – Atrás da Igreja São Bento

22 de abril – Domingo do Bom Pastor
– Dia mundial de oração pelas vocações

06 de maio – 17:00
– Missa da Crisma – Matriz

12 e 13 de maio – Dia das mães
– Nas comunidades

20 de maio – 19:00
– Dedicação da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus – 02 anos

25 a 27 de maio
– Retiro espiritual para jovens – fazer com antecedência a inscrição

27 de maio – 13:00
– Chá do Movimento Mãe Rainha – Salão Paroquial

31 de maio – 16:00
– Missa de Corpus Christi – Matriz Nossa Senhora do Belo Ramo

01 de junho a 01 de julho
– Festa do Sagrado Coração de Jesus – Aguarde programação

Campanhas
Partilho aqui um pouquinho das 
campanhas e outras iniciativas que estão 
acontecendo em nossas comunidades.

Comunidade Matriz Sagrado Coração 
de Jesus

A Comunidade Matriz está realizando a 
Campanha com o objetivo de angariar 
fundos para o início das obras do Centro 
Pastoral Imaculado Coração de Maria. 
Esta obra ocupará o lugar do atual salão 
paroquial e contará com salas, salão, 
auditório, cozinhas, banheiro e outras 
dependências em vista de um melhor 
acolhimento para ações de cunho 
pastoral e social. Veja como você pode 
ajudar. Sua ajuda, somada a de outros, 
multiplicará a propagação do Evangelho.

Comunidade São Pedro

A Comunidade São Pedro, envolvendo as 
pessoas que dela participam, iniciou em 
fevereiro deste ano a Campanha em prol 
ao término das obras do Centro Pastoral 
São Paulo Apóstolo. O espaço contará 
com salas, salões, cozinha e banheiros. 
Tudo em vista da irradiação do Evangelho, 
assim como estava no Coração do 
Apóstolo Paulo. A Comunidade espera 
contar com a adesão de todos.

Comunidade São Bento

A Comunidade São Bento não está 
realizando nenhuma campanha, neste 
momento, mas conta com a generosidade 
do povo em doações em vista do término 
das obras do Centro Pastoral São João 
Paulo II. O referido espaço será 
inaugurado no dia 21 de março e contará 
com salas, cozinha, banheiros e outras 

dependências, além de um bonito e 
funcional espaço Gourmet, que muitas 
pastorais poderão utilizar em suas 
confraternizações. Podendo ajudar, não 
deixe de fazê-lo em vista do anúncio do 
Evangelho.

Comunidade Santa Teresinha

Também não tem uma campanha oficial 
neste momento, mas vem realizando 
vários eventos em vista de angariar 
recursos para a continuidade das obras do 
Centro Pastoral Nossa Senhora do Carmo, 
que contará com salão, salas, cozinha e 
banheiros. Quem participa desta 
Comunidade não pode ficar sem 
prestigiar os eventos bonitos e recheados 
de amor e sabor que a Comunidade vem 
realizando. A presença e participação de 
cada um também ajuda a criar condições 
para que o Evangelho seja propagado.

04 a 11 de março
– Cerco da Misericórdia – Com. São Bento

10 de março
– Festival da Pizza – Com. São Pedro

08 de março – Dia internacional da Mulher
– Celebrado dia 11 de Março na Matriz

16 de março – 20:00
– Espiritualidade Quaresmal para agentes de Pastoral – Matriz

17 de março – Festival da Pizza – Com. Matriz

18 a 20 de março – Tríduo de São Bento

21 de março – 19:30
– Missa em Louvor a São Bento e Inauguração do
   Centro Pastoral São João Paulo II – Com. São Bento

24 de março – 09:00
– Missa dos enfermos – Com. Matriz

25 de março a 01 de abril
– Semana Santa – Aguarde programação

A Comunidade São 
Bento convida para 
missa em Louvor ao 
seu padroeiro no dia 
21 de março de 2018 
às 19:30. Na mesma 
ocasião acontecerá a 
bênção inaugural do 
Centro Pastoral São 
João Paulo II.

A Comunidade 
agradece a 
colaboração de todos 
por mais essa 
conquista.

Participe da tradicional festa de 
São Bento nos dias 7 e 8, 14 e 15, 21 e 
22 de abril a partir das 18:00 na rua 
Malavazi - atrás da Igreja São Bento.

15 de abril – 14:00
– Show de Prêmios da Com. Sta. Teresinha – Chácara Sta. Margarida

06 de maio – 11:30
– Almoço Com. São Bento – Strogonoff de Frango e cia. (apenas retirada)



1 - Ritos Iniciais
A. Entrada:
“Reunido o povo, enquanto entra o 

Sacerdote com o diácono e os ministros, 
inicia-se o cântico de entrada. A 
finalidade deste cântico é dar início à 
celebração, favorecer a união dos fiéis 
reunidos e introduzi-los no mistério do 
tempo litúrgico ou da festa, e ao mesmo 
tempo acompanhar a procissão de 
entrada do Sacerdote e dos ministros.” 
(IGMR 47)

B. Saudação do altar e da 
assembleia: (Acolhida)

“Chegados ao presbitério, o 
Sacerdote, o diácono e os ministros saúdam o altar com 
inclinação profunda. Em sinal de veneração, o Sacerdote e o 
diácono beijam então o altar; e, se for oportuno, o Sacerdote 
incensa a Cruz e o altar.” (IGMR 49) “Terminado o cântico de 
entrada, o sacerdote, de pé junto da cadeira, e toda a assembleia 
fazem sobre si próprios o sinal da Cruz”. (IGMR 50). Somente o 
Sacerdote diz: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Assim como somente os fiéis respondem: Amém. (Rubrica 2, 
MR)[2]

C. Ato penitencial:
“Em seguida, o Sacerdote convida ao ato penitencial, o qual, 

após uma breve pausa de silêncio, é feito por toda a comunidade 
com uma fórmula de confissão geral e termina com a absolvição 
do Sacerdote; esta absolvição, porém, carece da eficácia do 

sacramento da penitência. (IGMR 51) O Missal 
Romano dispõe de três fórmulas para o ato 
penitencial[4] e não pode ser confundido com o kyrie, 
nem substituído por ele.

D. Kýrie, eleison:
“Depois do ato penitencial, diz-se sempre o Senhor, 

tende piedade de nós (Kýrie, eléison), a não ser que já 
tenha sido incluído no ato penitencial. É 
normalmente executado por todos, em forma 
alternada entre o povo e a assembleia ou um cantor.

Cada uma das aclamações diz-se normalmente 
duas vezes, o que não exclui, porém, um maior 
número, de acordo com a índole de cada língua, da 
arte musical ou das circunstâncias. Quando o Kýrie é 
cantado como parte do ato penitencial, cada 

aclamação é precedida de um 'tropo'.” (IGMR 52).
E. Glória in excelsis:
“O Glória é um antiquíssimo e venerável hino com que a Igreja, 

congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus e ao 
Cordeiro. Não é permitido substituir o texto deste hino por 
outro. É começado pelo Sacerdote ou, se for oportuno, por um 
cantor, ou pela assembleia, e é cantado ou por todos em 
conjunto, ou pelo povo alternando com a assembleia, ou só pela 
assembleia. Se não é cantado, é recitado ou por todos em 
conjunto ou por dois coros alternadamente. Canta-se ou recita-
se nos domingos fora do Advento e da Quaresma, bem como 
nas solenidades e festas, e em particulares celebrações mais 
solenes.” (IGMR 53)

Na próxima edição continuaremos a falar da riqueza da Missa.

Conhecendo a liturgia da Santa Missa

Catequese infantil e com adultos
Uma grande quantidade de pessoas 

procuraram nossas comunidades nos 
meses de Janeiro e Fevereiro para fazer a 
inscrição na catequese infantil e na 
catequese com adultos.

Nossos catequistas acolhem com 
muita alegria cada pessoa que vem com 
o coração aberto para fazer a 
experiência do encontro com Cristo.

Sejam bem vindos, nossas crianças e 
adultos, que façam uma bonita 
caminhada contando sempre com as 
orações de toda a comunidade.

7º. Aniversário da Novena a Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro 

No dia 24 de janeiro, a 
Novena à Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro completou 
seu sétimo aniversário. 
Muitas bênçãos e milagres já 
foram testemunhados neste 

período, muitas sementes lançadas e 
frutos colhidos. A comunidade 
agradece a presença de cada irmão e 
irmã e pede sempre a intercessão 
poderosa de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro sobre a vida de cada 
um.

A Novena acontece toda quarta 
quarta-feira do mês às 15:00 na 
Comunidade Matriz Sagrado Coração 
de Jesus. Além da Missa, acontece 
também a bênção da saúde, bênção da 
água, bênção dos objetos religiosos e a 
bênção com o Santíssimo Sacramento.

Semana Catequética 2018
Promovida pela Forania Santa Teresinha do 

Menino Jesus, aconteceu entre os dias 22 e 
26 de Janeiro, na Comunidade São Pedro, a 
Semana Catequética.

Foi um importante momento de formação 
para os nossos catequistas, que com a ajuda 

do Padre Leonardo Piacente (Assessor da Catequese da Arquidiocese de Campinas), 
refletiram sobre a catequese de inspiração catecumenal.

Mais de 150 catequistas das cinco Paróquias da Forania estiveram presentes nos dias 
de formação. Nossa gratidão aos nossos catequistas que realizam um bonito trabalho de 
evangelização das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Kairós das comunidades Santa Teresinha e São 
Pedro

Nos dias 27 e 28 de Janeiro estiveram reunidos 
jovens das comunidades Santa Teresinha e São Pedro 
para o tradicional encontro Kairós. Este encontro 
acontece todos os anos e é destinado a jovens que 
estão se preparando para receber o Sacramento da 
Crisma. Parabéns aos crismandos pela perseverança e 
também aos catequistas destas comunidades que 
sempre evangelizam com amor.

Também aconteceu nos dias 03 e 04 de fevereiro o 
Acampamento dos jovens crismandos da 
Comunidade Matriz. Momento de encontro, oração, 
partilha e vivência com boas amizades. Parabéns pela 
participação e belíssimo trabalho dos nossos 
catequistas.

Aconteceu em nossas comunidades

* Dízimo é a 
devolução que 
fazemos ao nosso 
Senhor de tudo que Ele 
nos dá, com carinho e 
muito amor. Devolver 

o dízimo a Deus é o dever do bom cristão, 
um gesto bem generoso, prova de nossa 
gratidão.

* É dever de todos agradecer a Deus. 
Nossa gratidão deve ser concreta, não 
apenas por palavra. Agradecemos 
concretamente a Deus quando nos 
abrimos à conversão, buscando viver 
integralmente o evangelho e quando nos 
comprometemos com as coisas de Deus, 

ajudando a expansão do evangelho e da 
igreja.

* Ser dizimista, na sua raiz mais 
profunda, significa construir 
comunidade. Ser dizimista é ter posse da 
maior parte, após entrega do dízimo, a 
parte da gratidão. Dízimo não é 
imposição, não é obrigação; é uma forma 
fácil de sermos gratos a Deus. Dízimo é 
partilha, não é esmola. Partilhar não é dar 
o que sobra. Partilhar é dar o que o outro 
precisa. Reparto confiante de que nada 
do que ofereço, me fará falta. Dízimo é 
amor. É por isso que quanto mais 
partilhamos, mais temos.

* O dízimo nos leva a um desafio, uma 

promessa e bênçãos. Faça a experiência, 
diz o senhor dos exércitos.  (Ml 3,10-12).

* “Conhecereis a verdade, pois a 
verdade vos libertará.“ (João 8,32)

Agora você conhece um pouquinho mais da 
importância de ser dizimista. Procure a 
Pastoral o dízimo e veja como participar da 
comunidade com o seu Dízimo.

Material orienta para a confissão
Já está disponível 

um pequeno material 
que foi preparado para 
aqueles que procuram 
o Sacramento da 
Confissão. O mesmo 
pode ser retirado na 
secretaria paroquial. 
Com o material em 
mãos o penitente terá 
a oportunidade de fazer uma boa 
preparação através do exame de 
consciência para depois se confessar.

Encontro de preparação para noivos

A Pastoral Familiar, através da equipe 
pré-matrimonial, ajudou nos dias 17 e 18 
de fevereiro mais um grupo de jovens 
casais a se prepararem para o 
Matrimônio. Trata-se de uma 
oportunidade enriquecedora para esses 
jovens poderem contar com a ajuda e 
testemunho desta equipe. Nossa alegria e 
gratidão a cada casal desta equipe. Os 
próximos encontros acontecerão: 19 e 20 
de maio; 4 e 5 de agosto e 3 e 4 de 
novembro. Procurar a secretaria da Matriz 
para marcar a data.

Pós encontro do ECC
No dia de 06 fevereiro foram retomados 

os pós encontros do ECC – Encontro de 
Casais com Cristo. O ECC convida os 
casais que já fizeram o encontro e casais 
que ainda não fizeram para estes 
momentos de formação, espiritualidade, 
fraternidade em vista do crescimento da 
família e participação na comunidade.

Acompanhe a programação dos pós-
encontros deste ano onde todos podem 
participar:

Dias 06 e 20 de março
Dias 03 e 17 de abril
Dias 08 e 22 de maio
Dias 05 e 19 de junho
Dias 07 e 21 de agosto
Dias 04 e 18 de setembro
Dias 02, 16 e 30 de outubro
Dias 13 e 27 de novembro
Dia 08 de dezembro – confraternização

Fiéis lotam a Igreja Matriz na Quarta-
Feira de Cinzas

Iniciamos a Quaresma 
com a Imposição das 
Cinzas como sinal de 
penitência

Com participação 
expressiva do povo de 
Deus, começamos nossa 
caminhada quaresmal 
em preparação à Páscoa 
da Ressurreição.

Missa do Sagrado Coração de Jesus
Já é uma tradição acontecer toda 

primeira sexta-feira do mês às 19:00 na 
Igreja Matriz a Missa do Sagrado Coração 
de Jesus, seguida de adoração ao 
Santíssimo Sacramento. No mês de 
fevereiro, fomos agraciados com a 
presença de Dom Mário – Bispo de 
Roraima, que presidiu a Missa com a 
participação dos seus familiares e amigos 
que moram aqui em Paulínia. Dom Mário 
em suas palavras deixou para os presentes 
um bonito ensinamento de amor a Jesus e ao próximo, partilhando também os 
desafios da Igreja de Roraima com a vinda de refugiados da Venezuela.

Show de prêmios foi um Show

A comunidade São Bento agradece a 
presença de cada um que se fez presente 
neste evento cujo objetivo era angariar 
recursos para o término das obras do 
Centro Pastoral São João Paulo II. 
Agradece também as doações e o 
trabalho incansável dos agentes de 
pastoral, que mais uma vez prontamente 
responderam: Aqui estou! Com o êxito 
deste evento, somando a outras doações, 
a comunidade convida para a 
Inauguração do Centro Pastoral que 
acontecerá no dia 21 de março às 19:30 
com a Missa de São Bento, seguida de 
procissão com a Imagem de São João 
Paulo II e entronização.

Campanha da Fraternidade na Câmara Municipal
No dia 21 de Fevereiro, na Câmara Municipal, 

realizamos o lançamento da CF 2018 em nível de 
forania. Contamos com a presença de nossas lideranças, 
das comunidades, pessoas preocupadas com a questão 
da violência, o clero de nossa forania, vereadores, o 
capitão da PM e o comandante da guarda municipal. 

Retiro Espiritual
de Jovens

Dias 25,26 e 27 de maio
Inscrições e informações pelo site:

www.rejpaulinia.coni.br
www.sagradocoracaopaulinia.org.br
Idade: de 16 a 25 anos - Vagas Limitadas

REJ 2018

JUBILEU DE OURO
Sociedade São Vicente de Paulo - Vicentinos
Conferência São Francisco de Assis - Paulínia
Missa 3 de Junho de 2018 - 10:00hs - Matriz

50 anos à serviço da Vida !
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