
rosy ramos universo da arte/divulgação

Comunidade Nossa Senhora Aparecida e Santíssima Trindade, no Porto Seco, vai celebrar a padroeira do Brasil no dia 12 de outubro com procissão e missa

A Comunidade Santíssi-
ma Trindade e Nossa Senhora 
Aparecida (Paróquia São 
Cristóvão) realizará missa 
festiva em homenagem à pa-
droeira do Brasil. Os festejos 
acontecerão no dia 12 do pró-
ximo mês, feriado nacional, 
data em que se celebra o dia 
de Nossa Senhora Aparecida. 

A igreja está localizada 
à Av. Élvio Antônio Filipetto, 
220, bairro Santa Rosa de 
Lima (Porto Seco), junto ao 
Sambódromo. A missa solene, 
celebrada pelo Padre Filipe 
Maciel Pereira, será às 10h e 
na sequência o almoço.

“O povo está convidado 
para tomar parte neste evento 
especial dedicado à Nossa Se-
nhora e orar pelo bem de nosso 
País, para que seja possível 
reduzir a fome, a injustiça e a 
desigualdade social”, concla-
ma Padre Filipe, pároco da Pa-
róquia São Cristóvão.

Os convites para o al-
moço já estão à venda nas 

secretarias da matriz São 
Cristóvão e das comunidades 
Santa Bárbara, Santa Rita de 
Cássia e Santíssima Trindade  
e Nossa Senhora Aparecida 
ao preço de R$ 25,00 por pes-
soa.

História
A imagem de Nossa Se-

nhora Aparecida foi encontrada 
no século 18, conforme regis-
tros históricos arquivados na 
Cúria Metropolitana de Apa-
recida do Norte (SP) e na 
Companhia de Jesus, em Ro-
ma, na Itália.

A história foi registrada 
pelos padres José Alves Vilela, 
em 1743, e João de Morais e 
Aguiar, em 1757, cujos docu-
mentos se encontram no 
Primeiro Livro de Tombo da 
Paróquia de Santo Antônio de 
Guaratinguetá (SP).

Segundo os relatos, a 
aparição da imagem ocorreu 
na segunda quinzena de outu-
bro de 1717, quando Pedro 

Miguel de Almeida Portugal e 
Vasconcelos, conde de Assu-
mar e governante da capitania 
de São Paulo e Minas de Ou-
ro, estava de passagem pela 
cidade de Guaratinguetá, no 
vale do Paraíba, durante via-
gem até Vila Rica (MG).

O povo de Guaratinguetá 
decidiu fazer uma festa em ho-
menagem à presença de Dom 
Pedro de Almeida e, apesar de 
não ser temporada de pesca, 
os pescadores lançaram seus 
barcos no Rio Paraíba com a 
intenção de oferecer peixes ao 
conde.

Os pescadores Domin-
gos Garcia, João Alves e Filipe 
Pedroso rezaram à Virgem 
Maria e pediram a ajuda de 
Deus. Após várias tentativas 
infrutíferas, desceram o curso 
do rio até o Porto Itaguaçu.

Eles já estavam de-
sistindo quando João Alves 
jogou sua rede novamente e, 
ao invés de peixes, apanhou 
o corpo de uma imagem da 

Virgem Maria, sem a cabeça. 
Ao lançar a rede novamente, 
apanhou a cabeça da imagem, 
que foi envolvida em um lenço.

Após terem recuperado 
as duas partes da imagem, a 
figura da Virgem Aparecida 
teria ficado tão pesada que 
eles não conseguiam movê-la. 

A partir daquele mo-
mento, os três pescadores 
apanharam tantos peixes que 
se viram forçados a retornar ao 
porto, uma vez que o volume 
da pesca ameaçava afundar 
as embarcações. Esta foi a pri-
meira intercessão atribuída à 
santa.

A festa litúrgica acon-
tece no dia 12 de outubro e, 
desde 1980, quando o Papa 
João Paulo II esteve no Brasil, 
o dia passou a ser feriado re-
ligioso nacional, conforme Lei 
n.º 6802, de 30 de junho da-
quele ano.

Na mesma lei a Repú-
blica Federativa do Brasil re-
conhece oficialmente Nossa 

Senhora da Conceição Apare-
cida como sua padroeira.

Antes, em 16 de julho de 
1930, Nossa Senhora Apare-
cida já havia sido proclamada 
Rainha do Brasil e sua padro-
eira, por decreto do papa Pio 
XI.

A Catedral Basílica 
Santuário Nacional de Nossa 
Senhora da Conceição Apare-
cida é o maior templo católico 
do Brasil e o segundo maior do 
mundo, menor apenas que a 
Basílica de São Pedro, no Va-
ticano.

A estrutura foi solene-
mente sagrada em 1980, pelo 
Papa João Paulo II. Em 1984, 
a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) ele-
vou a nova basílica a Santuário 
Nacional.

 Em novembro de 2016, 
por decreto do Papa Francisco, 
a basílica foi elevada à digni-
dade de igreja-catedral da Ar-
quidiocese de Aparecida do 
Norte (SP).

Comunidade vai celebrar
Nossa Senhora Aparecida
missa solene e almoço serão realizados no dia consagrado à padroeira de todos os brasileiros
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A voz do Pároco
Louvado seja nosso
Senhor Jesus Cristo!

Para sempre seja louvado!

Estimados paroquianos, chega-
mos ao mês de setembro, o ano está 
passando ligeiro e temos que render 
graças a Deus, pois estamos sempre e 
cada vez mais perto do encontro defi-
nitivo com o nosso Deus, que deve 
contagiar nosso ser e nos trazer perene 
alegria.

O mês de setembro, na Igreja no 
Brasil, é marcado pela singela lembran-
ça daquele livro que resguarda parte 
daquilo que, para o cristão, é sagrado 
e essencial: a Revelação Divina. Este 
mês é dedicado à Bíblia e para que nós 
voltemos os nossos olhares para ela.

Na verdade, creio que o mais im-
portante e essencial deste mês não é 
tanto voltar o olhar para o livro em si, 
mas para aquilo que ele traz.

A religião cristã não é a religião 
de um livro, mas de uma pessoa bem 
concreta e real, que sabemos ser o 
próprio Deus encarnado, a Palavra 
Eterna, Revelação Divina que veio a 
nós.

De fato, a Bíblia não é a Palavra 
de Deus, mas contém parte desta mes-
ma Palavra. Como assim? Este livro 
sagrado não é anterior à Igreja, isto é, à 
comunidade cristã; não foi a Igreja que 
nasceu da Bíblia, mas esta é que nas-
ceu daquela.

A Revelação, que é o processo 
onde Deus se dá a conhecer e a co-
nhecer os seus divinos planos, se deu 
ao longo da história de Israel, aonde 
Ele mesmo veio ao encontro dos seus, 
falando através de seus santos e pro-
fetas e fazendo alianças com aquele 
povo.

Na plenitude dos tempos, para 
consumar a definitiva e inquebrantável 
aliança, honrando todo o anunciado 

àquele e através daquele povo, o Filho 
do Eterno Pai, a Segunda Pessoa 
da Trindade Santíssima, a Palavra 
eternamente proferida pela boca do 
Pai, sem deixar a sua glória e a sua 
divindade, assumiu uma verdadeira 
natureza humana, fazendo-se em tu-
do semelhante aos homens, exceto 
no pecado, nos deixando, após sua 
passagem na terra e a Redenção reali-
zada, a comunidade dos fiéis como a 
custodiadora e responsável pela propa-
gação de tudo aquilo que o Cristo fez e 
ensinou.

As Sagradas Escrituras são a 
consignação escrita de parte da Re-
velação Divina, que nos veio pela 
Tradição Apostólica. Lemos no final do 
evangelho segundo São João que nos-
so Senhor fez muitas outras coisas, 
mas as que foram escritas eram para 
que crêssemos no Senhor.

A construção do texto sagrado se 
deu ao longo da história, em determina-
do tempo em que alguém, movido pela 
Inspiração Divina, resolveu consignar 
aquilo que ouviu ou que presenciou, 
em sua plenitude ou em sua parte.

Esta construção, marcada pela 
influência de dois autores - o Divino e 
o humano -, também é marcada por 
aspectos históricos, sociais, políticos, 
de caráter literário, entre outros, que 
devem ser levados em conta para a re-
ta interpretação do escrito, bem como 
para compreender a mensagem divina 
por trás do texto.

Para termos a Bíblia católica 
tal qual a concebemos hoje, foram 
necessários 300 anos na história do 
cristianismo, onde as autoridades 
eclesiásticas, considerando todo o pa-
trimônio da Tradição Apostólica, pon-
deraram, entre os vários textos ditos 
“inspirados”, aqueles que concordavam 
com o que por nós também foi recebido, 
formando o conhecido “cânon bíblico”.

A Palavra de Deus, que nos che-
ga pela Revelação, é muito mais do que 

um texto redigido; ela é viva e eficaz e 
se faz presente na comunidade dos 
seus seguidores, não se prendendo 
ao que as páginas podem conter; es-
tá presente na Bíblia, através dos se-
us escritos, mas não é a Bíblia - ela a 
supera.

Ao mesmo tempo, esta Revela-
ção, pela qual se conhece a Palavra 
de Deus, que tem parte escrita nos 
livros sagrados, se faz presente na co-
munidade cristã através da Tradição 
Apostólica, que é tudo aquilo que os 
primeiros viram e ouviram e contaram 
aos seus e que chegou a nós, a qual, 
através do serviço do Magistério da 
Igreja, deve ser custodiada, interpretada 
e ensinada na sua pureza para todos 
os crentes e àqueles que haverão de 
compor a família cristã.

Por fim, creio firmemente que, 
neste setembro, devemos olhar mais 
profundamente a Bíblia e superar o li-
vro, enxergando aquilo que nela está 
presente, bem como está na presente 
na fé da comunidade cristã.

Setembro também é mês de 
outras comemorações. Celebramos 
dois anos à frente da administração da 
Paróquia São Cristóvão, como seu pá-
roco e, à semelhança do bispo, como 
seu pastor próprio. São dois anos de 
dedicação e aprendizado, de desafios 
e algumas incompreensões, mas de 
muitíssimas alegrias, que superam 
qualquer dificuldade.

Aqui, deixo expressado meu 
agradecimento a todos, sem exceções, 
pois cada um teve um papel importante 
para moldar meu pastoreio e para mar-
car a história de nossa comunidade pa-
roquial. Muito obrigado!

Neste mês também teremos vá-
rios momentos festivos, como o almoço 
do Objetivo Novo de Apostolado (ON-
DA), o Chá das Capelinhas, o jantar 
e festa de nosso Curso de Liderança 
Juvenil (CLJ) e o Jantar-baile da Prima-
vera.

Estamos ampliando a atuação 
do movimento ONDA em nossa paró-
quia, instalando-o na Comunidade 
Santíssima Trindade e Nossa Senhora 
Aparecida.

Aquela realidade é marcada pela 
limitação financeira, fome e criminali-
dade. Não raras vezes encontramos 
situações precárias de moradia e de vi-
da, além de um domínio de facções e 
do tráfico.

Ao mesmo tempo, há muita gen-
te boa, honesta e trabalhadora, e que, 
com suas dificuldades, busca ganhar 
algum saldo, a fim de socorrer os seus. 

É neste contexto que queremos 
inserir o movimento, para que consiga-
mos instruir e incutir algo bom na cabeça 
daquelas crianças que frequentam nos-
sa comunidade católica, antes que os 
percamos para o crime e o tráfico. 

Em derradeiro, peço a Deus que 
a sua Palavra, revelada e comunicada, 
guardada, custodiada e ensinada pela 
comunidade cristã, que é a Igreja, possa 
encontrar abrigo e eco em nossas vidas, 
mas que não seja um eco vazio, e sim 
um que frutifique abundantemente, 
gerando em nós frutos de conversão, 
seguimento, discipulado e vida nova.

Que o Senhor os abençoe 
abundantemente e,

por favor, não se esqueçam
de rezar por mim.

Com minha bênção,
Padre Filipe Maciel Pereira

Queres conversar com o Padre Filipe?
Todas as sextas-feiras na Matriz São Cristóvão

Das 9h às 11h30min e das 15h às 17h30min
Aconselhamento - Orientação - Confissão

Queres conversar com o Padre Filipe?



Missa de Cura e Libertação
Venha e participe deste momento especial

Todas as terceiras sextas-feiras de cada mês às 19h30min

Paróquia São Cristóvão
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Eventos programados na
Paróquia São Cristóvão

A secretaria da Paróquia São Cristóvão está divulgando o 
calendário oficial de eventos programados para os meses de se-
tembro e outubro. Os paroquianos podem participar de todas as 
promoções juntamente com familiares, vizinhos e amigos.

Neste mês o destaque fica por conta do Chá das Capelinhas 
de Nossa Senhora, que acontecerá no dia 18, às 15h30min, na 
Matriz São Cristóvão.

Para dançar dois jantares-bailes vão animar os paroquia-
nos. O primeiro no dia 21, às 20h, na Matriz São Cristóvão e o 
segundo, no dia 28, também às 20h, na Igreja Santa Bárbara, 
celebrando a chegada da Primavera.

Em outubro estão previstos diversos eventos onde se des-
taca o Casamento Comunitário que será celebrado no sábado, 
dia 19, às 19h, na Igreja Santa Bárbara e na sequência o jantar-
baile promovido pelo grupo Encontro de Casais com Cristo 
(ECC).

No sábado, dia 12, feriado nacional, acontecerá missa, às 
10h, e almoço, às 12h, para celebrar a padroeira do Brasil, Nos-
sa Senhora Aparecida. Os dois eventos acontecerão na Igreja 
Santíssima Trindade e Nossa Senhora Aparecida, no Porto Seco.

No dia 26, a cerimônia de Crisma, às 18h30min, na Matriz 
São Cristóvão.

Leia no quadro abaixo o calendário dos eventos e adquira 
os convites para as festas e almoços nas secretarias da matriz e 
das comunidades. 

Os católicos apostólicos romanos ce-
lebram a Bíblia no dia 30 de setembro, em 
homenagem a São Jerônimo, doutor da Igre-
ja Católica e conhecido por ser o primeiro tra-
dutor dos livros sagrados para o latim vulgar, 
popularizando, assim, o seu conteúdo, mas no 
decorrer do mês as comunidades realizam di-
versos eventos para marcar a data. Conjunto 
de escritos sagrados ao cristianismo, a Bíblia 
tem 27 livros no Novo Testamento, que narram 
a passagem de Jesus Cristo na Terra, e 43 no 
Antigo, antes da vinda do Messias.

 Para os católicos, a Bíblia é como um 
“guia” de ensinamentos que orientam o modo de 
vida a ser seguido, além de apresentar crônicas, 
parábolas e previsões feitas por profetas sobre 
o Apocalipse.

Palavra de origem grega significa “rolo” 
ou “livro”, diminutivo de “byblos”, “papiro egí-
pcio”, nome da cidade de onde esse material 
era exportado para a Grécia. É uma coleção de 
textos sagrados trazendo narrativas de inter-
pretações religiosas da existência do ser hu-
mano.

A história conta que embora tenha sido 
escrita por homens, seguidores de Cristo, foi 
inspirada por Deus, se tornando o principal guia 
doutrinário da Igreja.

A Bíblia católica foi escrita por cerca de 
40 autores, entre 1500 a.C. e 450 a.C. (livros do 
Antigo Testamento) e entre 45 d.C. e 90 d.C. (li-
vros do Novo Testamento), ou seja, o conjunto 

levou quase 1600 anos para ser finalizado.
A tradição cristã declara Moisés como o 

autor do Pentateuco, os primeiros cinco livros da 
Bíblia católica (Gêneses, Êxodo, Levítico, Nú-
meros e Deuteronômio). A data dos primeiros 
escritos acreditados como sagrados é bem 
mais recente: por exemplo, muitos estudiosos 
aceitam que foram compilados pela primeira 
vez apenas após o exílio babilônico, a partir de 
outros textos datados entre o décimo e o quarto 
século antes de Cristo.

Muitos estudiosos também afirmam que a 
Bíblia foi escrita por dezenas de pessoas oriun-
das de diferentes regiões e nações.

O apóstolo Paulo afirma que “toda a 
Escritura é inspirada por Deus“, literalmente, 
“soprada por Deus” (em 2 Timóteo 3, 16).

O apóstolo Pedro diz que “nenhuma pro-
fecia foi proferida pela vontade dos homens. 
Inspirados pelo Espírito Santo é que homens 
falaram em nome de Deus.” (2 Pedro 1, 21).

O apóstolo Pedro atribui aos escritos de 
Paulo a mesma autoridade do Antigo Testa-
mento: “E tende por salvação a longanimidade 
de nosso Senhor; como também o nosso 
amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a 
sabedoria que lhe foi dada; falando disto, como 
em todas as suas epístolas, entre as quais há 
pontos difíceis de entender, que os indoutos e 
inconstantes torcem, e igualmente as outras Es-
crituras, para sua própria perdição” (2 Pedro 3, 
15-16).

Cristãos celebram
a Bíblia Sagrada

o mês de setembro convida todos à reflexão do livro mais lido no mundo
divulgação

Nos livros do Antigo e Novo Testamentos é possível encontrar mensagens de Deus e de Jesus Cristo para toda a humanidade
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PASTORAL SOCIAL
Resgatando a dignidade humana

A Pastoral Social da Paróquia São Cristóvão atende cerca de
50 famílias cadastradas que residem no Porto Seco, junto à

Comunidade Nossa Senhora Aparecida e Santíssima Trindade.

Para distribuir uma cesta básica com genêros alimentícios
para cada família, precisamos do apoio de toda a comunidade.

Participe desta campanha doando um quilo de alimento
não perecível (arroz, feijão, açúcar, sal, farinha de trigo,

macarrão, café, leite em pó ou integral, biscoito, azeite, etc.).

Deixe sua doação nas secretarias da paróquia e das
comunidades ou nas entradas das igrejas antes das missas. 

“A fé sem obras é morta!”
Tg 2,26

Você que frequenta a comunidade paroquial e que se sen-
te responsável por esta casa, que também é sua, venha fazer a 
experiência do Dízimo.

Compromisso daqueles que se sentem família de Deus e 
corresponsáveis com a missão da Igreja.

Se você ainda não é dizimista, busque informações nas 
secretarias da Matriz São Cristóvão e das comunidades Santa 
Bárbara, Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora Aparecida e 
Santíssima Trindade.

Preencha o formulário com seus dados e venha fazer parte 
desta grande família.

Se você não contribui mais, volte a fazer parte desta his-
tória!

Você, nosso dizimista, que Deus te abençoe e retribua!
Um convite do padre Filipe Maciel Pereira.

Faça a experiência do Dízimo

Agora é possível entrar em contato com a Matriz São 
Cristóvão através do sistema de comunicação WhatsApp. A no-
vidade já está operando e todos os paroquianos podem enviar 
mensagens ou realizar chamadas telefônicas.

O sistema WhatsApp utiliza a internet como meio de co-
municação reduzindo os custos com ligações de telefone celular 
para fixo e vice-versa.

Telefone da São Cristóvão também 
recebe mensagens via WhatsApp

Esta é segunda edição do jornal A VOZ DE SÃO CRISTÓ-
VÃO, veículo oficial de comunicação da Paróquia São Cristóvão 
e das comunidades Santa Bárbara, Santa Rita de Cássia e Nossa 
Senhora Aparecida e Santíssima Trindade.

Todos os paroquianos podem colaborar mensalmente com 
o periódico enviando informações relevantes sobre a comunidade 
católica apostólica romana da Zona Norte de Porto Alegre.

Entre em contato com a redação pelo fone: (51) 99419.8962 
ou através do e-mail: tspimprensa@gmail.com.

Fotos somente em alta resolução (acima de 1 mil pixels) 
para garantia da qualidade da imagem.

Seja um colaborador do jornal
A VOZ DE SÃO CRISTÓVÃO

Casamento comunitário 
na Igreja Santa Bárbara

evento organizado pelo eCC vai reunir os casais no altar no próximo mês

Casais participaram do curso preparatório, ministrado pelo padre Filipe Maciel Pereira, na Matriz São Cristóvão

divulgação

Numa iniciativa das 
pastorais do Matrimônio e 
do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC) será realizado 
o casamento comunitário da 
Paróquia São Cristóvão. A ce-
rimônia religiosa, celebrada 
pelo padre Filipe Maciel Pe-
reira, acontecerá no dia 19 do 
próximo mês, às 19h, na Igreja 
Santa Bárbara.

Nos dias 14 e 15 deste 
mês os casais participaram 
da Catequese Matrimonial, 
também conhecido como Cur-
so de Noivos e Preparação 
Matrimonial e à Vida Familiar. 

O evento aconteceu na 
Matriz São Cristóvão, sob a 
coordenação do padre Filipe.

Ele explica que o casa-
mento comunitário reunirá ca-
tólicos que já vivem em união, 
porém ainda não celebraram o 
sacramento na igreja.

“Isto acontece por 
diversos motivos, como a 
questão financeira, haja vista a 
dificuldade de um casal arcar 
com os custos da cerimônia, 
traje e festa. Por isso o evento 
comunitário torna-se mais 

acessível a estas famílias”, es-
clarece padre Filipe.

Até o fechamento desta 
edição de A VOZ DE SÃO 
CRISTÓVÃO, haviam 10 ca-
sais habilitados para o matri-
mônio.

Outros ainda estavam 
encaminhando a documenta-
ção solicitada pela Igreja.

Após a cerimônia re-
ligiosa os casais poderão 
participar do jantar-baile, pro-
movido pelo ECC.

Os convites individuais 
estão à venda nas secretarias 
da Matriz São Cristóvão, da 
Comunidade Santa Bárbara 
e com os coordenadores do 
ECC, ao custo de R$ 30,00.

O jantar-baile acontece-
rá no Salão Paroquial da Igreja 
Santa Bárbara.

Sacramento
O matrimônio é um dos 

sete sacramentos instituídos 
pela Igreja Católica Apostólica 
Romana (Batismo, Comunhão, 
Confissão, Crisma, Matrimô-
nio, Ordenação e Unção 
dos Enfermos), conforme as 

narrativas encontradas nos 
Evangelhos de Mateus, Mar-
cos, Lucas e João.

O papa Francisco re-
força que o matrimônio é um 
sacramento, não simples-
mente uma cerimônia que 
acontece na Igreja com direito 
a flores, fotos e roupas espe-
ciais. Ele dá início a uma nova 
comunidade familiar.

Francisco lembra que o  
sacramento do matrimônio “é 
um grande ato de fé e de amor 
e testemunha a coragem de 
acreditar na beleza do ato cria-
dor de Deus e de viver aquele 
amor que leva a ir sempre 
além de si mesmo”, comenta.

O pontífice destaca ain-
da que essa decisão de se 
“casar no Senhor” contém tam-
bém uma dimensão missio-
nária. “De fato, os esposos 
cristãos participam, como es-
posos, da missão da Igreja. 
É preciso coragem para isto! 
Por isso quando eu saúdo os 
recém-casados, digo: ‘Eis os 
corajosos’!, porque é preciso 
coragem para amar-se assim 
como Cristo ama a Igreja.”
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Na semana em que se celebra o Dia 
Nacional do Surdo, 26 de setembro, a Arqui-
diocese de Porto Alegre, por meio da Pastoral 
do Surdo, realiza uma ampla programação. 
De 21 a 27 deste mês realiza atividades de 
aprendizado, conscientização e compromisso 
com sua missão junto aos surdos.

Uma dessas ações será a retomada de 
missa mensal, na Capital, com interpretação na 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), que será 
realizada no terceiro sábado de cada mês, na 
Paróquia São Francisco de Assis, na Rua São 
Luís, 607, bairro Santana, sempre às 17h.

Todas as ações visam promover o Dia do 
Surdo e o aniversário de 63 anos da Escola Es-
pecial para Surdos Frei Pacífico, localizada no 
bairro Santo Antônio, em Porto Alegre.

Programação
Sábado, 21
Das 9h às 12h: Momento para o Sacramento 
da Confissão aos surdos na Escola Frei 
Pacífico;
Às 17h: Missa em Libras na Paróquia São 
Francisco de Assis;

Quarta-feira, 25
Às 14h: Chá Beneficente em Comemoração 
Especial pelo Dia do Surdo e aniversário da 
Escola Frei Pacífico;

Quinta-feira, 26
Às 16h: Missa do Silêncio - Especial em 
Libras com rito de Primeira Eucaristia para 
catequizandos surdos;

Semana do Surdo com 
programação especial

surdos receberão a Primeira eucaristia durante missa celebrada em libras
divulgação

Missas em Libras para inserir católicos surdos nas comunidades



Os moradores dos bairros Santa Fé, Jardim Leopoldina, Costa e Silva,
Santa Rosa de Lima e arredores professam sua fé na Paróquia São Cristóvão e

nas Comunidades Santa Bárbara, Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora Aparecida.

JUNTE-SE A ELES E VAMOS REZAR EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO!

MISSAS NA PARÓQUIA E NAS COMUNIDADES
Paróquia São Cristóvão
Rua Osmindo Júlio Kuhn, 439 - Parque Santa Fé
Terça, quarta e sexta - 19h 
Quinta e sábado - 18h30min      Domingo - 10h30min

Igreja Santa Bárbara
Rua Germano Basler, 423 - Jardim Leopoldina
Quarta - 20h
Domingo - 9h

Igreja Nossa Senhora Aparecida
Av. Élvio Antônio Filipetto, 220 - Santa Rosa de Lima
Sábado - 15h30min

Igreja Santa Rita de Cássia
Rua Silvestre Félix Rodrigues, 1295 - Costa e Silva
Sábado - 17h
Domingo - 18h

SECRETARIAS PAROQUIAL E DAS COMUNIDADES

São Cristóvão - (51) 3366-3253
De segunda a sábado das 8h às 12h e das 14h às 18h

Santa Bárbara - (51) 3348-4778
De segunda a sábado das 14h às 18h

secretaria@paroquiasaocristovao.com
paroquiasaocristovaopoa

www.paroquiasaocristovaopoa.com

“Porque onde dois ou três
estiverem reunidos em meu

nome, eu estarei no meio deles.”
Mateus 18, 20
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