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TEMPO NOVO!
Quando um novo tempo se inicia,
somos convidados a renovar algo em
nós. Deus quer nos renovar por inteiro!
Ter um feliz ano novo é confiar e entregar-se ao Senhor que renova todas as
coisas dentro do nosso coração.
Tudo o que espiramos para este
novo ano depende diretamente da renovação do “sim” de cada devoto, filho
e filha da Senhora do Rocio. O nosso
coração se alegra porque já vivemos a
expectativa para celebrar o Centenário
do Santuário do Rocio, em 2020. Assim,
em 2019, tempo preparatório, queremos dar um novo passo na evangelização e manifestar a todos o nosso amor
pela Mãe do Rocio.
Para que isso aconteça, precisamos
fortalecer nossa corrente do bem, uma
corrente formada por pessoas comprometidas com a Obra de Deus e que tenha Nossa Senhora do Rocio em seus
corações. Estamos alegres e confiantes,
porque você faz parte desta missão!
E, em um tempo novo, de braços
abertos e com grande alegria, acolhemos os novos Missionários Redentoristas que chegam ao Santuário do Rocio
em 2019, assumindo o verdadeiro propósito, para que essa missão seja cada
vez mais dinâmica e fecunda. Pe. Dirson Gonçalves e Pe. Roberto Claudiano,
sejam bem-vindos!
Neste clima festivo, rendamos graças
a Deus pelos inúmeros benefícios derramados sobre nós e façamos frutificar as
sementes lançadas em nossos corações.
Ano novo, tempo novo, vida nova! Que
2019 seja de muitas bênçãos.

Pe. Joaquim Parron,C.Ss.R,

Reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio
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UMA PARANAGUÁ
MAIS LIMPA
PROJETO AMBIENTAL
Com atenção especial voltada a práticas sustentáveis em
Paranaguá é que o Santuário do Rocio, com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Rádio Difusora, lançou o importante Projeto Ambiental “Com a Mãe do Rocio,
vamos trabalhar por uma Paranaguá mais limpa”.
A iniciativa socioambiental foi oficialmente lançada durante
a Festa de Nossa Senhora do Rocio 2018. Na oportunidade,
foi distribuído aos fiéis o material educativo para conscientização do gerenciamento e do descarte correto de resíduos
sólidos urbanos, bem como do consumo consciente. Para
que a população possa colaborar, o material apresenta ainda
os dias de coleta seletiva em todos os bairros da cidade.
O objetivo geral do projeto é reduzir a quantidade de resíduos produzidos no município, incentivar a reciclagem, colaborar para a melhoria da qualidade de vida social e ambiental
e promover ações de cidadania.

Conheça práticas sustentáveis a serem adotadas
pelo bem de todos
1. GERENCIAMENTO E DESCARTE CORRETOS DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS
1.1 Em casa
Resíduos domiciliares devem ser separados em material
orgânico ou úmido, como resto de alimentos e cascas de frutas; e material reciclável ou seco, como papel, plástico e vidro.
O material orgânico pode ter dois destinos: A. Compostagem doméstica para produção de adubo; B. Coleta pelo
poder público para descarte em aterro sanitário.
O material reciclável deve ser disponibilizado para coleta
pelo poder público, responsável pelo encaminhamento à cooperativa de catadores de materiais recicláveis.
Resíduos perigosos, como pilhas e lâmpadas, devem ser
separados e destinados à coleta pelo fabricante ou vendedor.
Resíduos verdes, como galhos e folhas, podem ter duas finalidades: A. Compostagem doméstica para produção de adubo; B. Coleta por empresa especializada no serviço de caçamba estacionária, responsável pela destinação final adequada.
Resíduos de construção civil devem ser divididos em material reutilizável, como telhas e tubos; material reciclável,
como plástico e madeira; material não reciclável, como gesso
e isopor; e resíduos perigosos, como tinta e solvente. Devem
ser disponibilizados para coleta por empresa especializada
no serviço de caçamba estacionária, responsável pela destinação final adequada.
1.2 Em ruas, terrenos e demais logradouros
Mantenha o resíduo consigo e procure o recipiente mais
adequado para o correto descarte.
2. CONSUMO CONSCIENTE
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O consumo consciente é uma questão de hábito: pequenas mudanças no dia a dia têm grande impacto no mundo.
Assim, o consumo consciente é uma contribuição voluntária,
cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida
no planeta. Reduza, Reutilize e Recicle!
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ESPAÇO PARA A SOLIDARIEDADE
CURSOS PROFISSIONALIZANTES
Em uma sociedade com grandes diferenças sociais, o Santuário do Rocio abre espaço para a solidariedade e busca
transformar essa realidade com ações concretas. Com o
apoio dos devotos, a Associação Pró Obras Sociais – mantenedora do Santuário, desenvolve e gerencia obras sociais
que mudam a perspectiva de vida de muitas pessoas.
Dentre elas, destacam-se os cursos de formação gratuitos.
Centenas de pessoas de baixa renda e em situação de desemprego são diretamente beneficiadas com a qualificação
profissional. Contudo, os frutos dessa ação chegam ainda
mais longe: a iniciativa valoriza a vida, resgata a cidadania,
promove a integração social e impulsiona o crescimento
econômico de toda a comunidade de Paranaguá e de cidades circunvizinhas.

Alinhados às diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, os cursos profissionalizantes
atualmente oferecidos são: Conferente de Container, Logística Portuária, Auxiliar Administrativo, Informática Básica;
Cursinho Solidário, Inglês e Clube de Mães – que inclui artesanato, pintura, crochê e outras atividades.
O funcionamento dos cursos é mantido por contribuições
espontâneas de devotos através da Campanha Filhos da Senhora do Rocio. O Santuário também conta com a generosidade de profissionais de diversas áreas, que se dispõem a
realizar trabalho voluntário, dedicando parte de seu tempo
às atividades sociais.

GRAÇAS ESPECIAIS E CONVERSÕES
MISSA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
A evangelização é o princípio e o fim de todas as ações no
Santuário do Rocio. Comprometidos com essa missão, em
2004, Ano da Eucaristia, os Missionários Redentoristas responsáveis pelo santuário estadual acolheram com ardor o pedido do então bispo da Diocese de Paranaguá, dom Alfredo
Novak: promover ali a adoração do Santíssimo Sacramento.

A iniciativa de dom Alfredo Novak buscava fazer com que
aquele ano especial produzisse frutos concretos e permanentes na Diocese. Os redentoristas do Santuário reservaram
para este propósito a Missa das quintas-feiras, aludindo à
Santa Ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia.
Hoje, a Missa do Santíssimo Sacramento, realizada às 18h
e 20h, conta com uma grandiosa e fervorosa participação do
povo. É marcada por testemunhos de conversões e graças
especiais, como cura de doenças físicas e espirituais, reconciliações, abandono de vícios e obtenção de emprego, atribuídas pelos fiéis à participação efetiva nas celebrações.

TESTEMUNHO

AGENDA

“Quando eu tinha 8 meses de idade, estava no andador na área da minha
casa, onde tinha um pé de comigo-ninguém-pode e eu comi. Minha mãe já me
encontrou desmaiada, praticamente sem vida, com o sistema digestório todo
queimado. Fui levada para o hospital e os médicos me desenganaram. Minha
mãe, nesse momento de desespero, me entregou a Nossa Senhora do Rocio.
Recebemos a graça, porque minha família vive em torno da fé. Minha mãe prometeu minha vida a Nossa Senhora do Rocio. Perdi praticamente todos os pelos do corpo, inclusive o cabelo. Por
isso, nessa promessa, ela jurou que eu ficaria 5 anos sem
cortar o cabelo, deixaria crescer e entregaria para Nossa
Senhora do Rocio como a minha vida.
Hoje, estou aqui, gozo de perfeita saúde e sempre que
posso venho fazer alguma coisa por Ela.”

JANEIRO 2019
DIA 01 19h - Missa da Santa Mãe de Deus
DIA 15 19h - Bênção com a

Imagem milagrosa

TODA QUINTA-FEIRA
18h e 20h - Missa do Santíssimo Sacramento

FALE CONOSCO
santuariodorocio.com

Deilce Maria Pereira
56 anos, Paranaguá / PR

secretaria@santuariodorocio.com
facebook.com/santuario.nsdorocio

CAMPANHA
CENTENÁRIO DO SANTUÁRIO DO ROCIO:
AJUDE A PREPARAR ESSA GRANDE FESTA
O ano de 2019 será de expectativa e preparação para aqueles que nutrem uma
devoção especial a Nossa Senhora do Rocio. Em 1813, foi construída a primeira
capela do Rocio. Quase um século depois, em 1920, o atual Santuário Estadual de
Nossa Senhora do Rocio foi erguido em honra à Padroeira do Paraná. Com isso,
em 2020, a Casa da Padroeira celebra 100 anos.
O Centenário do Santuário do Rocio será um tempo especial de festa e júbilo, porque, neste lugar, Deus uniu seus filhos no amor a Nossa Senhora e na missão de evangelizar. No Santuário do Rocio, os devotos se abrigam sob o próprio manto da Santa
do Rocio e conhecem o sentido profundo da caridade e do amor ao próximo. Desse
modo, cada um tem cooperado com o trabalho evangelizador do santuário estadual.
É tempo novo, tempo de novo ardor, tempo de uma missão fortalecida na Campanha Filhos da Senhora do Rocio! Os devotos da Padroeira e todo o povo paranaense
são chamados a participar da preparação dessa grande festa, o Centenário do Santuário do Rocio, que será um marco na história de amor a Nossa Senhora do Rocio.
O reitor do Santuário, padre Joaquim Parron, destaca que o ano de 2019, período que antecede o Centenário, é um preparativo para bem celebrar os 100 anos
da Casa da Padroeira, levando a evangelização adiante e propagando a devoção
a Nossa Senhora do Rocio, com dedicação e alegria.

instagram.com/santuariodorocio
(41) 3423-2020
(41) 98730-6701

SERVIÇOS
FUNCIONAMENTO DO SANTUÁRIO
Diariamente – 7h às 18h
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
Segunda a sexta-feira – 8h às 18h
Sábado – 8h às 12h
HORÁRIOS DE MISSA
Segunda-feira
19h – Missa da Saudade e Bênção
das Velas
Quarta-feira
17h – Novena de Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro
Quinta-feira
18h e 20h – Missa do Santíssimo
Sacramento
Sexta-feira
15h – Novena a Nossa Senhora do Rocio
Sábado
19h – Missa com Bênção da Saúde
Domingo
8h30 – Missa da Comunidade
11h30 – Missa com Bênção dos
Peregrinos
19h – Missa com Bênção da Família

