
título deste editorial quer recordar um antigo hino litúrgico mui-
to cantado na Igreja do Brasil:  "Eis o tempo de conversão, eis 
o dia da salvação..." Por estar inserida no Ano Extraordinário 
do Jubileu da Misericórdia, a Quaresma adquire um verniz mais 

profundo, mais penetrante do Amor de Deus.  São quarenta dias que a 
Igreja nos oferece, em preparação à Páscoa do Senhor, para vivermos a 
experiência de Jesus, como a face misericordiosa do Pai.  Eis o caminho 
que devemos percorrer durante a Quaresma.

Na quarta-feira de Cinzas, a liturgia inaugural da Quaresma nos apre-
sentava a voz do profeta Joel:  "Voltai a mim de todo o vosso coração, com 
jejuns, lágrimas e gemidos de luto”.  “Voltai ao Senhor vosso Deus, porque 
Ele é bom e compassivo”. (Jl 2, 12-13).  Eis o convite quaresmal:  voltar a 
Deus e colocar-se diante Daquele que nos fez,  que cuida de nós.  Infeliz o 
homem que vive longe do Criador!

Durante este Tempo, a Igreja no Brasil, há mais de cinquenta anos, vive 
a Campanha da Fraternidade, como solidariedade e conversão. A cada ano, 
um tema é apresentado para reflexão e ajuda no caminhar rumo à Páscoa. 

Este ano, teremos mais uma Campanha Ecumênica, a quarta em todas 
as edições já apresentadas. "Casa comum, nossa responsabilidade" -- é o 
tema.  O lema escolhido vem da profecia de Amós:  "Quero ver o direito bro-
tar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca". (Am 5,24).  Objeti-
vo geral:  "assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas e 
empenharmo-nos, à luz da fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis 
que garantam a integridade e o futuro de nossa Casa Comum" (texto base, 
apresentação, p. 3).  O que quer a Campanha? Duas atitudes bem práticas:

• garantir o direito de todos ao saneamento básico; 
• cuidar do nosso planeta, zelar pela nossa "Casa Comum".
Eis aí o compromisso paroquial para esta Quaresma: um olhar sobre 

os problemas de saneamento básico de nossa Barra da Tijuca e atitudes 
de zelo,  amor e cuidado por todo o ambiente: o chão em que pisamos, o 
verde que nos permite respirar, as lagoas que contornam os condomínios, 
cenário de um bairro que se prepara para as Olimpíadas de agosto. 

O espírito ecumênico (para ser bem entendido, recomendamos a leitura 
do número 2 do Texto-base citado), é de uma importância muito grande.  
Somos filhos e filhas do mesmo Pai. Sejamos misericordiosos com nossa 
"Casa Comum". E façamos a justiça prevalecer nos atos que praticarmos. 

Que diante dos apelos desta Campanha da Fraternidade 2016, todos 
se sintam dignamente inseridos.

Uma Santa Quaresma para todos!

Quaresma:
eis o tempo da conversão

Paróquia São Francisco de Paula - Ordem dos Mínimos
Praça Euvaldo Lodi, s/nº - Barra da Tijuca  -  CEP 22640-010  - Tel.: (021) 2493-8973

Arquidiocese do Rio de Janeiro  -  Vicariato de Jacarepaguá  -  1ª Região Pastoral
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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 11h e das 15h às 17h; 
 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.
• Assistência Psicológica:
 quarta-feira, das 9 às 11h.
• Neuróticos Anônimos:
 segunda-feira, às 19h.
• Al-Anon (ajuda a familiares de alcoólicos):
 sábado, das 16h30m às 18h30m.

EXPEDIENTE DA SECRETARIA:
De segunda a sexta-feira das 9 às 12h e das 14 às 17h30m.
Telefones: Secretaria - 2493-8973 e 2486-0917
 Ambulatório - 2491-8509

E-mail: sfpcharitas@gmail.com

Pároco: Frei Costantino Mandarino (Frei Dino)
Vigários: Frei Célio Ferreira
 Frei André Ferreira de Souza
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

Boletim Nossos Passos
- Responsável: Pastoral da Comunicação
- Diagramação: Roberto Niczay (rniczay@gmail.com)
- Impressão: Gráfica Tunhas – Tel: 2580-6231

Expediente Paroquial

Participe de nossa pastorais. Uma 
vai tocar seu coração.

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

www.twitter.com/sfpbarra

Aconteceu  nos  dias 19 e 20 de fevereiro o  Oitavo Encontro Nacional  
do Terço dos Homens,  na Basílica de Aparecida. Nossa paróquia  se  fez  re-
presentar  por  sete pessoas, acompanhadas de Frei Célio. Foram momentos  
que  guardaremos em nossos  corações.

A programação iniciou-se na 6ª feira à noite com a Eucaristia e, em se-
guida, a Oração do Terço. Infelizmente, devido à forte chuva, foi cancelada 
a procissão luminosa pela passarela até a Basílica Velha. 

No sábado foi celebrada a Missa Solene, transmitida pela TV Aparecida, 
seguida da reza do Terço e da Consagração dos Homens a Nossa Senhora.   

Este  ano  estiveram presentes  mais  de 50.000 homens  de  todos  os  
lugares do Brasil  e com idades  de 8  até  mais  de  90 anos. São pessoas  que 
buscam a conversão por meio  da Oração do Santo Terço. Vivenciamos  tes-
temunhos  de  muitas curas, libertações  de  vícios  e  reestruturação familiar.

Que  a  profecia  proferida por Frei Célio aconteça, com a permissão  de  
Deus: "Que no ano de 2017  cada  um  dos  Homens  do  Terço  aqui pre-
sente traga  consigo uma pessoa  e  assim não  seremos mais 50.000 e sim 
100.000".  E terminou:  “Viva Nossa Senhora, Mãe  de  todos. Pede à Mãe,  
que  o  Filho  atende”.

Venha  participar  conosco, às  terças-feiras,  do Terço dos Homens  
na  Igreja   Santa Teresinha,  no Largo da Barra,  às 20h. Faça parte dessa 
bênção.

(Luis Alberto)

Encontro Nacional do
Terço dos Homens
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São Francisco de Paula
Seguindo seu caminho...

Frei Francesco Marinelli, Corretor Geral.

(Fechamento do livro: Derrubar os muros e desenhar perímetros maiores, Roma, 2015) 

...”Quero ser eremita” não é para 
Francisco a utopia de um adolescente, 
mas o projeto que a vontade de Deus lhe 
confia e é por ele vislumbrado nas lon-
gas vigílias passadas em contemplação 
diante da Cruz.

É aqui que se inicia a aventura de 
Francisco que, caminhando solitário nas 
estradas de Deus, chega a ser “pai” de 
uma numerosa família.

Em companhia de Deus, percorre as 
estradas da Itália e da Europa, “núncio” 
de paz entre os reinantes da época, pai 
dos pobres, “voz” das pessoas que não 
têm voz, contribuindo com sua vida na 
realização de uma profunda reforma.

A tradição relata que, na noite de 27 
de março de 1416, uma luz como labare-
das se acendeu sobre uma casa do bairro 
Terravecchia, trazendo uma boa nova.

Nosso vigário que, com sua dispo-
nibilidade e alegria orienta o desempe-
nho de diversas pastorais, incentivan-
do e colaborando, completa mais um 
ano de vida neste dia 27 de março.

São Francisco de Paula o acompa-
nha de perto, pois ambos nasceram no 
mesmo dia e mês. Talvez por isso, Frei 
Célio não tema desafios, reconheça 
seus limites e respeite o limite do ou-
tro, vivendo a misericórdia de modo 
consciente e compassivo. Ao procurar 

Aniversário de Frei Célio
27 de março

Esta luz, além de clarear, fez-se ener-
gia que aquece, movimenta e transfor-
ma. Energia que ainda hoje ajuda a não 
afundar nas areias movediças das triste-
zas e das misérias humanas.

Somos herdeiros de uma história 
que nos transcende e, ao mesmo tempo, 
concretiza-se por nosso meio: relatemo-
-la com paixão!

Hoje, como ontem, existe um imen-
so desejo de reforma, que o Papa, com 
seu testemunho, suas escolhas e seu ma-
gistério, solicita com veemência. 

Que o Fundador, apontado por pon-
tífices como “luz que ilumina”, nos guie 
também no caminho da renovação pes-
soal e comunitária, para resplandecer, 
assim como ele ainda resplandece, até 
sermos luz para os outros.

compreender as pessoas, ajuda com 
amor e inteligência.

Parabéns, Frei Célio, pelo seu ani-
versário. Pedimos a Deus que o pro-
teja, e o aproxime cada vez mais de 
nossa comunidade paroquial, criando 
pontes de verdadeira cordialidade. E 
que Nossa Senhora, a Mãe do Amor, 
por quem sabemos que tem especial 
devoção, seja sua companheira de 
vida sacerdotal.

Paroquianos de São Francisco de Paula
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Pastoral do Dízimo
Aniversariantes 2016

(março)

Ministros Extraordinários
da Sagrada Comunhão
A Igreja vive da Eucaristia

  1 Eduardo Freitas Silva
  1 Irene Simões Dias de Jesus
  1 João Baptista Lourenço Lima
  1 Mariana de Sousa Almeida
  2 Rhuy Gonçalves da Silva
  3 Fabrício Bruno Cardoso
  4 Antonio Carlos Mendes Barbosa
  4 Erley das Graças Ungarato Silva
  5 Ângela Maria Nunes Queiroz
  5 Ednéa Pontes de Mesquita Roehl
  5 Luiz Eduardo de Q. Cardoso Júnior
  5 Marcos Azambuja Matera
  5 Maria Auxiliadora Alves Santana
  7 Antonio Ribeiro da Rocha
  7 Maria Lúcia de Almeida Prata
  7 Nestor Gomes dos Santos
  8 Danilo Domingues de Carvalho
  8 Luiz Fernando de Souza Lima
  8 Regina Célia Brito Buzelin Persson
  9 Nelly de Freitas Carneiro
11 Yedda Barcellos Ximenes
12 Joaquim Martinho Pereira Reis
13 Celso Augusto Ferreira Pinheiro
13 Cidalina Martins
13 João Wilson Gil de Brito
15 Cecilia Maria Freitas Silva
15 Jaciara Paixão Silvério
15 João Cerqueira de Araújo
18 Carla Formenti Dutra Thomé Ferreira
18 José Eduardo de Queiroz Andrade
18 Marcílio José Ferreira Lopes
18 Maria Cândida Miranda Fernandes
18 Salvatore Caruso
19 Márcia Maria Porcaro da Cruz
19 Maria Dulce Pereira Pinto Ferreira
20 Francisco Himelino Martins
20 José Ermida
20 Mamedes Pereira Diniz Neris
20 Nei Sebastião do Rego Silvério
23 Leopoldina Mello Guimarães
23 Marcelo Jacintho da Silva
24 Arthur da Torre Bogossian
24 Gislaine Coelho
25 Juliana de Nazareth Figueira Louro
25 Rejane Monteiro Rangel
25 Rosali Villa Real da Costa Bastos
26 Belmiro Sartorio
26 Marcelo de Almeida Coxéro
27 Pedro Zuazo Maia Ribeiro
28 Fernanda Wilma P. Costa Coelho
28 Paulo Renato Ferreira da Rocha
30 José Luiz Monteiro Nogueira
31 Denise Pires Outeiro
31 Joaquim Morgado Pereira
31 Nerval Corbellini

Parabéns a todos!

Na manhã do dia 27 de fevereiro, 45 Minis-
tros Extraordinários da Sagrada Comunhão esti-
veram reunidos para um momento de aprofun-
damento e alimento da fé em torno da Eucaristia.

O evento teve início com a Santa Missa, 
celebrada por Freio Célio, sendo os MESCs cha-
mados a levar a cada enfermo a Misericórdia 
do Pai. Nosso Deus é misericórdia e vai jogar 
no fundo do mar os nossos pecados (Mq 7,19). 

Com a meditação de Lc 15,11s, a Pará-
bola do Filho Pródigo, Frei Célio nos lembrou  
do Pai que não olha o passado do filho, mas o 
abraça e acolhe.

Após um delicioso café, o grupo recebeu 
o Padre Evandro José, da Paróquia N. Sra. de 
Fátima, no Pechincha, que nos falou sobre a 
carta do São João Paulo II: Eclesia de Eucha-
ristia, que diz que na Eucaristia está contido 
o tesouro espiritual da Igreja, pois o sacrifício 
eucarístico é a fonte de toda vida cristã. 

O Padre Evandro nos lembra que a Eucaris-
tia nasce do cenáculo e convida a todos para 
que seus corações sejam este cenáculo onde 
Cristo vive! A eucaristia cria comunhão e edu-
ca para comunhão.

Após a Pregação, os MESCs foram divididos 
em grupos, onde fizeram uma partilha sobre as 
questões abaixo, que servirão de guia para os tra-
balhos no ano de 2016:
• O que fazer para despertar ou fortalecer em 

nós e nos demais fiéis a necessidade de re-
servarmos um tempo para a oração diária, a 
exemplo de Jesus?

• Como MESC, temo-nos empenhado para se-
mear e alimentar a unidade e comunhão no 
seio da paróquia, família, trabalho e lazer? 
Que desafios precisam ser superados?

• Maria é mulher eucarística na totalidade da 
vida. Como podemos, a exemplo de Maria, 
tornar-nos pessoas eucarísticas?
Padre Evandro concluiu falando sobre a im-

portância da celebração eucarística na missa e 
fora da missa, ou seja, na adoração ao Santíssimo 
Sacramento, e como o povo, a exemplo dos sacer-
dotes, deve ser estimulado à prática de adoração. 

Papa João Paulo II disse "Quantas vezes eu mes-
mo, meus queridos irmãos e irmãs, fiz esta experiên-
cia recebendo dela força, consolação e apoio”.

Frei Dino que juntou-se ao grupo no decorrer 
do evento deu a benção final! 

(Gislaine – MESCs)   
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Pastoral da Iniciação Cristã
Semana Catequética

Aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro o reinício das atividades 
da Iniciação Cristã, com a realização da Semana Catequética 2016. Esti-
vemos reunidos das 18h às 20h30m,  no Centro Social, para estudar, refle-
tir, avaliar e planejar nossos trabalhos à luz da Palavra e do Espírito Santo.

No primeiro dia deste encontro, contamos com a preciosa colabora-
ção da Teóloga Ana Maria Tepedino que, discorrendo sobre o tema “Per-
dão e Reconciliação”, nos levou a compreender clara e profundamente 
estes preciosos sacramentos oferecidos pela Santa Igreja. Nossos agra-
decimentos a ela  por este momento de crescimento espiritual.

No dia seguinte, estudamos em conjunto a Bula Papal que introdu-
ziu o Ano da Misericórdia, “Misericordiae Vultus”, para determinar quais 
serão os passos necessários para vivenciar o ano jubilar na catequese.

Dedicamos o último dia ao estudo da Campanha da Fraternidade 
deste ano: “Casa comum, nossa responsabilidade”. Em dois grupos, refle-
timos sobre o tema e planejamos nossa  vivência  neste tempo quaresmal.

Todos que compareceram estão de parabéns, porque sabemos quão 
importante é caminhar unidos e em comunidade, para crescer na fé.

(Magaly Siqueira – catequista)

Uma nova evangelização

Aprender a ORAR para
aprender a VIVER

Uma emocionante caminhada
em busca do rosto do Senhor

Local Dia Hora Início

Igreja São 
Francisco de 

Paula (salaA17)
2ª feira 14h30m 07/03

Igreja Santa 
Teresinha 
(Barrinha)

5ª feira 19h30m 10/03

Igreja São 
Bartolomeu 
(Itanhangá)

2ª feira 20h 07/03

Orar é conversar com Deus
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Há boas notícias e é oportuno difundi-las:
 • O novo equipamento mostrado na foto, que veio para nos livrar do 

calor no espaço das grandes celebrações, já se encontra em pleno 
funcionamento desde dezembro;

 • O equipamento destinado ao ambulatório, item incluído entre os ob-
jetivos da Campanha,  também foi renovado e será instalado logo 
terminem as obras exigidas pelo Conselho Regional de Medicina 
(CREMERJ)  e pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO);

 • Outro equipamento de ar condicionado incluído nos objetivos da 
campanha é o do auditório do Centro Social, o qual ainda responde 
razoavelmente aos esforços de manutenção, e, portanto pode aguar-
dar um pouco mais pela sua renovação, a ser feita em época do ano 
de clima mais ameno.

Os números abaixo testemunham a resposta da comunidade paroquial 
aos apelos da campanha, muito boa e generosa como sempre tem sido em 
oportunidades como esta:
 • Número de adeptos: aproximadamente 220 paroquianos;
 • Recursos angariados (inclusive os prometidos, mas ainda não realiza-

dos): R$ 215.270,00, o equivalente a 86,1% da meta da campanha;
 • Ao valor acima deve ser somado parte (a metade) do que foi fruto da 

campanha do 13º, como já se tornou conhecida a que se faz anualmen-
te no seio da comunidade de dizimistas, apelando por uma contribui-
ção adicional de Natal. Esta rendeu aproximadamente R$ 25.000,00. 
Entre os objetivos declarados para estimular os participantes, lá estava: 
“Ajudar no esforço pela renovação dos sistemas de ar condicionado dos 
nossos espaços comunitários, em complementação ao da Campanha 
AC/2015”. 

 • Assim os recursos obtidos em resposta aos apelos da campanha al-
cançam o total de R$ 227.770,00, ou seja, 91,1% da sua meta.

Se você ainda não aderiu à nossa campanha, não hesite em participar. 
Contribua para que ela atinja plenamente a sua meta. Afinal, nos falta mui-
to pouco: só R$ 22.330,00.

(Frei Dino, Fernando, João Bosco – A equipe da Campanha AC/2015) 

No último dia 14 de fevereiro comemoramos os 15 anos de 
inauguração da Capela de São Pedro.  A missa foi presidida por Frei 
Célio, que parabenizou e exaltou o crescimento da comunidade ao 
longo desses anos. 

Após a celebração, nosso sacerdote cantou “os parabéns” e 
repartiu o bolo junto com os membros da capela.  Em seguida, rea-
lizamos um bingo bem animado, que valia uma linda bicicleta, e o 
vencedor foi João Vitor, jovem da comunidade.

Também ficamos muito felizes por enviar um representante da 
nossa capela, juntamente com o grupo da Igreja Santa Teresinha, 
ao Encontro Nacional do Terço dos Homens,  no último dia 20 de 
fevereiro, realizado na Basílica Nacional de Aparecida.

Agradecemos a participação de todos e pedimos a Deus a 
benção para mais um ano na formação dessa comunidade. 

(Edison Parente – coordenador)

Ainda a Campanha
do Ar Condicionado

Aniversário da
Capela de São Pedro
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Graças ao grande amor de Deus por seus filhos, pudemos celebrar, no dia 21 de fevereiro, às 10h, 
em missa simples com ar de festa, o aniversário de 51 anos de sacerdócio de Frei Dino. 

Na naturalidade de tudo, pudemos perceber o suave requinte daquele que dedicou toda sua vida 
a Deus, à Igreja, à Ordem dos Mínimos e ao próximo.  Frei Dino trata a vida com espontaneidade, 
sempre atento à realidade e às experiências que constroem o cotidiano.

A igreja estava lotada, com muita gente de pé, como não víamos há algum tempo.
Obrigada, Senhor, por ter colocado a Paróquia São Francisco de Paula sob a guarda de um ho-

mem consagrado a Deus e que leva sua missão a sério.

(Antônio Carlos e Sônia)

A data foi criada no inicio do século XX, 
para lembrar como a intransigência pode le-
var a uma tragédia: nos EEUU, mulheres que 
reivindicavam direitos trabalhistas, morreram 
queimadas na fábrica onde trabalhavam. 

Neste mês, denominado “da mulher”, 
poderíamos refletir, sobre variados temas que 
continuam a cercear as mulheres, de qualquer 
idade. No entanto, decidimos trazer para foco 
de nossa atenção o serviço prestado à Igreja 
de Cristo. Vamos especificar mais ainda: o ser-
viço das mulheres de nossa Paróquia de São 
Francisco de Paula. 

Observe em cada pastoral a predominân-
cia feminina, das mais idosas às mais jovens, e 
a dedicação com que tomam a si as variadas 
tarefas, nem sempre de fácil relacionamento 
intergeracional. Cabe aqui lembrar que Frei 
Dino estimula todos os paroquianos, indepen-
dente do sexo e hierarquia dentro da paróquia.

Como estamos destacando as mulheres, 
lembremos suas variadas jornadas: casa, tra-
balho, estudos, os diferentes encargos fami-
liares.  Ainda assim, encontram tempo para se 
dedicar à evangelização. Por questão de justi-
ça, não nos propomos o nominar as mulheres 
que “fazem a diferença”,  tanto em nossa paró-
quia, quanto nas capelas e núcleos que cons-
tituem a região de abrangência territorial da 
“nossa São Francisco  de Paula”. 

Mas deixamos um alerta a todos os mem-
bros conscientes da comunidade paroquial 
para a necessidade de Políticas Públicas que 
ordenem  saúde e educação, dentre outras 
prioridades sociais que, organizando a cidade, 
auxiliem as mulheres a exercer suas funções 
voluntárias que engrandecem a obra de Deus.

Parabéns a todos as mulheres, neste dia a 
elas dedicado. Que Deus as abençoe e ilumine 
e a Virgem Maria as proteja sempre.

Comemorando os 51 anos de
sacerdócio de Frei Dino Dia Internacional

da Mulher
8 março

(Dina Frutuoso - colaboradora da
Campanha da Fraternidade)
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Pastoral do Idoso
Nosso grupo da Pastoral do Idoso se propõe a iniciar mais 

um ano de caminhada, como instrumento de evangelização.
Conosco, a evangelização acontece a todo momento, 

durante as palestras, nas reflexões, no acolhimento fraterno, 
na partilha do lanche após as atividades.  Assim nos aproxi-
mamos do Criador e nos fazemos continuadores de sua obra.

Em 2016 as atividades começarão no dia 8 de março, 
terça-feira, às 17h, com a catequista Magaly, que dará im-
portantes subsídios para vivermos com consciência a Campa-
nha da Fraternidade deste ano, pois sabemos que a fé sem 
obras é morta, como nos ensina o evangelho.

Aguardamos você, não falte.

 (Maria José Salvador – coordenadora)

Os encontros de preparação  para receber o Sa-
cramento  da Crisma em 2016 começarão  no sába-
do, dia 5 de  março, às 18 horas, no segundo  andar  
do  centro  social  da paróquia. As fichas de inscrição  
poderão  ser  preenchidas nesse  dia.

Após  este primeiro  encontro,  os crismandos po-
derão  optar por comparecer aos encontros  em  uma  
das três  turmas disponíveis: 

• quarta-feira,  às 20h;
• sábado, às 18h;
• domingo, às 18h.
A cerimônia  de  recebimento  do  sacramento  

está  prevista  para  o  final  de  novembro. Não  dei-
xem de receber  esta importante  graça, pela qual 
confirmamos a fé do nosso  Batismo e recebemos  os 
dons  do Espírito  Santo.

(Rafael Salomão Romano – coordenador)

Ano passado foi muito bom e ren-
deu bons frutos para as artesãs. Este 
ano, elas experimentaram retornar 
suas atividades na 2ª semana de janei-
ro e deu certo. Nesse período, puderam 
rever trabalhos e técnicas e aproveita-
ram para planejar 2016. 

Oficialmente, o reinício se deu em 
15/2 e, a partir de março, haverá no-
vidade: aulas de pintura em tecido às 
quartas-feiras, com a artesã Ivanite.

As Artesãs de São Francisco de 
Paula se reúnem na Casa Paroquial to-
das as segundas-feiras, das 13 às 16h,  
para aulas de Corte e Costura, Crochê, 
Tricô e outras técnicas. Todas as quar-
tas-feiras,  das 14 às 16h, para aulas 
de Pintura em Tecido.

São aceitas doações de tecidos, 
lãs, linhas, tintas, pincéis, aviamentos 
e acessórios de costura e artesanato.

Informações na secretaria da pa-
róquia, em horário de atendimento.

Prestigiem nossas artesãs!

 (Celina e Diná Leda)

Pastoral da Crisma
As Artesãs de

São Francisco de Paula
têm novidades em 2016
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Pastoral da Promoção Humana

Pastoral da Saúde

Reforma do  Ambulatório

A alegria do encontro

Na primeira quinzena do mês de janeiro, a Pa-
róquia São Francisco de Paula deu início às obras 
para adequar o ambulatório médico/odontológico 
às exigências técnicas do Conselho Regional de 
Medicina do RJ - CREMERJ e do Conselho Regio-
nal de Odontologia - CRO. Novos revestimentos e  
mobiliário apropriado, instalações sanitárias ade-
quadas, além da renovação do equipamento de ar 
condicionado, são alguns itens desta obra.

A farmácia foi totalmente reformada e seus 
arquivos digitalizados, o que proporcionará um 
atendimento mais rápido e humanizado.

As salas de atendimento médico encontram-
-se em estado final de acabamento e, no piso su-
perior, foi criado mais um local que abrigará todos 
os equipamentos destinados à esterilização dos 
materiais odontológicos.

Em breve teremos um novo ambulatório, mais 
confortável e mais ágil no atendimento. Aguardem.

(Diácono Vicente)

Tivemos a grande alegria de celebrar, no 
dia 11 de fevereiro, a festa de Nossa Senho-
ra de Lourdes, protetora dos enfermos, com 
missa presidida por Frei Dino, para agradecer 
a Deus e à sua Mãe as graças alcançadas. 
Nossa paróquia tornou-se a casa da graça e 
da acolhida, uma vez que, em virtude do em-
penho dos agentes de pastoral, conseguimos 
levar conforto e esperança a muitos doentes 
e a suas famílias.

Ao acolher, evangelizamos e nos torna-
mos missionários, pois, como a Senhora pediu 
a Bernadette Soubirous em Lourdes, fomos 
proclamando o Evangelho a todas as pessoas 
e lares que solicitaram nossa presença.

Muitos paroquianos compareceram à 
missa das 10h para receber a unção dos en-
fermos, pelas mãos de nosso pároco.

Ao final da missa, foi oferecido um deli-
cioso lanche para a comunidade.

Lembramos a todos que no dia 8 de abril, 
às 10h, celebraremos a Páscoa dos Enfermos. 
Juntem-se a nós e tragam parentes e amigos 
que estejam precisando do conforto da ora-
ção e da Eucaristia.

(Mírian Pericão – coordenadora)
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Pastoral do Trabalhador Primeira reunião anual de 
políticos católicos

 do Regional Leste 1 / CNBB
Planejamento de celebração

de 1º de maio
Dia do Trabalho

Café Solidário

Em nossa reunião mensal de fevereiro - última quarta-feira do 
mês - planejamos  as comemorações do Dia do Trabalho, que este 
ano coincide com a Festa do Padroeiro. 

Além da missa, teremos uma barraca da nossa pastoral no 
sábado e domingo, com produtos típicos do Nordeste. Também 
aproveitaremos para cadastrar as Ofertas de Vagas de Emprego 
dos empresários - não importa o tamanho da empresa - para de-
pois anunciar aos interessados

No dia 20 de fevereiro,às 10h, Frei Dino recebeu no Centro 
Social,  a Pastoral de Fé e Política que congrega políticos  cristãos 
do Regional Leste I da CNBB, representada por Dom Roberto Fran-
cisco F. Paz, Bispo da Diocese de Campos dos Goytacazes,. Esta 
pastoral promove reuniões mensais itinerantes.

Após a proclamação do Evangelho, Dom Roberto trouxe para 
reflexão as palavras do Papa Francisco: "Envolver-se na Política é 
obrigação para o cristão. Nós, cristãos, não podemos fazer como 
Pilatos e lavar as mãos, não podemos! Temos que participar, por-
que a política é uma das formas mais altas de caridade, porque 
busca o bem comum”.

Entre os presentes, estavam os deputados da esfera federal 
Hugo Leal e José Augusto Nalin, que falou sobre a importância 
de descobrirmos nossos pontos em comum; o deputado estadual 
Marcio Pacheco e o vereador Reimont.  Marcio Gualberto,  Carlos 
Dias e o Prefeito de Silva Jardim, Anderson Alexandre, também 
participaram.

A cobertura completa, com o depoimento dos políticos pre-
sentes, estará na próxima edição de Nossos Passos. Aguardem!

(Maria Helena Cantamissa)

Como sempre, partilhamos momentos de grande entusias-
mo e verdadeira fraternidade durante o Café Solidário de nossa 
pastoral. Acolher bem é evangelizar, assim como toda e qualquer 
celebração onde amigos se reúnem.

No 2° domingo de fevereiro festejamos o aniversário da Rosa,  
em clima de muita alegria. Desejamos a ela muita paz e perseverança 
para continuar neste projeto, que realiza tantas coisas belas em favor 
do Reino de Deus. Parabéns, Rosa, que Deus a acompanhe sempre.

(Luiz Moura – coordenador)

remamorim@terra.com.br  -  envio de layout

ventura@venturarevest.com.br  -  após aprovado

VENHA NOS

CONHECER
Piano • Teclado • Violão • Cavaquinho

Violino • Viola • Violoncello • Contrabaixo
Guitarra • Bateria • Trompete • Saxofone

Clarineta • Gaita • Flauta Doce e Transversa
Canto Lírico e Popular • Canto Coral

e a novidade Fonoaudiologia

Alunos a partir de 3 anos
até a terceira idadeMovimento

MUSICAL
O Ensino da Música 

Downtown
Av. das Américas, 500 Bl.8 Lj.135

Tel.: 3084 0920
 movimentomusical@yahoo.com.br

O Movimento Musical 
oferece, desde 1989,
um excelente ensino 

da música.
Sua equipe é formada

por experientes
professores graduados

e pós-graduados.
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Semana Santa 2016
Programação

Visita de Nossa
Senhora da Piedade

Dia 20 de março
Domingo de Ramos
• Missas: 7h30m; 10h (Missa Solene); 18h; 20h
• Procissão: Organizada pela Catequese
• Concentração: 9h, na porta da igreja.
• Saída: 9h15m
• Itinerário: Av. Érico Veríssimo
  Av. João Carlos Machado,   
  Av. Olegário Maciel, Igreja. 

Dia 24 de março
Quinta-Feira Santa, Ceia do Senhor

• 20 h - Celebração da Ceia do Senhor; lava-pés 
com a participação do Terço dos Homens , da 
Igreja Santa Teresinha. 

• 22h - Adoração ao Santíssimo Sacramento.

Dia 25 de março
Sexta-Feira Santa

• de 7h a 13h - Vigília, com participação das 
Pastorais.

• 15h - Celebração da Paixão do Senhor, na igreja.
• 19h - Via Sacra, organizada pela Pastoral 

Familiar e pelo Grupo Jovem.
• Concentração: às 18h45m, na Praça São 

Perpétuo (Praça do Ó)
• Percurso: Av. Lúcio Costa e Av. Olegário Maciel 

até a Pça. Euvaldo Lodi, em frente à igreja.

Dia 26 de março
Sábado Santo

• 20h - Vigília Pascal 

Dia 27 de março
Domingo da Ressurreição do Senhor

• Missas: 7h30m; 10h; 18h; 20h

Durante a missa das 19 horas, 
no dia 13 de fevereiro, recebemos 
com muita alegria e fé a imagem 
de Nossa Senhora da Piedade, que 
está em peregrinação por várias 
paróquias até a realização do XXI 
Congresso Nacional de Encontro de 
Casais com Cristo, que se realizará 
no mês de julho em Belo Horizonte.

A imagem ficará em nossa pa-
róquia até o dia 4 de março.

(Rosa e Luiz – Pastoral Familiar)

02/03 -  4ª feira - Sta. Rosa de Lima, Pq. das Rosas - 19h30m.
03/03 -  5ª feira - São Bartolomeu, Itanhangá  -  20h.
07/03 -  2ª feira - São Conrado, São Conrado - 18h30m.
07/03 -  2ª feira - N. Sra. da Boa Viagem, Rocinha - 19h.
08/03 -  3ª feira - São Francisco de Paula, Barra da Tijuca -  20h.
09/03 -  4ª feira - Sto. Agostinho, Novo Leblon - 19h.

Preparação para a Páscoa 2016
CONFISSÕES
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Festa de São José
19 de março

Homem que agradou a Deus

Pastoral dos Coroinhas
Retorno aos

encontros mensais
Não é sem razão que a Igre-

ja, no meio da Quaresma, tira o 
roxo no dia 19 de março e coloca 
o branco na liturgia, para cele-
brar a festa de São José, esposo 
da Virgem Maria. Entre todos os 
homens do seu tempo, Deus es-
colheu o glorioso São José para 
ser pai adotivo de seu Filho divino, 
feito homem.

A vida desse grande santo da 
Igreja é exemplo para todos nós. 
Num tempo de crise de autori-
dade paterna, na qual os pais já 
não conseguem “conquistar seus 
filhos” e fazerem-se obedecer, o 
exemplo do Menino Jesus sub-
misso a seu pai torna-se urgen-
te. São José é o modelo de pai 
presente e atencioso, de esposo 
amoroso e fiel.

O Evangelho fala pouco de 
sua vida, mas o exalta por ter vivi-

do segundo “a obediência da fé” (Rm 1,5). Deus nos dá a graça 
para viver pela fé (Rm, 5,1-2; Hb 10,38) em todas as circunstân-
cias. São José, um homem humilde e justo, “viveu pela fé”, sem 
a qual “é impossível agradar a Deus” (Rm 1,17; Hb 11,6).

Celebrar a festa de São José é celebrar a vitória da fé e 
da obediência sobre a rebeldia e a descrença que hoje inva-
dem os lares, a sociedade e até a Igreja. São José, tal como 
a Virgem Maria, com o seu “sim” a Deus, no meio da noite 
preparou a chegada do Salvador. Deus Pai contou com ele 
e não foi decepcionado. Que o Altíssimo possa contar tam-
bém conosco! Cada um de nós também tem uma missão a 
cumprir no plano divino. E o mais importante é dizer “sim” a 
Deus como São José. “Despertando, José fez como o anjo do 
Senhor lhe havia mandado” (Mt 1,24).

Celebrar a festa de São José é celebrar a santidade, a espi-
ritualidade, o silêncio profundo e fértil. O pai adotivo de Jesus, 
silenciosamente, nos deixou o Salvador pronto para começar a 
Sua missão. Ele foi  “O servo que faz muito sem dizer nada; o 
especial agente secreto de Deus”. Ele é o mestre da oração e da 
contemplação, da obediência e da fé. Com ele aprendemos a 
amar a Deus e ao próximo.

São José viveu o que ensinou João Batista: “É preciso que 
Ele [Jesus] cresça e eu diminua” (Jo 3,30).

(Ida Cavalcanti)
(Adaptação do texto do Prof. Felipe Aquino)

Estivemos reunidos no último dia 13 para conversamos 
sobre o tema da Campanha da Fraternidade e contamos 
com a presença de Ana Seroa, que veio para nos ajudar a 
refletir sobre as atitudes em relação ao nosso planeta. 

Frei Célio também esteve conosco e, em breves pa-
lavras, nos chamou a atenção para o que a comunidade 
espera de nós: que realizemos gestos concretos e cons-
cientes referentes a esta Campanha.  

No próximo mês, agradeceremos a Deus por mais 
um ano de nossa pastoral (11 anos) e devemos come-
morar em alegre confraternização, com a presença dos 
que estão hoje a serviço, unidos àqueles que, em algum 
momento, fizeram parte de nosso grupo.

(Jéssica Santos – coordenadora)
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Pastoral Familiar
Encontro de Casais com Cristo

Convite

Jornada com Cristo

A Pastoral Familiar na Via Sacra

Vimos observando a forma 
pela qual a mídia e as redes 
sociais estão sendo utilizadas 
para deturpar os valores nos 
quais a instituição familiar se 
alicerça, na formação de uma 
sociedade bem constituída. Até 
as crianças estão sendo vítimas 
de tais atitudes.

O exemplo de amor, soli-
dariedade e retidão de princí-
pios, passado por gerações de casais a seus 
filhos e netos são a garantia de manutenção 
de uma sociedade sólida.

Precisamos sair da inércia e levantar a nos-
sa voz. Sábias as palavras de Martin Luther King, 

Será realizada em nossa paróquia a 16ª Jornada com Cristo, 
nos dias 21 e 22 de maio, sábado e domingo. Não perca essa 
oportunidade.

A jornada com Cristo destina-se aos nossos irmãos nas se-
guintes situações: solteiros acima de 28 anos, divorciados, sepa-
rados, viúvos e casados em segunda união.

Faça já sua pré-inscrição na secretaria, de segunda a sexta-
-feira, ou no final das missas, com os agentes da Pastoral Fami-
liar que estarão à sua disposição.

Atenção: vagas limitadas.

(Chico e Helen)

A procissão da Via Sacra,  na noite da Sexta-feira da Pai-
xão, dia 25 de março,  cujas 15 estações estarão sob a respon-
sabilidade da Pastoral Familiar, sairá da Praça São Perpétuo 
(Praça do Ó), às 19h, percorrendo a  Av. Sernanbetiba e a Rua 
Olegário Maciel, encerrando-se em frente à paróquia.  A con-
centração será às  18h45m.  

A passagem da Via Sacra por nossas portas deve sig-
nificar um chamado do Cristo Peregrino para que cada  um 
tome a sua cruz e se junte ao grupo, na certeza de que, assim 
como os espinhos conduzem às rosas, as cruzes o  fazem  à  redenção.

Este é, portanto, um convite para que todos os cristãos se unam na Procissão da Via Sacra, 
desde o ponto  inicial da concentração, ou aguardando à porta de suas residências, com as luzes 
acesas, para depois caminharem conosco até a estação final. 

Venham participar!
(Antônio Carlos e Sônia – Coordenadores da Pastoral Familiar)

quando disse: “O que me preo-
cupa não é o grito dos maus. É 
o silêncio dos bons”.  Com essa 
intenção, estamos dando início 
às reuniões de Pós-Encontro.

Convidamos toda a comuni-
dade do ECC e da Jornada com 
Cristo para, no próximo dia 15 de 
março, terça-feira, às 20h, no 
Salão Paroquial, receber e ouvir 
o Padre Gleuson que, com o seu 

conhecido dom de oratória, abordará o tema “Fa-
mília, projeto de Deus”.

Após a palestra, estaremos todos, com 
muita alegria, confraternizando ao redor de 
uma mesa de doces, salgados e refrigerantes.

(Roberto e Aidê)

Mais um 
presente do 

Senhor
O retorno de

Frei André 

É sempre uma surpresa o que nos  
reseva o Senhor.  Nosso jovem sacerdote 
veio para o Rio a fim de cumprir missão 
designada pela Ordem dos Mínimos e 
agradecemos a Deus por isso.

Muito querido e respeitado por to-
dos, grande na estatura, no volume da 
voz e na simpatia que irradia de modo 
muito natural, tenha certeza, amigo, 
que será muito bem acolhido, por jovens 
de todas as idades.

Prometemos ajudá-lo nesta cami-
nhada na Paróquia de São Francisco de 
Paula, na Barra da Tijuca, no propósito 
de levar o Evangelho a todos os cantos 
deste nosso bairro.

A partir de pequenos milagres de 
partilha, vamos juntos fortalecendo a 
fraternidade, sem medo de tomarmos 
a história em nossas próprias mãos, aju-
dando a que mais e mais pessoas sejam 
templos vivos do Senhor.

Comunidade de SFP
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Em todas as sextas-feiras, desde o dia 29 de janeiro, pela manhã às 7h30m, e à 
noite, às 18h30m, tendo como celebrante Frei Dino, está sendo realizada a Trezena em 
homenagem aos 600 anos do nascimento de nosso Padroeiro (1416-2016).

Meditamos sobre as virtudes, maneira de viver e sobre a espiritualidade deste Ere-
mita que deixou tantos legados à Igreja de Cristo. 

Muitos paroquianos estão comparecendo e convidamos você também a vir e rece-
ber as bênçãos de São Francisco.

(Ivo e Berenice)

Com a graça de Deus, estamos che-
gando ao fim do Curso de Iniciação Cris-
tã no regime de Catecumenato.

No dia 20 de fevereiro, na missa das 
19h, celebramos a Eleição dos catecú-
menos:  Joseilton e Ludmila. A Eleição dá 
início ao tempo de purificação e ilumi-
nação. Nessa etapa,  a Igreja os admite 
como cristãos em condições de partici-
par dos sacramentos do Batismo, Euca-
ristia e Crisma. Os candidatos  passam a 
ser chamados de eleitos.

No dia 5 de março, na missa das 
19h, celebraremos o Escrutínio. Dessa 
celebração participarão os já eleitos e 
mais os neocomungantes: Fabio, Jeane, 
Jailza, Ana Célia e Hevando. O Escrutínio 
está orientado para libertá-los do peca-
do e do mal e confirmá-los no Cristo, que 
é o caminho, a verdade e a vida.

Na noite de 26 de março, na Vigília 
do Sábado Santo, os eleitos serão sole-
nemente batizados. Em seguida, rece-
bem o Sacramento da Crisma. Assim, 
juntamente com os neocomungantes, 
todos receberão, pela primeira vez, a 
Santa Eucaristia.

Pedimos a Deus que os abençoe e 
que pela meditação do Evangelho, pela 
participação na Eucaristia e pela prá-
tica da caridade, cresçam como verda-
deiros cristãos.

(Carmem Dora - coordenadora)

Trezena de São Francisco de Paula

São João de Deus
8 de março

Catecumenato

São Joãode Deus foi um jovem português que saiu pelo 
mundo em busca de trabalho. Chegou à Espanha, tornou-
-se pastor de ovelhas, alistou-se no Exército, onde ficou por 
pouco tempo, viajou pela África, até ouvir os semões de 
São João de Ávila, que muito o impressionaram.

A partir daí, dedicou-se a judar os pobres, a refletir sobre 
as condições desumanas o em que viviam os doentes, a pon-
to de ser internado como louco, por suas idéias reformistas.

Nem esse confinamento fez com que mudasse de 
idéia. Ao sair do hospício onde o tinham colocado, em 
1539, fundou um hospital  que deu origem à Ordem dos 
Irmãos Hospitaleiros, confirmada pelo Papa Pio V.

Esse jovem destemido passou a ser conhecido como 
João de Deus, fez parte da Ordem Terceira de São Francisco 
de Paula e seu lema de vida era: “Trabalhe sem parar e faça 

tudo de bom que puder, enquanto ainda tem tempo”.
Seus atos de humanidade e a cura de vários doentes, além de sua vida de constante 

oração  tornaram-no muito conhecido.
Faleceu em 1550 e foi canonizado em 1690.
O Papa Leão XIII o declarou padroeiro dos hospitais, junto com São Camilo de Lellis. 

(Pastoral da Comunicação)
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Como é de praxe nos últimos 12 anos em nossa paróquia, a aber-
tura da Campanha da Fraternidade acontece em plena quarta-feira de 
Cinzas, contando sempre com uma explanação dentro de seu tema e 
lema.  Este ano,  de acordo com o título “Planeta Terra: Casa comum, 
nossa responsabilidade”, de forma ecumênica foi dada atenção espe-
cial ao meio ambiente, tão relegado, castigado e ignorado.

Juliana Diamantaras da Silva e Silva, bióloga especialista em Ges-
tão Ambiental e mestranda em Engenharia Urbana, atualmente asses-
sora técnica da Secretaria de Estado do Ambiente, apresentou-se ao 
final da missa das 19h e, de maneira didática e encantadora, expôs as 
mazelas do saneamento básico aos presentes. 

Juliana fora recomendada a Frei Dino pelo atual Secretário de 
Estado do  Ambiente do Rio de Janeiro, o deputado André Corrêa. A 

Estamos trabalhando desde ja-
neiro na preparação do EAC 2016, 
que acontecerá em junho. 

Adolescentes que fizeram o 
EAC 2015 fiquem atentos, pois em 
março retornaremos aos encon-
tros, não só para nos fortalecermos 
na espiritualidade, como também 
para darmos início aos preparativos 
do EAC 2016! Como vocês sabem, 
trabalharão conosco e, juntos, orga-

Campanha da Fraternidade

Grupo de Adolescentes
EAC

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

palestrante foi muito feliz em sua abordagem e sua linguagem fluida 
agradou a todos os ouvintes. 

O convite para um técnico falar em nossa igreja reflete o espírito 
comunitário iniciado na CF de 2015, “Fraternidade: Igreja e socieda-
de”.  Não podemos ficar alheios aos problemas que afligem nosso 
bairro, nossa cidade, nosso país e nosso planeta terra. Essa reflexão, 
que uniu toda a criação de Deus, propiciou momentos muito ricos.

Que durante a Quaresma, ocasião de profunda conversão indivi-
dual, nos ocupemos da construção de um mundo sustentável, ento-
ando, em uníssono, o lema da CFE: “Quero ver  o direito a brotar como 
fonte e correr a justiça qual riacho que não seca”.

Lembremos diariamente que o processo de saneamento começa 
no próprio coração.

(Maria Helena Cantamissa - coordenadora da CF 2016) 

nizaremos, com nossa criatividade 
e falando com Deus de coração a 
coração, este acontecimento tão 
importante.

Contamos com o entusiasmo, 
a alegria e a disponibilidade de to-
dos,  para que novos adolescentes 
possam ter a  oportunidade de viver 
essa experiência maravilhosa de En-
contro com Cristo.

Aguardem!

(Manoela Epifânio e Ana Adão - coordenadoras) 
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Olá, paroquianos! Entramos na Quaresma, no es-
pírito de oração, jejum, penitência e caridade e tam-
bém com várias atividades. Antes de tudo, gostaría-
mos de  lembrar que os nossos encontros acontecem 
no 2º e 4º domingo do mês,  a partir das 17h30m, no 
Centro Social. Outras informações com a Luana ou no 
facebook – Grupo Jovem SFP. 

Nosso grupo foi convidado a viver um Retiro 
Vocacional que aconteceu no dia 28 de janeiro, no 
sítio da paróquia. Foram momentos de intimidade 
ainda maior com Deus, para levarmos durante toda 
a caminhada. 

Como de costume, começamos os preparativos 
para a Via Sacra desse ano. Os personagens já foram 
escolhidos e os ensaios vão começar em breve. 

Além disso, vamos ter mais um sábado com mui-
ta alegria e diversão, comemorando a Páscoa com as 
crianças da Creche das Irmãs Mínimas, onde haverá 
brincadeiras, teatro e também distribuição de ovos 
de páscoa para as crianças. Por isso, aceitamos doa-
ções de Ovos de Páscoa nº 8. 

Não podemos deixar, também, de falar da cam-
panha de levar jovens do  Grupo Jovem para a JMJ, 
na Cracóvia. A arrecadação com a venda de bolos 
nas missas de domingo continua e a campanha de 
doação de milhas também. O nosso número Smiles 
é 443306113 e, se houver qualquer dúvida, podem 
falar com a Luana ou o Igor. 

Obrigado a todos! 

(Igor Medeiros)

No dia 18 de fevereiro, o  Vicariato de Jacarepaguá promoveu 
o Dia da Aliança de Amor à Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, no Santuário em Vargem Pequena.  Diversas paróquias 
participaram, inclusive a nossa, de São Francisco de Paula.

Presidida por Frei Célio, a cerimônia de passagem pela Porta San-
ta, finalizando a Via Sacra, vivenciou o Ano da Misericórdia. 

A celebração da Santa Missa encerrou esta solenidade, plena do 
mistério do amor misericordioso de Deus, que escolheu a Virgem San-
ta para ser  o elo eterno de sua aliança com todos nós.

Nunca seremos capazes de desvendar tal mistério divino, um 
amor tão grande que se faz humilde e humano, mas sabemos que a 
bondade misericordiosa de Deus penetra nossa existência, expande-
-se e contagia a humanidade.

(Paulo Raña)  

Abertura da Porta Santa no 
Vicariato de Jacarepaguá
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Temos tudo para sua obra sair do papel.

Grupo Jovem


