
GIRO PAROQUIAL JUVENTUDELITURGIA

TEMPO COMUM

PÁG. 7 PÁG. 4 e 5 PÁG. 7

JOVEM INSTRUMENTO DE
DEUS NA FAMÍLIA

EM DEFESA DA VIDA, NÃO AO ABORTO.

"Os maus não são bons porque os bons não são melhores", já nos ensinava 
Santo Agostinho. 

PÁG. 3

FESTA DE SÃO PEDRO, 32 ANOS DO GRUPO DE 
ORAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 9º ANO DE 
ORDENAÇÃO PE GRACIONE, TRÍDUO DA FESTA 

    DE SÃO CRISTÓVÃO, MISSA DOS ENFERMOS

REALIDADE EM FOCO
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Jovens participam do 
5º Encontro Vocacional da 

Diocese
No segundo domingo de julho (08/07), o 

Serviço de Animação Vocacional da Diocese de 
Cachoeiro de Itapemirim realizou no Seminário 
Bom Pastor,  em Cachoeiro,  o 5° Encontro 
Vocacional de 2018.

Com o tema: "O Senhor me Chama", o encontro 
contou com a participação de 24 jovens, e também, 
pela primeira vez, com a presença de dois casais 
Vocacionais, representando as Paróquias Nossa 
Senhora Auxiliadora, de Jerônimo Monteiro, e 
Nossa Senhora da Conceição, de Piúma.

"O tema do encontro nos levou a ter a certeza de 
que Deus nos chama em meio a nossa realidade, 
mas para ouvir esse chamado devemos estar 
atentos aos sinais e buscar sempre a intimidade 
com Ele para entrar em total sintonia com Sua 
vontade. E dando um seguimento ao encontro 
passado, buscamos estar na intimidade com o 
Senhor por meio da oração pessoal", contou o 
Seminarista Anthonny Juan.

  

Nos moldar através do amor de Deus
A Irmã Eliana, da Congregação das Irmãs de 

Jesus na Eucaristia, e o Reitor do Seminário e Vigário 
Geral da Diocese, Padre Antônio Tatagiba Vimercat, 
também participaram do 5º Encontro Vocacional. O 
padre também presidiu a Santa Missa de 
encerramento do encontro.

Para o Seminarista Raone Barglini, mais do que 
pedir, é importante saber ouvir o que Deus quer nos 
falar. Deus nos guia através do seu amor e devemos 
interpreta-lo da forma correta:

“Ouvir a voz de Deus em nosso coração é 
essencial para um bom discernimento. Essas 
escolhas em nossa vida são sempre feitas entre 
duas coisas boas, sendo necessário assim, saber 
qual dessas é a vontade de Deus. Devemos nos 
deixar moldar pelo amor de Deus e estar atentos 
aos seus sinais, pois como dizia Santo Inácio de 
Loyola: 'Basta o desejo de desejar'”.
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Amados irmãos e irmãs, saudações em 
Cristo Jesus!

É com imensa alegria que apresentamos a 
vocês mais uma edição de nosso informativo 
paroquial “Aliança”. Este mês temos a 
oportunidade de re�etir sobre a nossa 
vocação: o chamado que o Senhor nos faz para segui-lo 
plenamente. 

Nós sabemos que o primeiro chamado que Ele nos faz é para a 
santidade: “sede santos como vosso Pai celeste é santo” (Mt 5,48). 
Diante desta proposta de Jesus é preciso perguntar: estamos 
dispostos a viver esta vocação todos os dias da nossa vida? 
Estamos conscientes do que signi�ca a santidade? Santidade é 
pureza. É estar em estado de graça. É ser uma pessoa virtuosa. É 
viver a fé cristã todos os dias. É estar na presença de Deus 
constantemente.

Após assumirmos a vocação fundamental, à santidade, 
estamos preparados para dar resposta ao chamado do Senhor e 
vivermos uma vocação especí�ca: sacerdotal, familiar, religiosa 
ou laical. Cada estilo de vida, assumido com alegria e 
compromisso é abençoado por Deus e produzirá abundantes 
frutos para a Igreja e para a sociedade. Qual a sua vocação 
especí�ca? Qual a sua resposta? Que frutos têm produzido?

Para nos ajudar no discernimento e na vivência de nossa 
vocação, contamos com o exemplo de pessoas que passaram por 
este mundo e com seu estilo de vida alcançaram a santidade, por 
exemplo, a Virgem Maria, com o título de Nossa Senhora da 
Glória, cuja festa celebraremos no dia 15 de agosto e também 
Santa Clara de Assis e Santo Ezequiel Moreno, padroeiros de duas 
de nossas comunidades eclesiais de base, cujas festas 
celebraremos nos dias 11 e 19 de agosto. 

Aproveitemos a oportunidade que Deus nos dá e sejamos 
felizes, assumindo uma vocação para o bem da Igreja e para o 
fortalecimento do reino de Deus. Todos têm uma vocação. Um 
chamado que vem de Deus e que requer uma resposta. Toda 
vocação está ligada ao serviço que cada um exerce em favor de 
seus semelhantes e de sua comunidade. É o que nos a�rma São 
Pedro: “ponde-vos, cada um conforme o dom recebido, a serviço 
uns dos outros, como bons administradores da graça de Deus, tão 
variada em seus efeitos” (1Pe 4,10).

Faço uma motivação especial aos jovens de nossa comunidade 
paroquial: não tenham medo de responder ao chamado que 
Jesus lhes faz. Sejam corajosos e respondam sim ao convite de 
Jesus: “vem e segue-me” e ao pedido que Ele faz: “Ide e anunciai”. 
Somente assim é que poderemos fazer com que haja um mundo 
melhor, mais humano e fraterno. E não se esqueça de que Deus 
conta com você!

Desejo a todos os pais de nossa Paróquia um feliz dia. Que as 
bênçãos de Deus recaiam sobre vocês para que possam viver a 
vocação de ser pai com muito amor e responsabilidade, 
educando seus �lhos na lei de Cristo e na lei da Igreja.

Um abençoado mês a todos! E com alegria no coração 
vivenciemos este mês vocacional!

ALIANÇA - Boletim Informativo da Paróquia 
Sagrados Corações de Jesus e Maria

Rua Manoel da Costa Carvalho n. 02 - Nova Brasília - CEP: 29.302-450 – Cachoeiro de Itapemirim-ES 
E-mail: ss.cc@dci.org.br - Telefone: 3511-7217

Pároco: Pe. Gracione Augusto Alves
Equipe: Diac. José Adilson Soares, Alexandre Pogian, Arildo Almeida, José Geraldo Delprete ,  
Leonardo Lovatti, Sandra Ribeiro, Gil Rizzo e Lorraine Dobrovosk.
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Grá�ca Diocesana

Palavra do Pároco
COMUNHÃO ECLESIAL

Padre Gracione Augusto Alves
Pároco
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EM DEFESA DA VIDA, NÃO AO ABORTO.
"Os maus não são bons porque os bons não são melhores", já nos ensinava Santo Agostinho. 

O mundo em que vivemos está cada dia mais 
estranho.  Mulheres que tratam animais de estimação 
como “�lhos” e outras que são capazes de matar os 
�lhos que trazem em seu próprio ventre. Onde foi que 
nos perdemos assim? O que aconteceu com nossa fé e 
obediência aos ensinamentos de Deus?  O que diz no 
5º mandamento da Lei de Deus, “Não matarás”, por 
acaso foi revogado? Somos frutos do sangue 
derramado de muitos homens e mulheres, que foram 
martirizados por serem �éis à Palavra de Deus; porém 
hoje em dia, a necessidade de consumir, doar e gastar 
nossa vida pela Palavra de Deus é mais urgente do que 
nunca. É o nosso sangue que deve ser derramado, se 
necessário for, não dos bebês inocentes. O Aborto 
proposital, ou seja, mães que assassinam ou aceitam 
que assassinem seus �lhos nos seus próprios ventres, 
cresce assustadoramente pelo mundo todo. 

Numa recente entrevista a mãe do jogador 
português Cristiano Ronaldo, falou que só não o 
abortou, porque foi acolhida, consolada e incentivada 
pelo médico que ela procurou, a não fazer o aborto. O 
mundo quase perdeu esse fantástico atleta. Entre os 

quase abortados temos ainda Roberto G. Bolanhos (o 
Chaves), Thiago Silva, Andrea Bocelli, Jack Nicholson, 
Celine Dion, Justin Bieber, Steve Jobs... famosos ou 
não, todos somos �lhos amados de Deus. 

Muitos políticos, em diversos países, estão 
aprovando o aborto e em alguns desses, essa 
possibilidade pode ocorrer até o nono mês de 
gravidez. Sendo Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o 
que esperar de Deus para uma nação que é capaz de 
matar Seus �lhos no momento de maior fragilidade.  
Onde estão os verdadeiros cristãos? Nos Estados 
Unidos, o atual presidente foi eleito com a promessa 
de cortar o apoio �nanceiro do governo às 
instituições e ONGs abortistas, promotora de 
assassinatos de bebês mundo a fora. Com a Graça de 
Deus está cumprindo sua promessa. Já indicou para a 
Suprema Corte Americana, dois magistrados 
contrários ao aborto. Vitória em favor da Vida. 
Estamos em período pré-eleitoral para Deputado 
Federal, Senadores e Presidente. Existem no Brasil 
muitos partidos que fecharam compromisso de 
aprovar o aborto. Precisamos �car atentos às posições 
"pró-vida" dos candidatos e seus partidos. Como um 
cristão se justi�caria diante de Deus em ter 
colaborado com o assassinato de bebês? Os 
verdadeiros Cristãos são convocados para essa guerra 
em favor da Vida, pois todos que são A FAVOR do 
aborto, já nasceram, mas querem e estão impedindo 
os �lhos de Deus de nascer.

“O DIREITO À VIDA NÃO SE DISCUTE, SE DEFENDE”

Por Leonado Alves Costa, 
Comunidade São Francisco de Assis

Pastoral Familiar – Setor Pré Matrimônio Paroquial
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GIRO PAROQUIAL
Por Leonardo Lovatti e equipe
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FESTA DE SÃO PEDRO

32 ANOS DO GRUPO DE ORAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

9º ANO DE ORDENAÇÃO PADRE GRACIONE
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GIRO PAROQUIAL
Por Leonardo Lovatti e equipe

ASSEMBLEIA REGIONAL II

TRÍDUO DA FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO

MISSA DOS ENFERMOS



"A alegria do Evangelho, que 
nos abre ao encontro com Deus e 
os irmãos, não pode esperar pelas 
nossas lentidões e preguiças; não 
nos toca, se �carmos debruçados à 
j a n e l a ,  c o m  a  d e s c u l p a  d e 
continuar à espera dum tempo 
favorável; nem se cumpre para nós, 
se hoje mesmo não abraçarmos o 
risco duma escolha. A vocação é 
hoje! A missão cristã é para o 
momento presente! E cada um de 
nós é chamado – à vida laical no 
matrimônio, à vida sacerdotal no 
ministério ordenado, ou à vida de 
especial consagração – para se 
tornar testemunha do Senhor, aqui 
e agora." Papa Francisco"

Celebramos em agosto o mês 
vocacional, e neste ano, o tema é: 
Seguir Jesus à Luz da Fé e o lema: 
“Sei em quem acreditei” (2Tm 2,12). 
Durante o mês vocacional toda 
Igreja é convidada não apenas a 
r e z a r  p e l a s  v o c a ç õ e s ,  m a s 
sobretudo, re�etir e despertar 
todos os batizados para uma 
cultura vocacional, promovendo 
u m  e f e t i v o  t r a b a l h o  e 

c o m p ro m i s s o  c o m  t o d a s  a s 
v o c a ç õ e s  n a  I g r e j a .  A o  n o s 
d e p a r a r m o s  c o m  a  p a l a v r a 
vocação, geralmente ligamos logo 
essa palavra com as imagens de 
padre e freira, ou até mesmo a 
confundimos com a escolha 
pro�ssional, porém, são duas 
coisas diferentes. Na verdade, o 
signi�cado da palavra vocação é 
derivado do verbo vocare, que em 
latim signi�ca chamar,  é um 
chamado a partir da pessoa de 
Jesus, que nos convida a segui-Lo. 

Durante nossa peregrinação na 
terra recebemos do Senhor três 
grandes chamados: Somos antes 
de tudo chamados a vida, Deus nos 
chama a ser gente. A vocação 
humana é aquela que recebemos 
gratuitamente de Deus, a primeira 
vocação do ser humano, é o 
c h a m a d o  à  e x i s t ê n c i a  p e l a 
m i s e r i c ó r d i a  d e  D e u s ,  é 
desenvolver a dignidade humana. 
Antes de sermos cristãos, somos 
humanos; desse modo, devemos 
desenvolver todas as nossas 
potencialidades que foram dadas 

por Deus, em prol do semelhante, 
de uma sociedade mais justa e 
fraterna.  O segundo chamado: o 
de ser cristão. À medida que a 
p e s s o a  c r e s c e  e  t o m a 
conhecimento da própria fé, aos 
poucos assume uma identidade 
que a caracteriza como seguidor 
(a), verdadeiros discípulos (os) 
missionário (as) do próprio Cristo. 
O Batismo é considerado fonte de 
todas as vocações, porque é a partir 
dele que o cristão viverá uma 
vocação especí�ca que pode ser: a 
vocação à vida matrimonial, a 
v o c a ç ã o  à  v i d a  r e l i g i o s a 
consagrada, a vocação à vida 
sacerdotal e a vocação do cristão 
leigo.  O mês vocacional  nos 
provoca a re�etir a importância da 
vocação, nos levando a descobrir 
nosso papel e nosso compromisso 
com a Igreja e a sociedade. A partir 
do momento em que tomamos 
consciência, ela precisa nos levar à 
ação, vivenciando no dia-a-dia o 
chamado que o Deus nos faz. 

Escrito por: 
Carla Mª Rodrigues de Rezende e Everton Costa de Rezende

Equipe do SAV Paroquial
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Jovem, instrumento 
de Deus na família

Lorraine Dobrovosk  
Missionária da Comunidade Vida Nova

Arlete Debacker Passos  
Comunidade Nossa Senhora de Fátima - Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria

A família é um projeto de Deus desde o princípio da humanidade, é através 
dela que Deus escolheu manifestar o seu amor no mundo. O eixo da sociedade 
está constituído na família. E talvez seja por isso que, hoje, notamos o quanto o 
cerne familiar tem sido atacado. O relativismo e a ideia de que tudo é permitido 
são armas que o inimigo tem utilizado contra a estrutura familiar, sonhada por 
Deus. E como temos nos posicionado diante disso?

Já parou pra pensar que Deus conta com você para ser um anunciador do 
plano salví�co Dele aqui na terra? 

A base familiar (mãe, pai, �lhos) é o arquétipo, o modelo de vida que Deus 
quis para o homem na terra. Se destruirmos a família, destruiremos a sociedade. É 
muito comum as novelas, �lmes apresentarem uma distorção no sentido Cristão 
de modelo familiar. O divórcio entre os casais tornou-se �chinha de descarte fácil, 
se não deu certo é só separar. A desobediência e a falta de respeito entre �lhos e 
pais tornou-se algo recorrente, em que fazer o que se quer vale mais que dar 
ouvidos aos pais. 

E o resultado disso tudo é desastroso, porque vemos muitos jovens 
nascidos em famílias católicas, que já não valorizam mais este sacramento, e 
acham, por ignorância religiosa, que já não é importante subir ao altar para 
começar uma família. E assim, se entregam a uma vida afetiva como se fossem 
casados, mas na verdade não são. E além de se perderem nos afetos desregrados 
também perdem de vista o desejo de Deus para suas vidas (o que é muito pior).

Todos nós sabemos que desde o princípio da existência da humana existe a 
família, e ninguém jamais a pôde ou poderá destruir, pelo fato de que ela é divina; 
isto é, foi instituída por Deus. Como ensina o nosso Catecismo, ela é “a célula 
originária da vida social”. “É a sociedade natural na qual o homem e a mulher são 
chamados ao dom de si no amor e no dom da vida” (CIC, 2207). 

Por isso, nós jovens somos colaboradores deste plano de salvação que 
perpassa pelo cerne familiar. Precisamos assumir a nossa identidade cristã cada 
dia com mais a�nco, e assim sermos instrumentos e testemunhas de Deus na 
nossa casa, e no mundo. O Senhor conta conosco para externar seu amor aos 
homens através da família e principalmente na nossa família. 

Deus nos fez em uma família para que nessa constituição 
sejamos GUARDIÕES DO AMOR, o amor divino que se revela 

no amor humano. 

Liturgia
TEMPO COMUM

O Tempo ordinário celebra o mistério de Cristo e da Igreja na sua 
globalidade, ou seja são venerados mistérios particulares da vida de 
Cristo, especialmente no dia do Domingo. Somente quando se 
compreende que o tempo comum é um tempo indispensável, que 
desenvolve o mistério pascal de Cristo de modo progressivo e profundo, 
podem se dizer que se sabe o que seja o ano litúrgico. Dar atenção 
unicamente aos "Tempos Fortes" signi�ca esquecer que o ano litúrgico 
consiste na celebração, como sagrada lembrada no curso de um ano, de 
todo o mistério de Cristo e da obra da salvação.

O Tempo Comum consta de 33 ou 34 semanas, tendo como centro o 
Domingo, dia do Senhor, dia da Páscoa Semanal.

O tempo Comum é caracterizado por duas fases: a primeira, começa 
na segunda-feira que segue o Domingo após o dia 06 de Janeiro e se 
estende até a Terça-feira antes da Quaresma, e a segunda fase retorna na 
segunda-feira depois de Pentecostes e termina antes da I Véspera do 
primeiro Domingo do Advento.

Neste longo período do ano litúrgico devemos prestar especial 
atenção ao Lecionário tanto Dominical como Ferial (semanal). É tempo 
em que a comunidade cristã aprofunda na Fé o mistério pascal e sublinha  
as exigências da vida nova. Neste período, deve se lembrado e cultivado 
o sentido do Domingo como Páscoa Semanal e dia da Assembleia.

Na Mesa da Palavra, nós é servido um rico cardápio de leituras 
bíblicas, percorrendo um ciclo de três anos (A, B e C), para que cada 
passagem mais importante da sagrada Escritura seja ouvida e 
interpretada. Em cada um dos anos, lemos um dos Evangelhos Sinóticos; 
Ano A - Mateus, Ano B - Marcos e no Ano C -  Lucas.

Leitura semicontínua dos Evangelhos sinóticos permite, através da 
Homilia, uma profunda educação à fé, fundada na teologia das 
atividades históricas de Jesus, como é apresentada pela narrativa de 
cada Evangelista. O Evangelho de João é lido nos tempos fortes do ano 
litúrgico, e a leitura do capitulo 6, sobre o pão da vida, 
vem completar a leitura do Evangelho de Marcos, no 
ano B.

Eu, Arlete Debacker Passos, casada, do lar, queria muito ser dizimista, mas como não recebo benefícios, me 
perguntava o que poderia fazer.

Em uma terça-feira, no círculo bíblico, re�etimos sobre um fato da vida que havia me chamado atenção 
acerca do dízimo. Cheguei em casa, conversei com meu esposo – que é dizimista – e ele me disse: “pode fazer sua 
carteirinha, porque o que é meu é seu também”.

Até hoje, desde 2000, sou muito feliz pela graça de ser dizimista.

Cerlange Gomes  

Anuncie Aqui
Seu cliente também leu isso

TESTEMUNHO DE UM DIZIMISTA
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CALENDÁRIO/AGENDA de Agosto de 2018

Encontro diocesano da Pastoral da Juventude em Marataízes
Encontro Bom Pastor - Colégio IPE - Pastoral Familiar
7h: Missa no Carmelo
13h: Formação para os coordenadores e animadores de círculos 
bíblicos dos regionais I e II na Catedral
14h: Reunião do Conselho Pastoral Paroquial na CEB São José 
Operário
19h: Missa na CEB Santa Terezinha do Menino Jesus

05 de agosto: Domingo
Vocação Sacerdotal - Dia do Padre
Encontro diocesano da Pastoral da Juventude em Marataízes
Encontro Bom Pastor - Colégio IPE - Pastoral Familiar
30º Concentração Diocesana do Apostolado da Oração em Conceição do 
Castelo - Saída às 6h da CEB Santa Rita de Cássia
8h: Despertar vocacional paroquial na CEB São José Operário - Missa
8h: Celebração da Palavra na CEB Nossa Senhora de Fátima - Diácono 
José Carlos
9h30min: Encontro do EAC às 9h30min na CEB Santa Rita de Cássia
16h: Missa de encerramento do Encontro Bom Pastor na CEB Santo 
Ezequiel Moreno
19h: Celebração da Palavra na CEB Santa Rita de Cássia - Diácono José 
Adilson

01 de agosto: Quarta-feira
Passar as �chas do Sacramento do Batismo para conhecimento e 
aprovação do CPC
9h: Confraternização dos presbíteros em Jerônimo Monteiro
19h30min: Reunião paroquial da Pastoral da Criança na CEB Santa 
Rita de Cássia
19h30min: Reunião da Pastoral Familiar na CEB São Cristóvão - Pe. 
Gracione

02 de agosto: Quinta-feira
8h30min às 11h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
14h às 17h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
19h30min: Reunião da equipe de espiritualidade na CEB São 
Cristóvão
19h30min: Missa em Itaóca Pedra - Pe. Gracione

03 de agosto: Sexta-feira
Primeira sexta-feira do mês - Exposição e Adoração ao Santíssimo 
Sacramento na CEB Santa Rita de Cássia às 7h, concluindo com 
Bênção solene e Missa, às 19h30min, animada pela CEB Nossa 
Senhora de Fátima
15h: Reunião paroquial com os coordenadores da Pastoral da Saúde 
na CEB Santa Rita de Cássia
19h30min: Terceiro encontro setorial de preparação do Abraço ao 
Zumbi na CEB São José Operário

04 de agosto: Sábado

06 de agosto: Segunda-feira
18h30min: Encontro com as crianças da catequese infantil da CEB 
Santa Rita de Cássia sobre o mês vocacional - Pe. Gracione
19h30min: Início do Módulo II da Escola de Fé e Vida (Liturgia) nas 
CEBs Nossa Senhora de Fátima e Santa Rita de Cássia - Pe. Gracione
19h30min: Reunião paroquial da Pastoral do Dízimo na CEB Santa 
Rita de Cássia

07 de agosto: Terça-feira
8h30min às 11h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
14h às 17h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
19h30min: Reunião do Regional II na Paróquia Sagrados Corações de 
Jesus e Maria - Padres e Leigos

08 de agosto: Quarta-feira
9h às 15h: Visita aos enfermos e idosos da CEB São Cristóvão
19h30min: Formação paroquial para todos os catequistas da 
Iniciação Cristã na CEB Santa Rita de Cássia
19h30min: Reunião paroquial da liturgia na CEB Santa Luzia

09 de agosto: Quinta-feira
7h: Missa no Colégio Cristo Rei

14h às 17h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
19h30min: Reunião com o CPC da CEB Nossa Senhora Aparecida

10 de agosto: Sexta-feira
Dia de São Lourenço Diácono – Dia do Diácono
7h: Missa na CEB Santa Luzia
19h: Missa – Igreja Matriz Nossa Sra. Da Penha – Alegre – 
Homenagem aos Diáconos
19h30min: Missa na CEB Santa Clara - Paróquia Nosso Senhor dos 
Passos - Pe. Gracione

11 de agosto: Sábado
9h: Encontro com os representantes dos Conselhos Municipais mais 
cinco pessoas por Paróquia na Catedral
14h: Reunião da Iniciação Cristã em Itaipava - Pe. Gracione
14h: Formação paroquial para novos coroinhas, acólitos e 
cerimoniários na CEB São José Operário
14h: Formação para novos MEPPD e MEDE na CEB Santa Rita de Cássia
19h: Missa e festa na CEB Santa Clara de Assis

12 de agosto: Domingo
Vocação Familiar - Dia dos pais
INÍCIO DA SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA - Abertura em todas 
as comunidades da paróquia
8h: Missa na CEB Nossa Senhora Aparecida
8h: Celebração da Palavra na CEB São Cristóvão - Diácono José Adilson
8h: Celebração da Palavra na CEB São José Operário - Diácono José 
Carlos
10h: Missa na CEB Santa Ana
19h: Missa na CEB Nossa Senhora de Fátima

14 de agosto: Terça-feira
Entregar as �chas do Sacramento do Batismo na secretaria paroquial 
com os devidos documentos
8h30min às 11h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
14h às 17h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
19h: Missa em Itaipava - Pe. Gracione

15 de agosto: Quarta-feira
6h: Missa na CEB São José Operário 
9h às 15h: Visita aos doentes e idosos da CEB São José Operário
19h30min: Missa e Festa da CEB Nossa Senhora da Glória

16 de agosto: Quinta-feira

8h30min às 11h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial

8h30min às 11h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
14h às 17h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
19h: Missa em Piúma - Pe. Gracione
19h30min: Reunião da equipe de espiritualidade na CEB São 
Cristóvão

17 de agosto: Sexta-feira
19h: Saída da Imagem dos Sagrados Corações da CEB Santa Rita de 
Cássia para a CEB São Cristóvão - Missa às 19h30min
19h30min: Reunião da Diretoria da Liga Católica

18 de agosto: Sábado
7h: Missa no Carmelo
14h: Tarde de espiritualidade na CEB Santa Terezinha do Menino 
Jesus 
14h: Formação paroquial para todos os MEPPD e MEDE na CEB Santa 
Rita de Cássia
14h: Encontro paroquial com todos os coroinhas, acólitos e 
cerimoniários já atuantes com seus respectivos coordenadores na 
CEB São José Operário
19h: Missa paroquial animada pela juventude na CEB Santo Ezequiel 
Moreno

19 de agosto: Domingo
Vocação Religiosa - Dia da vida consagrada
8h: Missa de Aniversário de 29 anos de fundação da CEB Santa Rita 
de Cássia 
8h: Encontro com as famílias na CEB Nossa Senhora Aparecida
9h30min: Encontro com as famílias dos adolescentes do EAC na CEB 
Santa Rita de Cássia

19h30min: Reunião da equipe de espiritualidade na CEB São 
Cristóvão
19h30min: Segundo encontro de formação para os ministros das 
exéquias na CEB Santa Rita de Cássia

31 de agosto: Sexta-feira
6h: Missa na CEB São Cristóvão
19h30min: Quarto encontro setorial de preparação do Abraço ao 
Zumbi às 19h30mim na CEB São José Operário
19h30min: Reunião paroquial da Pastoral Familiar na CEB São 
Francisco de Assis

8h30min às 11h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
14h às 17h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
19h30min: Curso de oratória na CEB São José Operário
19h30min: Reunião do CPAE na CEB Santa Rita de Cássia

24 de agosto: Sexta-feira
Romaria da Liga Católica ao Santuário Nacional de Aparecida
9h às 15h: Visita aos idosos e enfermos da CEB Nossa Senhora da 
Glória
19h: Missa de abertura do Congresso Diocesano da RCC - Pe. Gracione

25 de agosto: Sábado
14h: Formação para novos MEPPD e MEDE na CEB Santa Rita de Cássia
14h: Formação paroquial para novos coroinhas, acólitos e 
cerimoniários na CEB São José Operário
16h: Reunião da Legião de Maria na CEB Santa Rita de Cássia
19h: Missa e festa sertaneja na CEB Santa Luzia
19h: Noite de caldos na CEB São Cristóvão

26 de agosto: Domingo
Vocação Leiga - Dia do catequista
Dia Nacional do PAMEM - Pastoral do Menor
8h: Encontro de formação com as equipes diocesanas em Apiacá - 
Regionais 4 e 7 - Pe. Gracione
19h: Missa paroquial dos catequistas na CEB Santa Rita de Cássia

27 de agosto: Segunda-feira
19h: Missa na CEB Santo Agostinho - Muqui - Pe. Gracione

28 de agosto: Terça-feira
8h30min às 11h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
14h às 17h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
19h30min: Missa paroquial dos círculos bíblicos na CEB Nossa 
Senhora da Glória

29 de agosto: Quarta-feira
9h às 15h: Visita aos idosos e enfermos da CEB Santa Ana
19h30min: Reunião do COMIPA na CEB Santa Rita de Cássia

30 de agosto: Quinta-feira
8h30min às 11h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial
14h às 17h: Atendimento do Pároco na Secretaria Paroquial

10h: Missa na CEB São Francisco de Assis - Encontro das famílias - 
Grupo de Oração - RCC 
18h: Missa e festa de Santo Ezequiel Moreno na CEB Santo Ezequiel 
Moreno

20 de agosto: Segunda-feira
Encontro dos padres da Primeira Faixa Etária em Iúna - Até dez anos de 
sacerdócio - Pe. Gracione

21 de agosto: Terça-feira
Encontro dos padres da Primeira Faixa Etária em Iúna - Até dez anos de 
sacerdócio - Pe. Gracione
Devolver as �chas do Sacramento do Batismo para as comunidades
19h: Missa na CEB Santa Marta - Divino São Lourenço - Pe. Gracione

22 de agosto: Quarta-feira
9h: Reunião da equipe de base do Prado em Jerônimo Monteiro - Pe. 
Gracione
19h30min: Missa de Aniversário do Grupo de Oração Jesus Amor e 
Vida da CEB Santa Rita de Cássia

23 de agosto: Quinta-feira

Aliança - Agosto 2018

Se fosse possível colocar na capa e junto com o texto 
uma imagem unificando as vocações: presbítero, Diácono, religiosa (irmã de caridade) e 
laical (Família – poderia ser até do Everton, mas com a família dele toda, ou talvez uma pastoral também) .

 


