
Paróquia:
Comunidade Missionária

Para o mês de outubro, tradicional-
mente dedicado ao mundo das Mis-
sões, a CNBB preparou material didá-
tico para ajudar o povo de Deus na 

vivência missionária da fé. O gesto da coleta 
é prova da consciência de que somos um cor-
po e precisamos aprender a partilhar.

Embora ao longo do ano, principalmente 
nos tempos fortes, os ministérios paroquiais 
acentuem uma dimensão ou outra do trabalho 
pastoral, é necessário afirmar que a preocupa-
ção missionária não se pode reduzir a um deter-
minado espaço de tempo no ano litúrgico. O ser 
missionário faz parte da essência do batizado.

A vocação missionária também não está liga-
da ao cargo específico de um ministro ordenado. 
Mesmo aposentado ou inválido por cau-
sas humanas, o ser missionário 
não perde sua força e 
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vitalidade. O exercício da missão permanece, não 
importa o modo ou a circunstância em que se viva. 
Nunca se perde a graça do ser missionário. 

E me vem à mente as palavras de Paulo: “Ai 
de mim se não evangelizar!” É um grande orgulho 
para o cristão ser escolhido, permanentemente, 
para revelar a novidade da vida divina, nas formas 
que lhe são consentidas.

Santa Teresinha do Menino Jesus realizou 
plenamente sua vocação missionária no profun-
do silêncio do mosteiro carmelitano; seu coração 
ardia de amor por Jesus e queria que esse fogo se 
alastrasse e transformasse a humanidade.

Charles de Foucauld testemunhou seu ser 
missionário no coração do deserto do Saara. Ele 
não pregou, não gritou, não escreveu mensagens 

evangélicas, mas testemunhou com sua 
vida a beleza e a novidade 

do amor de Deus que 
realiza plena-

mente a feli-
cidade do 

homem. Quando morreu, seu silêncio no deserto 
parecia ter sido inútil. Mas sua vida tocou tantos 
outros e surgiram os Irmãozinhos de Foucauld, 
que continuam a revelar o poderoso silêncio de 
Deus através de uma vida simples, humilde, fra-
terna e calada.

Uma das figuras-modelo da Jornada Mun-
dial da Juventude foi a jovem Chiara Luce, cano-
nizada neste ultimo decênio.  Acometida de um 
tumor ósseo aos 17 anos, aparentemente o que 
podia fazer no quarto do hospital ou de sua casa? 
A doença não foi obstáculo para viver o seu ser 
missionário, entregou-se ao amor de Deus em 
solidariedade aos pobres e menos favorecidos. 
Além de abraçar e amar Jesus na cruz Chiara Luce 
continuou a testemunhar, até o fim, a jovialidade 
do seu ser missionário.

Talvez pensemos que uma criança de seis 
anos não tenha condição de entrar na vida com 
um papel missionário. Mas quando nos chega 
ao conhecimento que, no Estado do Texas, um 
menino americano com câncer aceitava o tra-
tamento com grande naturalidade, dizendo ao 
médico que lhe aplicava uma injeção: “Pode 
espetar, não dói, Jesus sofreu muito mais”, per-
cebemos uma alma missionária. Apesar de tão 
pequeno em idade e tamanho, grande era o seu 
coração. Poucas pessoas foram assim tocadas 
pelo amor ao Cristo Crucificado. 

Espero ter partilhado com todos os paro-
quianos a ansiedade, a vocação, o que significa 
ser missionário. Cada membro da paróquia que 
seja capaz de viver intensamente sua fé se tor-
na missionário. A violeta exala seu perfume, 
mesmo escondida. 

Continuemos no processo de reconstru-
ção de uma paróquia nova, sinal da presença 
do Cristo no meio dos homens.
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Termine o ano bem informado.
Acesse:

   www.ordemdosminimos.org.br
www.facebook.com/paroquiasaofranciscodepaula

www.twitter.com/sfpbarra

HORÁRIOS DAS MISSAS
•	Matriz:
	 terça	a	sexta-feira:	7h30m	e	19h.
	 sábado:	17h	(crianças)	e	19h.
	 domingo:	7h30m;	10h;	18h	e	20h	(jovens).

•	Barramares:
	 quarto	domingo	do	mês,	às	17h.

•	Capela	São	Pedro	(Ilha	da	Gigóia):
	 domingo,	às	9h.

•	Igreja	Santa	Teresinha:
	 domingo,	às	19h30m.

GRUPOS DE ORAÇÃO
•	Matriz:
	 quarta-feira,	às	15h;	quinta-feira,	às	20h.

•	Igreja	Santa	Teresinha:
	 quarta-feira,	às	20h.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
•	Matriz:
	 quinta-feira,	o	dia	todo.

•	Igreja	Santa	Teresinha:
	 primeira	quinta-feira	do	mês,	às	20h.

NA MATRIZ
•	Confissões:
	 De	terça	a	sexta-feira,	das	9	às	12h	e	das	15h	às	18h;	
	 Sábado,	das	9	às	11h30m
	 Domingo,	antes	das	missas.

•	Hora	Santa	Vocacional:
	 primeira	sexta-feira	do	mês,	às	17h30m.

•	 Inscrições	para	batizados:
	 segunda-feira,	das	18h30m	às	19h30m;		 	 	
	 quinta-feira,	das	15	às	17h.

•	Ambulatório	Médico:
	 de	segunda	a	sexta-feira,	das	8	às	12h	e	das	13	às	17h.

•	Assistência	Jurídica:
	 quarta-feira,	às	15h.

•	Neuróticos	Anônimos:
	 segunda-feira,	às	19h.

•	Al-Anon	(ajuda	a	familiares	de	alcoólicos):
	 sábado,	às	17h.

ExpEdIENtE	dA	SECrEtArIA:
de	segunda	a	sexta-feira	das	9	às	12h	e	das	14	às	17h30m.
Telefones:	 Secretaria	Ú	2493-8973	e	2486-0917
	 Ambulatório	Ú	2491-8509

E-mail:	ordmin@globo.com

Igreja	Santa	teresinha
Praça	Desembargador	Araújo	Jorge,	s/n	-	Largo	da	Barra

Capela	São	pedro		-	Ilha	da	Gigóia	
Rua	Dr.	Sebastião	de	Aquino,	nº	90	A

pároco:	Frei	Costantino	Mandarino	(Frei	dino)
Vigários:	Frei	Antonio	Moraga	Fresno
	 	 Frei	Altair	Fernandes	Correa
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Expediente Paroquial

Nossas atividades 

Programação de novembro

O mês de outubro começou abençoado, com a Missa pela Saúde, 
celebrada por Frei Altair, no dia 2. Os participantes levaram fotos de 
pessoas impossibilitadas de comparecer e, em oração, colocaram aos 
pés de Jesus e nos braços de Santa Teresinha suas intenções.

Mais uma vez, para nossa alegria, no dia 9, recebemos a visita da 
Irmã Lina Boff, que veio partilhar conosco a vida de São Francisco de 
Assis, num encontro que revelou a ternura e a simplicidade deste santo 
em sua caminhada humana e espiritual.

Pela graça de Deus muitos paroquianos puderam estar presentes 
nesta noite para ouvir a Irmã Lina, que colocou, com tanta ternura, seus 
dons a serviço da Igreja de Cristo, estreitando ainda mais os laços que 
nos unem.

Lembramos que nossa programação continua e aguardamos o 
comparecimento daqueles que quiserem partilhar conosco momen-
tos de fé, especialmente os que residem próximo ao Largo da Barra 
(na Barrinha).

Missas:
Domingo, às 19h30m - para toda a comunidade.
4ª feira, às 8h15m - Missa para Mulheres
  Celebrada pelo Pe. Alexandre Paciolli.
Atendimento espiritual:
4ª feira, das 15 às 17h30m.
6ª feira, das 9 às 11h30m.
Terço da Misericórdia: de 3ª a 6ª feira, às 15h. 
Grupo de Louvor: 4ª feira, às 20h.
Adoração ao Santíssimo Sacramento:
Toda 1ª quinta-feira do mês, às 20h.

(Paulo Mello)
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Convocação
Assembleia Paroquial

São Francisco de Paula
Orando a Deus pelas crianças

No propósito de viver radicalmente o Evangelho, dedicando-se à 
oração e à penitência, Francisco associou a estes dois aspectos 
de seu cotidiano o serviço de estar junto aos mais necessitados 

e aos que sofrem.
Seu eremitério tornou-se uma casa de acolhida aberta a todos, sem dis-

tinção de classe ou condição social. Homens e mulheres corriam a Paula para 
encontrar o homem de fé que poderia ajudá-los espiritualmente e aliviá-los de 
seus problemas, encorajando-os a confiar em Deus.

Francisco, que vivia em grande simplicidade, ajudava cegos, mudos, leprosos, epiléticos, paralíticos e toda es-
pécie de doentes. Acendendo uma vela ou rezando um Pai Nosso em honra ao Crucificado e à Virgem Santíssima, 
pedia a Deus que intercedesse por eles. Milagrosamente, a vida florescia, em meio ao sofrimento.

Entregando-se à prática da caridade, se compadece especialmente das crianças e as atende com grande 
ternura, tornando-se capaz de curá-las de muitos males.  

Bártalo de Scigliano era um menino surdo-mudo. Os pais pediram a Francisco que o tocasse com suas 
mãos santas. Francisco então lhe diz: “Meu filho, repita comigo: Jesus, Jesus, Jesus!” E Bártalo pronuncia o 
nome de Jesus, ficando curado.

Uma outra criança muda é levada pelos pais a Francisco, que os exorta a invocar Nossa Senhora, enquanto 
acende uma vela no altar da Virgem. A vela cai e a criança, recuperando a fala, exclama: “A vela caiu!”.

Sem olhos e sem boca, tinha nascido na Família Rocchi um menino, levado à presença do Santo. Invocando 
a misericórdia divina, Francisco, com os dedos molhados na saliva, desenhou no pequeno rosto os olhos e a 
boca, invocando: “Por caridade, irmão, abra os olhos! Por caridade, irmão, abra a boca!” Prodigiosamente, a 
criança ficou normal.     

São Francisco, que fizera da Palavra de Deus a lâmpada que iluminava seu caminho, acreditava firmemente 
no poder da fé, sobretudo quando se tratava de restituir a saúde às crianças.

Dia 9 de novembro, sábado, das 8 às 12h30m.
Venha programar, conosco, as atividades que identificarão

nossa missão evangelizadora no próximo ano.
Serão momentos de alegre partilha  e de comunhão fraterna. 

Contamos com sua participação!

(Texto inspirado no livro: São Francisco de Paula – vida ilustrada, editado pela Delegação Geral da Ordem dos Mínimos, SP, 2011.)

(Pastoral da Comunicação)
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Estamos reativando a Pastoral 
do Trabalhador em nossa comuni-
dade paroquial. Para tanto, preci-
samos contar com a colaboração 
dos paroquianos para que se ali-
nhem conosco nesta caminhada.

Aos trabalhadores de todos os 
níveis que necessitem de empre-
go solicitamos que procurem a 
secretaria da paróquia para o pre-
enchimento de formulários ou en-
viem seus currículos para o e-mail 
pastoral@lhmoura.com.br .

Aos empresários e empregado-
res de qualquer setor profissional, 
assim como donas de casa que 
necessitem de auxiliares ou acom-
panhantes, pedimos que enviem 
suas ofertas de trabalho. 

A Pastoral do Trabalhador, que 
tem por objetivo servir de ligação 
entre a oferta de vagas e aqueles que precisam de trabalho, se reúne toda 1ª e 3ª terças-
-feiras do mês, às 19h, na Casa Paroquial.

Na foto, Luiz Moura, Silveira, Manoel, Osvaldo e Geraldo, cinco membros da Pastoral 
do Trabalhador, buscando soluções em nossa comunidade.

Juntem-se a nós neste serviço à Igreja.

 (Luiz Moura - coordenador)

Pastoral do Dízimo
Resposta da comunidade à campanha

“dízimo é partilha”

Pastoral do Trabalhador

  1 Claudina Caetana de Araújo
  1 Michele Barbosa de Oliveira
  1 Vera Lúcia Alves de Souza
  2 Walbert Pinheiro de Alencar
  3 Jorge da França Santos
  4 Salvador Ielo Filho
  5 Carlos Roberto C. de Albuquerque
  5 Luiz Ignacio M. do Rio Verde (Lula)
  5 Marcelle de Andrade Faro Teles
  5 Maria Tereza Dionízio
  7 Waldyr da Costa
  8 Cecília Amelia Rodrigues
  8 Godofredo Verdan Ferreira
  9 Rodrigo Gaspar Ribeiro
  9 Sonia Pereira Secca
12 Ilídio Augusto Alves
12 Marise Viegas de Sá Peixoto
13 Armanda de Fátima Alves
14 Sonia Maria de Souza Sarmento
15 Anibal de Almeida Cabral
15 Cristiana de Oliveira T. Chrispim
15 João Julio Leal Chaves
19 Andreia Alves de Lara
22 Jésus Vieira de Moura
24 Dyrce Martins de Castro
24 Juarez Salvador
24 Márcia Siqueira de A. Costa
25 Sylvio Moreira Alexandre Filho
26 José Langone
27 Elizabeth Generosa Thibes
27 Miriam Barbosa da Silva
28 Maria Aparecida da Costa Silva

Dizimistas
aniversariantes
novembro/2013

Parabéns a todos!

No lançamento da 
campanha – junho 
– éramos 535; 
agora somos 654.
De junho a outubro 
ocorreram 119 
novas adesões, 
um expressivo 
acréscimo.

(João Bosco - coordenador)
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Em 1717, no rio Paraíba do Sul, os pescadores tira-
ram das águas a imagem de Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida. E, ao longo do tempo, a devoção se 
espalhou, até que o manto da Virgem cobriu definiti-
vamente nosso povo, sendo proclamada padroeira do 
Brasil pelo Papa Pio XI, em 1930. 

No dia 12 de outubro, na missa das 17h, celebran-
do com Maria o Dia da Criança, conduzimos por águas 
azuis a imagem da padroeira na procissão de entra-
da, até o altar da celebração. Se lá, em São Paulo, ela 
apareceu das águas, vinda pelas mãos dos pescadores 
Domingos, João e Felipe, aqui, na Barra da Tijuca, em 
nossa igreja, ela chega pelas mãos devotas das crianças 
e dos paroquianos. A imagem azul da linda Mãe do Se-
nhor ficou gravada na memória e no coração de todos.

Frei Dino, com aqueles que participaram da celebra-
ção, abençoou as crianças.

Nossa Senhora também foi  homenageada nos en-
contros do núcleo Barramares, com 4 turmas, somando 
cerca de 60 crianças que, entre cartazes e cata-ventos, 
agradeceram a Deus pela Mãe Aparecida. 

Que a proteção de Maria se estenda às famílias da 
comunidade, com as bênçãos de seu Filho Jesus!

Como sempre, em outubro, 
a catequese infantil participa da 
celebração do Dia das Missões, 
rezando o terço missionário. 

Este ano, com o altar prepara-
do nas cores dos cinco continen-
tes e com os símbolos da JMJ, as 
crianças, rezando, apresentaram 
os cinco continentes com as in-
tenções missionárias, responden-
do à convocação de Cristo: “Ide 
e fazei discípulos entre todas as 
nações” (Mt  28,19), palavras re-
forçadas pelo Papa Francisco, em 
sua vinda ao Brasil.

Pastoral da Iniciação Cristã

Celebrando Nossa Senhora Aparecida
Comemorando o Dia da Criança

12 de outubro

Rezando com Maria pelas missões 

(Mercedes Maria – coordenadora)

Semana de 11 a 17 de novem-
bro - Exercício de Avaliação
 Obrigatório para todas as tur-

mas.  Vamos relembrar a vida 
e os ensinamentos de Jesus. 
Não falte!

Encontros das crianças:

•	 até 24/11, com o catequista, na 
sala de encontro.

 No dia 24/11 a criança vai rece-
ber o envelope para renovação 
da matrícula para o 2º ano/2014 
e para a Eucaristia/2014. 

 Entregar o envelope à mamãe ou 
ao papai. 

• Tempo do Advento - Novena de 
Natal, às 16h, na igreja, seguida 
da missa.

 Todas as turmas juntas nos dias 
30/11, 07/12, 14/12 e 21/12.

 As famílias estão convidadas. 
Trazer a doação do material es-
colar para as crianças das cre-
ches Ternurinha e Chamegui-
nho, como combinado, durante 
a Novena.

•	 21/12,	às	17h	-	Missa	de	Natal	
da Catequese

 Momento de comunhão para ce-
lebrarmos o nascimento de Jesus.

 A presença das famílias será 
uma benção. Todos estão con-
vidados!

Compromissos
das crianças até
21 de dezembro

de 2013:



6 Nossos Passos - novembro 2013

     Iniciaremos os estudos do 
material elaborado pela CNBB, que 
consiste na leitura e discussão do 
texto-base da Campanha da Frater-
nidade 2014, que terá como tema: 
“Fraternidade e Tráfico Humano” e o 
lema: “É para a liberdade que Cristo 
nos libertou”, retirado da Carta de 
São Paulo aos Gálatas 5,1.

     Precisamos conhecer o assunto, 
refletir à luz do Evangelho para, forta-
lecidos, buscar, pela ação do Espírito 
Santo, ações capazes de erradicar 
mais essa mazela da sociedade.

     A Campanha da Fraternidade 
de 2014 refletirá sobre a crueldade do 

tráfico humano; a situação de dominação e exploração das pessoas tra-
ficadas e sua impotência perante os traficantes; e sobre o rompimento 
de qualquer projeto de vida na liberdade, o que viola a dignidade e os 
direitos do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus.

     Portanto, devemos permanecer firmes na fé e na esperança 
que se nutre da entrega total a Jesus Cristo, para não nos deixarmos 
submeter a este e a tantos outros tipos de escravidão.

     A Equipe da Campanha da Fraternidade convida os irmãos a 
se reunirem conosco na preparação da CF 2014, deixando seu con-
tato na secretaria da paróquia.

(Maria Helena Cantamissa)

Na 15ª Exposição Bíblica, a Pastoral da Crisma juntou-se à Pas-
toral do Batismo e ao Catecumenato para apresentarem à comu-
nidade o tema: “Fortalecimento da Iniciação Cristã”, serviço da 
Igreja a crianças e adultos.

Destacamos a necessidade de darmos prosseguimento à 
evangelização durante uma longa caminhada na comunidade, 
testemunhando a fé em todos os setores da sociedade em que 
vivemos, uma vez que é comum observarmos a vida religiosa iso-
lada da vida social, familiar, de estudo, trabalho ou lazer. 

A catequese permanente pode proporcionar-nos um ambien-
te favorável para a perseverança e o crescimento na fé, ajudando-
-nos a assumir nossos deveres como cristãos e cidadãos.     

  (Marcus Vinicius - catequista)    

     Partindo do encontro que Deus estabeleceu co-
nosco em Jesus, convidamos toda a comunidade para 
a montagem do nosso presépio ao lado do altar, den-
tro do espírito comunitário, principalmente motivados 
pela nova face da nossa vivência eclesial, promovidos, 
inclusive, pelos Estudos da CNBB nº 104 “Comunidade 
de Comunidades: Uma nova Paróquia”.

(Equipe da Campanha da Fraternidade 2013)

Campanha da Fraternidade 

Preparando a CF 2014
Montagem do Presépio 

“Fraternidade e
Juventude”

Pastoral da Crisma
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A morte é algo natural e decor-
rente da própria vida e o cristão se 
liga a este continuum humano a 
partir da fé na ressurreição de Jesus 
Cristo. A morte significa as capaci-
dades estendidas à possibilidade 
de perfeita comunhão com Deus e 
à dimensão relacional com todo o 
universo. Tudo aquilo que construir-
mos e alimentarmos durante nossa 
existência ganha nova luz, novo 
florescimento. Mas isto não é algo 
automático ou mecânico, mas uma 
decisão fruto da liberdade humana.

Celebrar os fiéis defuntos é 
uma tradição que vem dos tempos 
monásticos, a partir das experiên-
cias vividas no Mosteiro Benediti-
no de Cluny, pelo Adade Odilon, no 
Séc. X. A Igreja oficializou a celebra-
ção em 1311 e, em 1915, Bento XV estendeu a solenidade a toda a Igreja. Na 
eucaristia funerária, celebramos um dos grandes títulos de Deus: Aquele que 
salva da morte. A Eucaristia afirma esta fé, consolida nossa esperança e as-
segura seu realismo.

Durante toda 2ª feira do mês de novembro, às 19h, celebraremos a missa 
pelos falecidos, como é tradição em nossa paróquia, sempre preparada com 
carinho por Maria José Salvador, onde diferentes gestos concretos traduzirão 
a certeza de estarmos um dia nos braços amorosos de Deus.

Participar desta celebração é um ato de gratidão, caridade e uma con-
sequência da fé.

•	 Dia	4/11-	Creio na ressurreição dos mortos
 A equipe de celebração entrará em procissão, com a participação da Pas-

toral do Idoso portando um banner com a imagem de Jesus ressuscitado.
•	 Dia	11/11	-	Corpo místico de Cristo
 Todos os participantes colocarão nas taças, expostas ao pé do altar, as 

intenções pelos seus falecidos. 
•	 Dia	18/11	-	A caridade cobre a multidão dos pecados
 Trazer doações para as detentas da Penitenciária Talavera Bruce - mate-

rial de higiene íntima (absorventes). 
•	 Dia	25/11-	Esperança na vida eterna 
 A tradicional procissão das velas irá confirmar a fé na luz de Cristo, a úni-

ca capaz de iluminar a vida e dar sentido à morte.

Santos são todos os que estão com o Senhor na gló-
ria, não só os canonizados. O dogma da comunhão dos 
santos espelha a realidade da vida eterna que, fazendo-
-nos filhos e filhas de Deus, revela a humanidade como 
verdadeira família, cuja norma suprema é a convivência 
fraterna, o amor e o serviço.

Precisamos ver nos santos espelhos múltiplos que re-
fletem, em sua parcialidade, diversos aspectos do infinito 
mistério divino.

Jesus nos propõe dar um sentido novo à existência, se-
guir uma única direção, idêntica para todos: a santidade, 
meta para chegarmos à vida eterna! Para isso, precisamos 
sair do círculo vicioso do egoísmo e nos deixar envolver no 
projeto de Deus, que tem como referência o próprio Jesus! 

Muitos homens e mulheres de nosso tempo, na sim-
plicidade do dia a dia, dão testemunho de uma santida-
de generosa e autêntica. São pedras vivas fiéis a Cristo, 
deixando aos que virão depois uma herança preciosa de 
luta pela justiça e de alegria sincera pelo serviço aos mais 
necessitados.

Celebremos esta data, deixando Deus falar em nós por 
seus santos. Assim, a santidade se expandirá, tornando fe-
cundo o caminhar da Igreja.

“Como é santo aquele que vos chamou,
tonai-vos santos, também vós, em todo o vosso 

proceder, porque  está escrito: 
Sede santos, porque eu sou santo” (1 Pd 1,15-16).

Celebrando nossos falecidos
2 de novembro

Solenidade
de Todos os Santos

1º de novembro

(Pastoral da Comunicação) 
(Pastoral da Comunicação) 
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15ª Exposição Bíblica

Como primeira experiência comunitária de 
tal envergadura, a preparação da 15ª Ex-
posição Bíblica pelas diferentes pastorais 
preocupou todo mundo.  Pensávamos 

não atingir os resultados antes colhidos pela Cate-
quese, que durante 14 anos, até 2012, apresentou 
sozinha um trabalho valioso como instrumento de 
evangelização.

Desde a preparação, quando não conseguíamos 
juntar todos os componentes das pastorais para o 
Estudo da CNBB 104, ficamos assustados, até perce-
bermos que poderíamos formar subgrupos e, a partir 
daí, partilharmos nossas reflexões. Deu resultado. As 
conclusões parciais foram colocadas à mesa e chega-
mos a um objetivo satisfatório, apesar de sabermos 
não ser o ideal.

Para a segunda etapa do trabalho, como apre-
sentar isto ao público, não faltaram sugestões. Num 
ambiente inesperadamente participativo, pois nem 
todos se conheciam, as ideias foram surgindo e o 
companheirismo se desenvolvendo. Cada um assu-
miu uma tarefa para a confecção do stand sobre o 
tema determinado.

Com a ajuda experiente das catequistas, que a to-
dos deram apoio e emprestaram, com generosidade, 
o material acumulado durante tantos anos, com mui-
tas cabeças criativas e muitos corações cheios de boa 
vontade, organizamos finalmente a 15ª Exposição 
Bíblica, com o tema: “Comunidade de comunidades: 
uma nova paróquia”.

A missa que antecedeu a inauguração proporcio-
nou as orações que sustentaram todo trabalho huma-
no realizado em prol da Igreja de Cristo.

Frei Dino, as descerrar a faixa inaugurando a ex-
posição, viu-se acompanhado de grande número 
de visitantes. Muitas famílias, muitos casais, muitas 
crianças, durante os dois dias, deixaram palavras de 
incentivo, receberam lembranças e ouviram atenta-
mente as explanações dos expositores.

Tudo correu bem, com falhas e acertos, é claro, 
mas as crianças da catequese, com seu desempenho 
de veteranos na apresentação dos trabalhos, susten-
taram o bom êxito final.

Agradecemos a Deus esta oportunidade de en-
contro e partilha em prol da concretização de uma 
paróquia plenamente missionária.

(Pastoral da Comunicação)
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15ª Exposição Bíblica
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1ª Caminhada em Defesa da Vida

Pastoral da Saúde
A Pastoral da Saúde, por meio de um trabalho de acolhimento e ecumenismo, voltado 

para o ser humano, proporciona conforto e dignidade pela Palavra e Misericórdia Divinas.
Cada um dos membros de nossa Pastoral sai em missão solidária e comunitária, aten-

dendo os mais necessitados, independente do credo, raça ou condição social, deixando 
transparecer no rosto o amor de Jesus.

Pela fé, acolhemos todos com alegria e amor, colocando-nos à disposição daqueles que 
precisam receber um gesto de carinho ou ouvir uma palavra de consolo. Trata-se de cumprir o 
mandamento: “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo”.

Que a dor do meu irmão seja a minha dor!
Que a alegria do meu irmão seja a minha alegria!
Que possamos sempre contar com o amor do Pai, a graça do Filho, a Comunhão do Espírito 

Santo e o exemplo serviçal de Maria.

Uma manifestação popular diferente e muito pacifica deu início à 1ª “Caminhada em De-
fesa da Vida”, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 5 de outubro, com concentração na Igreja 
da Candelária, às 9h, deslocando-se até a Cinelândia.

Realizada pelo Movimento Nacional da Cidadania pela Vida – Brasil sem Aborto, o objeti-
vo da caminhada foi defender, valorizar e promover a vida desde a concepção.

As ruas do centro da cidade carioca foram o cenário da mobilização aconfessional e apo-
lítica pela vida. Esta iniciativa contou com o apoio da Arquidiocese do Rio de Janeiro, do Insti-
tuto “Eu defendo”, da Pastoral Familiar, do Foro Nacional Evangélico de Ação Social e Política 
– FENASP, entre outras instituições.

Dom Orani Tempesta compareceu ao ato público e falou em nome da Igreja Católica.
Dom Antônio Augusto, Bispo Auxiliar e presidente da Comissão Arquidiocesana de Pro-

moção e Defesa da Vida, animou os fiéis católicos “para mostrar seu compromisso com esta 
iniciativa que defende, valoriza e promove a vida em cada momento de sua existência”.

Muitos paroquianos da São Francisco de Paula, acompanhados de Frei Dino, também 
participaram desta caminhada.

Na marcha houve cinco bandeiras: uma pela dignidade da mulher e da vida humana; ou-
tra pela defesa do nascituro; uma que explicita a opção pela vida e o rechaço ao aborto; uma 
a favor de um código penal sem aborto nem eutanásia; enquanto que a quinta bandeira pro-
moveu a modificação da Constituição federal para blindar o direito à vida desde a concepção.

 (Pastoral da Comunicação)

  (Maria Dulce Ferreira - Pastoral da Saúde)
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Nosso pároco completa
mais um ano de vida

15 de novembro

58 anos da chegada dos Frades Mínimos ao Brasil
4 de novembro  (1955 – 2013)

Seus amigos paroquianos

A vida de Frei Dino, direcionada para Deus por Jesus Cristo, é uma bênção para os moradores 
da Barra da Tijuca, especialmente do Jardim Oceânico, onde faz a experiência de seu sacerdócio 
em prol de todos os que precisam de ajuda. Seja no sorriso que estimula a vida, na palavra firme 
cobrando uma atitude, ou no silêncio da oração a que se entrega em vários momentos do dia, Frei 
Dino vai revelando sua vocação. 

Nosso pároco é um sinal claro de vida que busca a santidade, pelas escolhas que faz, pelo 
caminho que trilha. É bom convivermos com ele e sentirmos sua benevolência. Juntos, vamos 
construindo a esperança, feita de pequenas doses cotidianas, constantes e consistentes, abraça-
da à fé no Jesus Ressuscitado.

Comemoraremos o aniversário de Frei Dino na missa das 10h, quando receberá os cum-
primentos.

Agradecemos a Deus a presença de Frei Dino em nossa comunidade paroquial, sempre a 
serviço da justiça, do direito e da paz, incentivando exercício do amor fraterno.

Aceite nosso abraço e nossas orações e conte sempre conosco para auxi-
liá-lo em sua missão sacerdotal.  

Mais um ano vimos celebrar a chegada da Ordem dos Mínimos ao Brasil. A história deste 
grupo, que tomou a decisão de converter a própria vida em presença da salvação de Deus 
entre nós, está cheia de exemplos de afetividade, solidariedade e serviço. 

Tudo começou em 1952. O Corretor Geral da Ordem, Padre Francisco Savarese, se deu 
conta da grande devoção dos brasileiros a São Francisco de Paula e enviou para nossa 
terra, em 1955, três religiosos: Frei Giuliano Accardo, Frei Luigi Allevatto e Frei Natale Ra-
vasio, recebidos no Convento dos Capuchinhos, na Tijuca. Dom Jaime de Barros Câmara, 
cardeal da Cidade do Rio de Janeiro, concedeu licença à Ordem para abrir uma casa em 
sua Arquidiocese.

Os religiosos chegaram à Barra da Tijuca em dezembro do mesmo ano e construíram 
uma pequena capela que ficou pronta em 1956. 

Em 2 de abril de 1959, é criada a Paróquia de São Francisco de Paula, tendo como pá-
roco Frei Giuliano Accardo. A nova igreja na Praça Euvaldo Lodi, inaugurada solenemente 
por Dom Jaime de Barros Câmara, em 1969, já faz parte da história da Barra da Tijuca. 
Agradecemos a Deus por isso.

Em 1967, os Mínimos chegam à Cidade de São Paulo e em 1982, à Guarapuava, PR. 
Servindo sempre com dedicação à Igreja de Cristo, sacramento da misericórdia de 

Deus, os Frades Mínimos vão reconquistando, a cada dia, nossa amizade e nossa carinho-
sa admiração.     

(Pastoral da Comunicação)

Padre
Giuliano 
Accardo

Padre Luigi
Allevato

Frei Natale
Ravásio
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Dia útil,
gostoso e
econômico
Experimente de 2ª a 6ª feira
nosso menu executivo,
no almoço e no jantar.

Praça Euvaldo Lodi, 65 - Jd. Oceânico 
(em frente a igreja São Francisco de Paula)

Tels.: 2494-0816 / 2495-5607 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Em outubro, no dia em 
que comemorávamos o Dia 
Internacional do Idoso, nossa 
Pastoral se reuniu para mais 
um alegre encontro que nos 
possibilitou a renovação da fé, 
no caminho da santificação. 

Aconteceu muita confra-
ternização e conversa gostosa 
sobre o cotidiano de quem che-
gou até aqui. Frei Dino abriu a 
reunião, deixando palavras de 
estímulo às nossas atividades. 
Foi uma tarde abençoada. 

Mas, mesmo no meio da 
informalidade, nos voltamos 
para um aspecto importante 
da vida da Igreja: este mês, a 
catequista Mercedes Maria 
trouxe a Palavra de Deus que 
se encerra nos Livros Sagrados. 
Os Livros são parte essencial 
da celebração litúrgica, orde-
nando a Palavra, sempre es-
pecífica para cada momento, 
orientando os sacerdotes e os 
leigos que os utilizam. 

Saímos transformados 
deste encontro e prontos para 
viver a eficácia da Palavra de 
Deus, pois Cristo está em sua 
Palavra, realizando o mistério 
da salvação.

No dia 5 de novembro, 
teremos a palestra de Regina 
e Ana, com o tema: “Idosos 
na Bíblia”.

Para encerrarmos as ati-
vidades de 2013, faremos 
uma reunião festiva no dia 21 
de novembro, das 15 às 18h, 
no centro Social. Convites 
com Terezinha Ferreira, no 
valor de R$ 20,00.

Aguardamos todos vocês. 
Até lá!

(Maria José Salvador –
coordenadora)

Durante o mês de outubro as mulheres de todo o mun-
do foram alertadas para a importância da prevenção e do 
combate ao câncer de mama, pelo movimento denominado 
Outubro Rosa, que surgiu em Nova Iorque, em 1990.

Para conscientizar sobre esta grave enfermidade, 
Outubro Rosa colore cidades. A Catedral Metropolitana 
do Rio de Janeiro  e o Cristo Redentor ganharam ilumi-
nação especial.

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) também 
participou e promoveu encontros para profissionais 
especializados debaterem o percurso feito pela mu-
lher desde a chegada à Unidade Básica de Saúde até o 
acompanhamento feito após a alta. O encontro é fruto 
de parceria com gestores do Sistema Único de Saúde 
(SUS) do Rio de Janeiro.

Segundo o Ministério da Saúde, anualmente sur-
gem cerca de 50 mil casos de câncer de mama no país. 
Foi, então, lançada a campanha de conscientização so-
bre o tema, como contribuição para as ações do Outubro 
Rosa, orientando mulheres com mais de 40 anos a faze-
rem o exame clínico uma vez por ano.

Nossa paróquia, preocupada com os cuidados 
que o corpo humano merece como templo do Espí-
rito Santo, facilitou o acesso a importantes infor-
mações sobre o câncer de mama e distribuiu o laço 
rosa, identificação daqueles que apoiaram este mo-
vimento pela vida.

(Pastoral da Comunicação)

Pastoral do Idoso Prevenção do
Câncer de Mama

Outubro Rosa



Festa de Santa Teresinha
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Nossa paróquia, amparada pelo grupo que cui-
da carinhosamente da Igreja Santa Teresinha, viveu 
momentos de muita fé e intensa alegria durante 
três dias no final de setembro, 26, 27 e 28.

Celebramos a festa desta Doutora da Igreja 
que nos protege e ampara, não só no Largo da Bar-
ra, mas ultrapassando todos os limites geográficos 
de nossa comunidade paroquial, em clima verda-
deiramente cristão.

Que chuva de rosas Deus nos enviou: as ora-
ções e a presença sempre atenta de Frei Altair, que 
tudo acompanhou; o trabalho incansável de tantas 
pessoas dedicadas, como a Estelita; a música dos 
anjos que tudo envolveu!

No dia 28, partilhamos um almoço comunitá-
rio, às 13h. Foi servido o famoso angu da Estelita.

Dia 29, às 18h, saímos em procissão pelas ruas 
da Barrinha, percorrendo diversos locais, sempre 
acompanhados de muitas pessoas orando e can-
tando. Na volta, Frei Altair celebrou solenemente a 
Santa Missa, já que o dia oficial da festa, 1º de outu-
bro, cairia na terça-feira. 

Durante os três dias, tivemos barracas com 
angu, cachorro-quente, doces, bolos, refrigerantes 
e outras delícias. 

Recebemos muitas doações de nossos irmãos, 
mas a doação mais importante foi o envolvimento 
de todos que trabalharam  com um sorriso no rosto, 
dando o melhor de si. 

No dia 1º de outubro, após a missa das 20h, 
Frei Altair deu por encerrada a Festa de Santa Te-
resinha. Como ela mesma prometeu, houve, du-
rante todos esses dias, uma “chuva de rosas”!

 (Luiz Alberto) 
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Pastoral Familar
Apresentação 
de Maria ao 

Templo
21 de novembro

Casamento de Amilcar e Graça

Casamento Comunitário 2013
29 de dezembro

Na Jornada com Cristo em 
maio de 2006, mais um grupo de 
casais de segunda união era aco-
lhido na paróquia, particularmente 
por nós, coordenadores de Círculo.

Em nosso grupo estavam 
Amilcar e Graça. Na primeira reu-
nião, Amilcar apresentou-se como 
advogado, com muitas ideias ino-
vadoras. Conscientes da presença 
do Espírito Santo entre nós e do 
projeto de Deus para o grupo, fica-
mos tranquilos.

Terminada a Jornada, as reu-
niões foram acontecendo, sempre 
com a presença do querido casal. 
O Círculo caminhou, a Jornada ca-
minhou, a Igreja caminhou e, cada 
vez mais, Amilcar e Graça engaja-
vam-se nos trabalhos paroquiais. 
Chegaram a Coordenadores Gerais 
da Jornada com Cristo de 2012.

No dia 5 de outubro, durante a 
missa das 19h, em acolhedora ce-
rimônia, receberam o Sacramento 

Anualmente, quando comemoramos a Festa da Sagrada Família, 
no 1º domingo após o Natal, é realizado o já tradicional Casamento Co-
munitário em nossa paróquia.

Este ano será no dia 29 de dezembro, na missa das 10 horas. Estão 
convidados todos os casais já casados no civil e que ainda não recebe-
ram o Sacramento do Matrimônio.

É a grande oportunidade de realizarem seus sonhos! Esperamos 
contar, como em todos os anos, com um número expressivo de casais acompanhados de suas famílias.

As inscrições estão abertas na Secretaria, onde terão maiores informações.

O Evangelho de Tiago (apócrifo) 
relata que Maria, com 3 anos de idade, 
foi levada por seus pais, Joaquim e Ana, 
ao Templo em Jerusalém, para ser con-
sagrada a Deus.  

A primeira celebração da festa 
documentada em um calendário é a 
menção à “Entrada da mais sagrada 
Theotokos” no Templo, no Menológio 
de Basílio II, no Séc. XI.

Mas a festa continuou a ser celebra-
da em todo o Oriente, nos mosteiros do 
sul da Itália e continua como um memo-
rial no calendário Romano de 1969.

A Igreja Ortodoxa comemora a 
Apresentação de Maria em 21 de no-
vembro como uma de suas Doze Gran-
des Festas.

A Igreja Católica inseriu no Missal 
Romano este dia litúrgico para recorda-
mos que antes mesmo de Jesus estar 
no ventre de Maria, ela já o tinha em sua 
mente, em seu coração, em sua espiritu-
alidade, como discípula e depois como 
mãe de Deus.

Neste dia, 21 de novembro, cele-
bramos a dedicação que Maria fez de si 
a Deus sob a inspiração do Espírito San-
to, que a preencheu com sua graça.  

(Pastoral da Comunicação)

 Para anunciar, envie um e-mail para Álvaro Ventura:
ventura@venturarevest.com.br

(Nei e Jaciara)

do Matrimônio, perante toda a comunidade. Foram momen-
tos de muita alegria, sobretudo para os noivos, que não conse-
guiam esconder as lágrimas. Graça emocionou-se ao receber 
a Santa Comunhão, o que ela tanto desejava.

Após a benção das alianças, as palmas foram prolonga-
das. Frei Dino pediu, então, a Amilcar e Graça, que se tornas-
sem um casal referência entre nós.

Após a cerimônia, no Centro Social, os noivos receberam 
abraços dos amigos, em meio à linda comemoração.

Concretizamos, naquela noite, um trabalho de sete 
anos, que revelou a beleza em que se fundamenta a missão 
da Jornada com Cristo.
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LOJAS EM: 
NILÓPOLIS, NOVA IGUAÇU, 
REALENGO E SANTA CRUZ

www.chatuba.com.br

TELEVENDAS:
2691-9575

ESTRADA DOS BANDEIRANTES
1430 - TAQUARA 

TEL.: 3116-8350 
NO MERCADÃO DE JACAREPAGUÁ

•ESTACIONAMENTO GRÁTIS 

(PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 20,00)

Dia de Santa Cecília
22 de novembro

Renovação Carismática Católica
Chá beneficente

À medida que a Igreja cristã primitiva se expandia de Jerusalém para a Ásia Menor e para 
o Ocidente, chegando à África e à Europa, ia acumulando elementos musicais provenientes de 
diversos lugares. O canto dos hinos é a primeira atividade musical documentada da Igreja cristã 
(Mt 26,30; Mc 14,26). 

Por volta do ano 112, Plínio, o Jovem, governador da Bitínia, na Ásia Menor, faz referência ao 
costume cristão de cantar “uma canção a Cristo”. O canto dos cristãos era associado ao ato de se 
comprometerem por meio de um juramento. 

A música sempre foi importante nas celebrações cristãs. Santo Agostinho, em 387, começou 
a escrever um tratado, Da Música; o cantochão conservado em manuscritos francos e organiza-
do sob a orientação de Papa Gregório (657-672), foi levado, na Idade Média, por missionários 
cristãos a todas as regiões da Europa. 

Nas catedrais, a partir do Séc. XIII, a música polifônica é ensinada e cantada, enquanto no 
Renascimento e no período barroco, sobressaiu como coro de muitas vozes. 

Podemos perceber que, desde os primórdios até hoje, a música se faz presente na Igreja de 
Cristo, como parte importante das celebrações. Dom Paulo Evaisto Arns assim falou: “A música, que eleva a palavra e o sentimento até a 
sua última expressão humana, interpreta o nosso coração e nos une ao Deus de toda beleza e bondade”.

No dia que dedicamos à protetora dos músicos, Santa Cecília, jovem mártir romana que cantava para Deus com a doçura dos 
anjos, vimos deixar nossos agradecimentos àqueles que nos brindam com a música em nossa paróquia.

A todos os instrumentistas, cantores e vocalistas, que põem à disposição do sagrado e da comunidade seus talentos nas diver-
sas missas semanais, ajudando a orar e a meditar, um abraço fraterno. 

Que Santa Cecília os guarde e os envolva na suave melodia dos anjos.
(Paroquianos de São Francisco de Paula) 

No dia 10 de outubro foi realizado pelo grupo de oração “Vinde e 
Vede” mais um chá beneficente no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca. 
O evento, que teve como objetivo arrecadar fundos para realização do 
Retiro de Cura e Libertação, na Igreja Santa Teresinha, com a pregadora 
Dinairdes da Costa, de Goiânia, foi um grande sinal da presença de Deus. 

Durante o chá, ao qual compareceram Frei Dino, Frei Inácio e o Diá-

cono Vicente, percebemos a unidade entre as paróquias da Barra da Ti-
juca e, especialmente, entre os paroquianos da São Francisco de Paula. 

Foi uma tarde de muita alegria, confraternização e testemunho da 
graça de Deus.  O grupo “Vinde e Vede” agradece a todos os que coo-
peraram para a realização do evento, e ao Hotel Windsor, que cedeu 
suas instalações. 

(Rosane Dornelas)
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Cristo Rei
24 de novembro

Grupo Jovem
Jovem, vem para cá

você também!

O título de “rei”, atribuído a Jesus, se apoiava na espe-
rança do povo de Israel de que um descendente de Davi 
triunfasse sobre os gentios e restaurasse a justiça (2Sm 7).

Marcados por esta tradição, os discípulos projetam 
Jesus no céu, como o messias triunfante, o rei celestial. 
Mas Jesus rechaça expressamente este título (Jo 6,15), 
como fez com o título de sacerdote. 

Jesus tem plena consciência de um messianismo 
bem determinado, que renuncia a aspectos esplendo-
rosos e triunfalistas. Deste modo, apresenta o Reino de 
Deus aos discípulos como a força do amor que interpela, 
que ajuda, ensina e salva, fazendo o homem construtor 
da própria vida. Jesus revela a Pilatos que o seu Reino não 
é deste mundo, é o Reino da santidade e da graça, da jus-
tiça e da paz.

João, em seu evangelho, liga a realeza de Cristo à 
sua paixão e diz que a cruz é seu verdadeiro trono; dela, 
com os braços misericordiosamente estendidos, abraça 
a humanidade.

    
O Ano da Fé tem seu término com a Festa de 

Cristo Rei do Universo, instituída pelo Papa Pio XI, 
em 1925. Cremos e temos o compromisso de conti-
nuar a transmitir nossa fé, como verdadeiros discí-
pulos-missionários.

 (Pastoral da Comunicação)

Em sua última homilia no Brasil, no Encontro com os Voluntários da 
JMJ Rio 2013, foi como se o Papa Francisco falasse diretamente a cada um 
de nós, do Grupo Jovem. Atentos à sua palavra, sentimos a importância de 
nossa caminhada na paróquia:

“Deus chama para escolhas definitivas. Ele tem um projeto para cada 
um. Descobri-lo, responder à própria vocação é caminhar para a realização 
feliz de si mesmo. Deus chama todos à santidade, a viver a sua vida, mas 
tem um caminho para cada um. 

Na cultura do provisório, do relativo, muitos pregam que o importan-
te é “curtir” o momento, que não vale a pena comprometer-se por toda 
a vida, fazer escolhas definitivas, uma vez que não se sabe o que reser-
va o amanhã. Em vista disso, eu peço que vocês sejam revolucionários, 
peço que vocês vão contra a corrente; sim, nisto peço que se rebelem, 
que se rebelem contra esta cultura do provisório que, no fundo, crê que 
vocês não são capazes de assumir responsabilidades, crê que vocês não 
são capazes de amar de verdade. Eu tenho confiança em vocês, jovens, 
e rezo por vocês. Tenham a coragem de “ir contra a corrente”. E tenham 
também a coragem de ser felizes!’’

Cientes da responsabilidade a que somos chamados, mas alegres e de 
coração aberto para as novas experiências que Deus nos reserva, nós, do 
Grupo Jovem, seguimos em frente! Nem sempre é fácil, é verdade, afinal, 
como disse nosso querido Papa Francisco, vivemos a cultura do descartá-
vel e caminhar com o Cristo ressuscitado é comprometimento! 

Então, venha caminhar com a gente! Só falta você!

Nossos Encontros: 1º, 3º e 5º domingos do mês, às 17h30m, 
na paróquia (sala do 3º andar) e todos os domingos, na Santa 
Missa, às 20h.

 (Grupo Jovem)


