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O SENTIDO DA SEMANA SANTA

N

“A Páscoa é a Celebração da Vida!”

Andrew Cooney

a Semana Santa recordamos a Paixão, Morte e
Ressurreição de Jesus Cristo, que se entregou à Morte de
Cruz para a salvação de toda a humanidade. A encarnação,
vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo é, sem
dúvida, o maior acontecimento da História. A encarnação e a morte
de Cruz são provas absolutamente incontestes do amor de Deus pela
humanidade: “Deus amou a tal ponto o mundo que deu o seu Filho
Único para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a
vida eterna” (Jo 3, 16).
Na Pia Batismal, a água nos limpa, nos liberta de todo pecado, de
todo o mal, expulsando de nós o Homem Velho. Desta forma, a Pia
Batismal é o berço do Homem Novo, pronto para receber o amor e a
misericórdia de Deus.
Cristo veio a este mundo para nos salvar e nos ensinar o caminho
do Reino. O pecado é resultado da desobediência às leis divinas e
a consequente ruptura da comunhão com Deus. Somente Jesus, o
Filho Unigênito de Deus, que renunciou à sua divindade enquanto
homem, para mais se aproximar de nós, poderia restabelecer nossa
comunhão com o Pai. Segundo Paulo, o Verbo Divino apresentou-se
ao Pai e ofereceu-se para salvar a criatura gerada “à sua imagem e
semelhança” (Gn 1, 26).
O período quaresmal nos prepara para a
Semana Santa, que se inicia no Domingo de
Ramos, com a entrada de Jesus em Jerusalém.
Na Missa dos Santos Óleos, a Igreja celebra a
instituição do Sacramento da Ordem e a bênção
dos Santos Óleos do Batismo, da Crisma e da
Unção dos Enfermos. Na Missa do Lava-pés, na
noite da Quinta-feira Santa, a Igreja recorda a
Última Ceia de Jesus com
os Apóstolos, na qual o
Senhor instituiu a Sagrada
Eucaristia e deu suas
últimas orientações. Na
Sexta-Feira Santa, envolta
em grande silêncio, a Igreja
celebra, às 15h, a Paixão e

Morte de Jesus. O sacerdote, prostrado ao chão, significa que, só
no silêncio nos aproximamos de Cristo. Logo após, a celebração é
marcada por cânticos e ritos e, em seguida, é realizada a Procissão
do Senhor Morto.
No sábado, a Igreja de luto, junto ao sepulcro do Senhor, medita
sua Paixão e Morte. Ao final do dia é celebrada a solenidade da Vigília
da Páscoa. Segundo a tradição, a noite de sábado é “uma Vigília
em honra do Senhor” (Ex. 12,42). Os fiéis, segundo o Evangelho (Lc
12,35), tendo nas mãos lâmpadas acesas, esperam o Senhor, para
que, ao voltar, os encontre vigilantes e os faça sentar à sua mesa. O
Exultet abre a celebração da Ressurreição do Senhor, que venceu a
morte, a dor, o inferno e o pecado. A vitória de Cristo é a vitória de
cada um de nós que, no Batismo, se livrou do pecado, e ressurgiu
para a vida eterna em Deus. A vigília, celebrada na noite do Sábado
Santo, é o centro da Liturgia de todo o Tríduo Pascoal. Ela começa
com a bênção do Fogo e a consagração do Círio Pascal, símbolo da
Páscoa do Senhor durante todo o ano. Em seguida, diante do Círio, é
feita a proclamação da Páscoa. Continua com a Liturgia da Palavra,
com Leituras tiradas do livro do Gênese, do Êxodo, dos Profetas e
do Novo Testamento. Após a proclamação do Evangelho, vem a
Liturgia Batismal - a Bênção da Água e a Renovação das Promessas
do Batismo. A Liturgia Eucarística é o ápice das cerimônias da
Vigília Pascal.
O Domingo de Páscoa inicia a Semana Pascal (ou Oitava da
Páscoa). A Páscoa é comemorada até o Domingo de Pentecostes,
sete semanas depois, e é a festa mais importante da Igreja
Católica. Isto porque Jesus, através da Ressurreição, tornou-se o
Cristo Salvador, aquele que venceu a morte, a dor e o pecado, e
nos trouxe a salvação eterna! A Páscoa é a celebração da vida! É
o recomeço de uma nova vida em comunhão com Deus, quando
nos afastamos da desesperança, e passamos a viver com o amor
e a misericórdia de Deus, em sua plenitude!
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Expediente Paroquial
Pároco: Frei Evelio de Jesus Muñoz
Padres: Frei Zezinho - Vigário (Pe. José Antônio de Lima)
Frei Dino (Pe. Constantino Mandarino)
Igreja Santa Teresinha
Praça Desembargador Araújo Jorge, s/nº - Largo da Barra
Capela São Pedro - Ilha da Gigóia
Rua Dr. Sebastião de Aquino, nº 90 A

HORÁRIOS DAS MISSAS
• Paróquia São Francisco de Paula:

De segunda 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.

• Santa Teresinha:
Domingo às 19h

GRUPOS DE ORAÇÃO
• Paróquia São Francisco de Paula:

Quarta-feira, às 15h; quinta-feira, às 20h.

• Santa Teresinha:

Quarta-feira, às 20h.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
• Paróquia São Francisco de Paula:

2 de Abril de 1507

Morte de São Francisco de Paula
“A morte é certa para todos. A vida é breve
e não é outra coisa senão uma sombra que passa.”
(São Francisco de Paula)
Sua vida não foi tão breve, pois viveu 91 anos, algo surpreendente para
a época! Cada minuto vivido entre nós, serviu para nos mostrar o caminho
para a humildade, o perdão, a justiça, a paz e, principalmente, o amor.
Longe da sua querida Calábria, foi em Tours, na França que, em 2 de
abril de 1507, nosso Padroeiro partiu para encontrar-se com o Pai.
Fundador da Ordem dos Mínimos, da Ordem das Irmãs Mínimas e da
Terceira Ordem Secular, todas aprovadas por Roma, São Francisco de Paula
talvez seja o santo com o maior número de Títulos: Padroeiro da Gente
do Mar, Padroeiro Principal da Região Eclesiástica Calabresa, Profeta da
Penitência e da Misericórdia, Luz da Calábria, Mensageiro da Misericórdia
de Deus. Esta foi uma das maneiras da Igreja expressar seu amor por ele.
Sua vida não foi tão breve pois, ainda hoje, em pleno século XXI, estão
vivos seus ensinamentos, as Ordens que fundou, seu exemplo de humildade, abstinência, desprendimento e amor.

Quinta-feira, o dia todo.

• Santa Teresinha:

Primeira quinta-feira do mês, às 20h.

NA PARÓQUIA
• 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:

2 de abril de 1959

Fundação da Paróquia
São Francisco de Paula
Em agosto de 1956, foi entregue a primeira capela de São Francisco de
Paula, na Barra da Tijuca, com apenas 20m2. Um ano depois, foi inaugurada
uma nova capela, com 96m2. Somente em 2 de abril de 1959, Dom Jaime de
Barros Câmara assinou Decreto criando a Paróquia São Francisco de Paula.
Finalmente, a Igreja Matriz foi inaugurada, em 16 de novembro de 1969.

Quarta-feira, às 15h.

• Assistência Psicológica:

Quarta-feira, das 9 às 11h.

• Mediação Comunitária:

Terças e sextas-feiras das 9h às 12h e das 14h às 20h.

• 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

www.paroquiasfp-minimos.org.br
E-mail: sfpcharitas@gmail.com
BOLETIM NOSSOS PASSOS
- Responsável: Pastoral da Comunicação
- Diagramação: Mynd's Comunicação (rniczay@gmail.com)
- Impressão: Gráfica e Editora Trena - Tels: (21)2158-8400 e 99997-2013

Junte-se à família São Francisco de Paula. Acesse:
paroquiasfp-minimos.org.br
paroquiasaofranciscodepaula
sfpbarra

(Primeira capela de São Francisco de Paula em 1956)

É importante lembrar que foi grande a participação da colônia italiana, principalmente dos imigrantes da Calábria, “na construção do templo,
na constituição da Ordem como sociedade civil e na devoção e festejos
em honra do Santo Padroeiro” (do livro do Jubileu de Ouro da criação da
Paróquia São Francisco de Paula).
Ainda hoje, é grande a participação da colônia italiana, em particular
dos calabreses, na realização da Festa de São Francisco de Paula e, desta
forma, junto com a comunidade da Barra da Tijuca, continuam a prestar
sua homenagem ao Santo da Calábria.
(Pastoral da Comunicação)
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Programação
da Semana Santa
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A Ida para o Convento Franciscano (Cap. 2)
“A vida religiosa não é para todos.
É somente para os que Deus escolheu”
(São Francisco de Paula)

Este é um dos símbolos mais antigos
da Páscoa, lembrando a aliança que
Deus teria feito com o povo judeu no
Antigo Testamento.

Dia 13, Quinta-feira Santa
Celebração da Ceia do Senhor, às 20h. Neste dia celebra-se a Instituição da Eucaristia,
a bênção dos Santos Óleos e a cerimônia do
Lava-Pés, que acontece durante a celebração da Ceia do Senhor.

Dia 14, Sexta-feira Santa
Celebração da Paixão do Senhor, às 15h. Dia
de silêncio, oração e jejum.
Via Sacra às 19h, com concentração às
18h45, na Praça do Ó.

Dia 15, Sábado Santo
Vigília Pascal às 19h, quando a Igreja aguarda
a vitória de Jesus Cristo sobre a morte.

Dia 16, Domingo da
Ressurreição do Senhor
As missas serão celebradas nos mesmos horários das missas de todo domingo, ou seja:
7h30min; 10h; 18h e 20h.
A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto
mais importante da fé cristã, pois prova que
a morte não é o fim.
(Pastoral da Comunicação)

Um choro de
criança distraiu minha atenção. Escrevia
um texto novo para
um livro, mas o choro
não me deixava concentrar. Salvei o texto.
Terminaria depois. O
choro continuava. Talvez viesse do andar de
cima. Conformada, fechei os olhos e aceitei
o choro persistente. A
criança deveria ter
poucos meses, mas
tinha fortes pulmões!
Ainda de olhos fechados, sorri levemente ao me lembrar do
Padroeiro. Por anos seus pais aguardaram
sua vinda, até que Vienna, sua mãe, mulher piedosa, católica e muito devota de
São Francisco de Assis, resolveu fazer uma
promessa: se Deus lhe desse um filho, lhe
daria o nome de Francisco, para agradecer
a intercessão do Santo de Assis.
Percebi que o choro parou por instantes, mas logo recomeçou. Imaginei a aflição da mãe, que deveria estar andando,
de um lado para o outro, com a criança no
colo. Eu nada podia fazer e estava com o
coração apertado!
Pensei em Vienna que, naquela distante Paula, do ano 1416, deveria também,
várias vezes, ter andado de um lado para o
outro, com a criança no colo. Francisco era
ainda bebê, quando apareceu uma mancha
branca no olho esquerdo, logo confirmada
como um abcesso maligno, que poderia
cegá-lo. Certamente, muitas vezes, nosso
pequeno Francisco chorou como essa criança do século XXI. Desesperada, Vienna mais
uma vez foi buscar consolo em São Francisco de Assis. Prometeu ao Santo que, se o
filho ficasse curado, ele passaria um tempo
no convento Franciscano, próximo de Paula,
assim que tivesse idade para tal. Francisco
ficou curado e Vienna, chorando, agradeceu
ao Santo por tamanha graça!

Mas os anos passaram rápido demais.
De repente, Francisco completou 12 anos,
e os pais deveriam levá-lo ao convento,
conforme o prometido.
O choro do andar de cima havia passado. Ainda bem. Eu estava sofrendo, junto com aquela mãe. Fechei novamente os
olhos e fiquei encantada com o que vi!
Francisco também não chorava mais.
Vestido com um pequeno hábito franciscano, trazendo uns poucos pertences, o menino entrou no convento maravilhado, sentindo-se um filho amado de São Francisco de
Assis. Era um dia brilhante, o céu de um azul
imaculado e o sol da manhã despertava os
muitos pássaros que se exibiam em alegre
revoada. Francisco olhou para os pássaros e
sorriu. Naquele momento, um elo de amor,
comprometimento e fé uniu os dois Franciscos. O menino de 12 anos ainda não sabia,
mas, ali mesmo, naquele convento, após
atravessar a grande porta, começaria seu
entendimento do poder divino. Começaria
também o entendimento dos carismas que
recebera de Deus, para que pudesse trazer
para o mundo a Luz, a Misericórdia, a Justiça
e o verdadeiro Amor!
Louvado seja Deus!
(Taís Guimarães - Pastoral da Comunicação)
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Terço das Famílias
Última segunda-feira do mês
Estamos vivenciando o Ano Mariano em família.
Por isso, na última segunda-feira de cada mês, rezamos
em comunidade o Terço das Famílias.
Convidamos a todos para o terço no dia 24 de Abril,
às 20h, em nossa Paróquia. Neste mês, a oração do terço será dedicada aos nossos doentes.
Não deixe de comparecer, com toda sua família, a
esse belo momento de oração e louvor.
(Pastoral Familiar)

23 de Abril, Festa da Divina Misericórdia
2º Domingo da Páscoa
A Igreja Católica celebra, no segundo domingo da
Páscoa, a Festa da Divina Misericórdia. Esta festa teve
origem na Polônia, em Cracóvia, através das experiências místicas de Santa Irmã Faustina Kowalska.
Quem oficializou a data foi o Papa São João Paulo
II no dia 17 de agosto de 2002, na Basílica da Divina
Misericórdia, em Cracóvia, declarando o segundo domingo da Páscoa como sendo o dia do culto à Divina
Misericórdia. Recomendou o Papa que nesse culto se
fizesse uma novena, a ser iniciada sempre na Sexta-Feira Santa.
A prática da devoção em louvor à Divina Misericórdia deve ir além da celebração desse domingo - a
Misericórdia com os irmãos deve ser praticada a cada
instante de nossas vidas. Cristo ressuscitado nos ensina a necessidade da misericórdia e nos pede para
praticar a caridade.
Viver a fé nos impulsiona a levar a sério as palavras de nosso Mestre: “Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia” (Mt 5,7).
A expressão de fé madura está nos atos concretos de
caridade. A misericórdia de Deus chega ao nosso irmão por meio de ações concretas, palavras de esperança e constante oração para que desça a misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro!
(Adaptado de arqrio.org, Voz do Pastor)

Nossos Passos - abril 2017

Semana Santa
Procissão da
Sexta-feira Santa

A Semana Santa se aproxima e, dentre tantas manifestações de fé nesses
dias, teremos a nossa tradicional Via Sacra, na Sexta-Feira Santa, dia 21 de abril.
Convidamos a todos a participarem,
demonstrando nosso amor a Jesus pelas
ruas de nosso bairro.
Contaremos com a presença de nossos
jovens, encenando trechos da Via Sacra.
A concentração, para início da procissão, será às 19h, na Praça do Ó, onde poderão ser adquiridos os folhetos e as velas.
Venham todos!
(Pastoral Familiar)

Festa do Padroeiro
Dias 6 e 7 de Maio
Está chegando a festa de nosso Padroeiro São Francisco de Paula!
Vamos todos comparecer às festividades comemorativas! Lembrem-se de
visitar a barraca da Pastoral Familiar. Venham encontrar os amigos e degustar deliciosos pratos típicos como: canjica, caldo verde, cachorro quente, etc.
Estamos esperando por vocês!
(Pastoral Familiar)

“Sempre Encontrando”
No dia 27 de maio, acontecerá, no Salão Paroquial, mais um “Sempre
Encontrando”. Será uma oportunidade de encontro para todos os casais que
já fizeram o ECC, numa tarde de oração e reflexão. E, é claro, haverá muito
cafezinho e biscoito! O encontro terá início às 14h.
Esperamos vocês!

A ORAÇÃO começa no CORAÇÃO e termina em AÇÃO !!!!
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Jornada
com Cristo

convivendo com
Seu amor
Ele vos chama, e está
esperando por cada um,
de modo particular

A 17ª Jornada com
Cristo será realizada em
nossa paróquia nos dias 20
e 21 de maio próximo (sábado e domingo). Serão dois
dias de convivência
com um Cristo muito vivo revelando
todo o seu amor
por nós.
A
Jornada
com Cristo destina-se a pessoas nas
seguintes situações: divorciados, separados, viúvos, casais em segunda união
e solteiros acima de 28 anos.
Essa experiência já foi vivida anteriormente por 960 irmãos de nossa
paróquia, em jornadas anteriores realizadas desde o ano 2000, tendo sido
um marco na vida de cada participante, testemunhado unanimemente.
Faça já sua pré-inscrição na secretaria da paróquia, de segunda a sexta,
ou no final das missas, com os agentes
da Pastoral Familiar que estarão à sua
disposição.
Este ano, a Jornada terá como
tema: “Maria, Mãe e Mestra da Igreja”
e, como lema: “Fazei tudo o que Ele vos
disser” (Jo 2,5).
Mais informações: Ana Paula
(99852-0974) ou Thaisa (98108-3707)
Atenção: Vagas Limitadas, inscreva-se já!
(Pastoral Familiar)
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Pastoral da Iniciação Cristã

A Catequese retoma sua caminhada
Nos primeiros encontros da Catequese, muitas novidades foram contadas pelas
crianças, e logo começamos a trabalhar o
Ano Litúrgico, vivendo o rico Tempo Quaresmal. Em preparação para Páscoa, as turmas
irão vivenciar a Semana Santa.
Assim, nos encontros iniciais, as crianças do núcleo Barramares e da Paróquia
estiveram em atividades dedicadas ao estudo da Campanha da Fraternidade 2017,
com o tema: “Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida”.
Neste tempo, também, as turmas
se preparam para viver a Semana Santa,
recordando as passagens do Domingo
de Ramos, Tríduo Pascal e o Domingo da
Ressurreição.
Os catequizandos que farão primeira
comunhão no dia 22 abril, aprofundam as
lições sobre os Sacramentos da Confissão
e da Eucaristia. Ainda, como preparação
imediata, estas crianças visitarão, em peregrinação, as igrejas da região e terão um
dia de convivência.
Que a esperança em Cristo ressuscitado nos conduza nesta caminhada quaresmal.
A todos, feliz Páscoa!
(Magaly Siqueira – Catequese)
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O que Você Precisa Saber
Sobre a sua Igreja
“Dar mais dignidade e melhor qualidade
de vida aos irmãos carentes”
Este mês, Nossos Passos convidou Maria Olga Oliveira que, há 3 anos, coordena nosso Ambulatório. Perguntada sobre sua formação, Olga responde que sua
formação é a de ajudar aos necessitados. Com todo este
amor ao próximo, o Ambulatório cresce e, cada vez, alcança novas metas!
N.P. – Qual o objetivo do Ambulatório e qual o seu
público alvo?
Olga – O ambulatório pretende dar assistência médica e odontológica, não só aos irmãos assistidos pelos diversos núcleos da Pastoral
da Promoção Humana, como também aos irmãos carentes de nossa comunidade
e do nosso bairro. O atendimento é feito por voluntários, que acolhem os irmãos
carentes com respeito e amor.
N.P. - Quais as facilidades e clínicas oferecidas?
Olga – Oferecemos diversos serviços: clínica médica, ginecologia, ortopedia, pediatria, inclusive pediatria para adolescentes, dermatologia, psiquiatria e nutrição. Além disso temos a clínica odontológica, com diversas especialidades. Todos
os médicos e dentistas são voluntários, e realizam este trabalho com muito amor
e dedicação.
Além destes serviços, temos uma farmácia, que nos possibilita doar ao irmão
carente os medicamentos receitados pelos médicos. Muitos paroquianos nos ajudam doando remédios, desde que ainda dentro do prazo de validade.
N.P. - Qual o próximo objetivo a ser implantado?
Olga – Dentro em breve começarão a funcionar as salas de fisioterapia e de fonoaudiologia. É uma alegria para nós saber que muitas pessoas, principalmente idosos que sentem dores, mas não têm como pagar por uma consulta de fisioterapia,
agora, por um custo módico, poderão se aliviar das dores, com bons profissionais.
N.P. - Para realizar estas ações em prol da saúde do irmão necessitado, como
a Paróquia São Francisco de Paula consegue manter esta estrutura?
Olga – Manter toda essa estrutura não é barato. Felizmente contamos com o dízimo!
Se você é dizimista, pode se sentir parte deste processo. Saiba que, o seu dízimo, não
importa o valor, é parte da alavanca que nos impulsiona a, cada vez mais, dar mais
dignidade e melhor qualidade de vida aos irmãos carentes que nos procuram!

DOAÇÕES PARA OBRAS SOCIAIS
Conta bancária da Paróquia:
de Paula
• Favorecido: Mitra, Paróquia São Francisco
• Banco do Brasil
6-2
• Agência: 1253-X - Conta Corrente: 5.14
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Dizimistas Aniversariantes
Abril

1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
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6
7
7
7
7
8
8
9
9
9
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13
14
15
15
16
17
17
18
18
18
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19
21
21
22
22
22
22
22
24
24
25
25
26
26
27
27
28
30

Edite Alves
Maria Lucia Prado Assem
Rachel Molinaro
Josefa Rei de Souza Veiga
Odair Basso
Tais de Freitas Cardoso
Eduardo Lima Gonçalves
Jurema Ferreira dos Santos
Maria Amelia Meirinho Coelho
Marlene Netto
Maria Lydia Rapozo Lapenne Sophia
Claudina Pettersen Godinho Muratore
Deise Regina de Padua Fortes
Marcos dos Santos Silva
Túlio Guida
Ubirajara de Mello Meira
Maria Fernanda Costa Vinha Xavier
Raimundo de Oliveira e Silva Filho
Dina Lourdes Fernandez Frutuoso
Francisco Petrini
Helena Santos Maia Leal
Osvaldo Silveira Filho
Lea Anequim Espellet
Walter Cabral dos Santos
Maria Lisete Coelho da M. de Paula Chaves
Sônia dos Santos Almeida Brucher
Valdir Ramos Soares da Silva
Zélia Maria de Godoy Campos
André Rosen
Maria da Gloria Azevedo Salvador João
Maria Luiza da Silva Rocha
Terezinha Araújo Feitosa
Lilian Rodrigues Alves Esteves
Rogerio da Silva Fragale
Vitor Carvalho Faria
João Ronaldo Marino de Araújo
Luiz Carlos Rodrigues dos Santos
Nestor de Noronha Pinto
Maria da Gloria Dias Pereira
Maria das Graças de Aguiar
Paulo Marandino
Katia Novelli Mendanha
Ana Maria Machado Veiga Ferreira França
José Luiz Tavares Ferreira
Angelina Viafora Copellio
Deolinda da Cunha
Hebe de Souza e Souza
Delta Ornelas de Nóbrega Nascimento
Marly M. Miller
Marly Santos Dias
Sebastião Fernando Bispo
Claudia Maria Cardoso D. Machado
Denise Alves da Silva Costa
Eliane Helena Madeiro Balestieri
Helena Maria Cardoso de Carvalho
Maria Annita Lyrio Barretto
Judith Pires
Nildson Fernando Tostes Ribeiro
Roberto Frias Velasco
Therezinha de Oliveira Velloso
Francisco Augusto Prata Ramos
Jorge Luiz Penaforte de Araújo
Carlos Ramos de Barros
Vera Ramos de Vasconcellos
Maria Cristina Lemos Dallalana
Sophia Pereira Moreira

Parabéns a todos!
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ENCONTRO DE ADOLES
Após muita expectativa, aconteceu nos dias 11 e 12
de março o EAC – Encontro de adolescentes com Cristo, uma grande benção para nossa comunidade. Enfrentamos um longo caminho para a realização deste
encontro. Porém, Deus foi maior do que quaisquer dificuldades e nos mostrou o Seu amor, fazendo com que
tudo desse certo tornando, mais uma vez, o encontro
inesquecível. Alegria não faltou para cerca de 160 pessoas, entre tios e jovens, que tanto se dedicaram, nesses dois dias, aos 48 adolescentes que participaram do
encontro. Tínhamos o proposito de mostrar o amor e a
presença de Deus. Foram momentos de muita emoção
e foi difícil conter as lágrimas no final. Todo cansaço,
toda dor sentida, foi sinal da nossa entrega ao serviço,
em prol da juventude e da Igreja.
Ao Nosso Dirigente Espiritual Pe. Evelio, que esteve
presente a todo momento, sempre disponível às nos-

sas necessidades e sempre nos orientando, com alegria,
o nosso muito obrigado por acreditar nos jovens. Agradecemos também ao Colégio Everest por abrir as portas
com tanta confiança e disponibilidade, aos funcionários
Sra. Zélia e Sr. Edson, que colaboram para proporcionar a
infraestrutura necessária para a realização das atividades.
A Marcia Lins que sempre nos acolhe com tanto carinho e
atenção, e ao Padre Manoel que sempre nos recebe com
muita alegria, o nosso muito obrigado!
A nossa gratidão aos paroquianos de nossa comunidade ajudaram direta e indiretamente. Aos jovens da
Imaculada Conceição, São João Batista, São Pedro do
mar, Santa Luzia, São Sebastião, que disseram o SIM e
nos ajudaram, despertando assim, verdadeiros sentimentos de amizades e gratidão. Agradecemos também ao
ECC e JC que não pouparam esforços para ajudar a essa
juventude, igreja de amanhã.
(Manoela Epifânio)
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SCENTES COM CRISTO
Compartilho com vocês, um lindo depoimento de uma adolescente
que fez o Encontro e de um jovem, que trabalhou:

Eu não podia deixar de falar sobre esse final de semana.

O que te faz ver o Cristo? Eu vi o Cristo em cada jovem que

Queria conseguir descrever tudo que senti. Meu Deus, que expe-

esteve de joelhos, em cada adolescente que pulava de alegria. Eu vi

EAC, e eu nunca aceitei. Mas o meu sim veio na hora certa, do

mas). Eu vi o Cristo no cansaço de muitos, no suor de cada um. Eu

riência incrível! Há muito tempo que me chamavam pra fazer o

jeito mais lindo. Me vi rodeada de amor. De jovens, como eu,
cheios do amor de Jesus. E que amor!!! Me sinto renovada, me

sinto completa depois do que vivemos. Eu não quero outra coisa
a não ser estar na presença de Deus, dar Graças à Ele por tudo.

Ganhei amigos, que já amo de todo meu coração. Convivi com
outros, que já faziam parte da minha vida, e que era nítida a

felicidade no rosto de cada um por estarem vivendo aquilo e me
vendo ali. A palavra é gratidão. O meu muito obrigada à cada

um dos envolvidos. Vocês serão lembrados pra sempre, com mui-

to carinho! Ano que vem estarei do outro lado, vivendo tudo isso
de outra forma. “Só tem amor quem sabe dar””

(Carol Santana – Encontrista)

o Cristo em cada sorriso e em cada lágrima (foram muitas lágri-

vi o Cristo nas noites em que vários de nós não dormimos. Eu vi o

Cristo nas músicas que foram cantadas (ou gritadas), no samba e

pagode e vi também no silêncio. Apenas uma frase define o que eu
vivi nesse último final de semana: “Só tem amor quem sabe dar!”

Obrigado a todos os amigos com quem dividi esse momento! O
sim de cada um tornou possível esse encontro. Deus escolheu toda

a equipe a dedo. Aos meus encontristas: Dizer que eu amo vocês é

pouco perto do que eu tô sentindo! Obrigado por aturarem a gente
durante um dia e meio! Quero vocês pro resto da vida!!! Eu estarei
no pé de cada um pra sempre! Preparem-se! #somostodosbarcos
#segueobaile #jovenscatolicos #6eacsfp”

(Thiago Murro - Encontreiro )
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23 de abril
Festa de São Jorge

Pastoral do Trabalhador
Novo Orientador Espiritual

“A verdade é meu Senhor Jesus Cristo,
de quem sou servo”

São Jorge nasceu em 275, na
antiga região chamada Capadócia. Hoje, parte da Turquia. Seu pai,
militar, faleceu numa batalha. Sua
mãe, Lida, mulher instruída e com
muitos bens, deu ao filho uma educação esmerada.
Como muitos jovens da época,
Jorge entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento
naturalmente combativo. Hábil
com as armas e dedicado, recebeu
do imperador Diocleciano o título
nobre de Conde da Capadócia.

Conversão e morte de São Jorge
Enviado para a corte do imperador começou a ver a crueldade com
que os cristãos eram tratados pelo Império Romano, a que ele servia,
e mudou seu pensamento. Ele já conhecia o Cristianismo e, então, deu
um primeiro passo de fé: distribuiu todos os seus bens aos pobres; quis
a verdadeira salvação prometida pelo Evangelho.
Sabendo da decisão do imperador Diocleciano de eliminar os cristãos, Jorge rebelou-se e disse que os romanos deveriam assumir o Cristianismo em suas vidas. Questionado, respondeu que acreditava nessa
verdade e a defenderia a todo custo. “A Verdade é meu Senhor Jesus
Cristo, a quem vós perseguis, e de quem sou servo. Nele confiando, me
pus no meio de vós para dar testemunho da Verdade”.
O Imperador, para obrigá-lo a desistir da fé cristã, enviou-o a sessões de torturas violentas. Jorge, porém, reafirmava sua fé, cada vez com
mais coragem. Mais tarde, a própria esposa do imperador converteu-se
à fé em Jesus Cristo. Por fim, vendo que não conseguiria dissuadir Jorge
de sua fé, o Imperador Diocleciano mandou que Jorge fosse degolado.
Isso aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor, dia 23 de abril
do ano 303.
Os cristãos recolheram o corpo de São Jorge e veneraram seus
restos mortais como relíquias. Mártir, morto por causa da fé em Jesus
Cristo, tornou-se santo. Seu corpo foi sepultado na cidade de Dióspolis
onde, anos mais tarde, o primeiro imperador cristão, Constantino, fez
construir um oratório, para que a devoção a São Jorge se espalhasse
por todo o império.

São Jorge e o Dragão – Simbolismo
Uma lenda conta a luta de São Jorge contra um dragão para salvar da
morte a filha de um rei, que seria oferecida em sacrifício. Antes da batalha
em que derrotaria o monstro, Jorge teria exigido que, se regatasse a menina, o reino se converteria ao Cristianismo..
O dragão simboliza a idolatria que mata inocentes e causa destruição.
A idolatria é destruída pelas armas da Fé. A jovem que São Jorge salvou
representaria a região onde ele combateu heresias e instalou a fé cristã.
(Ida Moritz Cavalcanti; adaptado de cruzterrasanta.com.br)

No dia 22 de fevereiro, quarta-feira, a Pastoral do Trabalhador reuniu-se com a presença de Pe. Evelio e de Frei Zezinho. Entre outros assuntos, ficou decidido que Frei Zezinho será nosso Orientador Espiritual.
Todos nós ficamos muito satisfeitos com esta decisão. Esperamos ter
uma longa e abençoada caminhada, guiados por Frei Zezinho.
A Pastoral do Trabalhador participará da Festa do Padroeiro, com
uma barraca de produtos nordestinos e, na celebração do 1º de Maio Dia do Trabalho – retomaremos o Banco de Empregos. Breve poderão
saber como será o sistema de “Oferta de Vagas e Procura de Empregos”.
(Mamedes – Coord. da Pastoral)

Comemoração do Dia
Internacional da Mulher
Reunião tratou de assuntos
pertinentes à mulher
Na manhã do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi realizada, no Condomínio Barramares, uma roda de conversas coordenada por
Dina Furtuoso. A Paróquia São Francisco de Paula foi representada por
membros da Pastoral da Saúde e das Oficinas de Oração.
Além das 25 senhoras convidadas, estiveram presentes o síndico e
alguns subsíndicos do condomínio, a Dra. Sandra Mota, representante da
OAB Barra, e Lea Lima, com sua gaita e poemas. Foram tratados assuntos
pertinentes à mulher, tais como: violência, assédio, problemas do bairro e
serviços voluntários prestados à comunidade.
Com um delicioso café da manhã, encerramos a comemoração desse dia, com alegria e descontração.
(Ruth Raña - Pastoral da Saúde)
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O Pastor nos Fala sobre a Família

“Rainha das Famílias, protegei e salvai as nossas famílias”
“Celebraremos os vinte anos da histórica visita de São João
Paulo II à nossa cidade, e queremos, por isso, recordar algumas
das palavras que ele dirigiu às nossas famílias, por ocasião do II
Encontro Mundial do Papa com as Famílias, em 1997: “
“A família é patrimônio da humanidade, porque é mediante a família que, conforme o desígnio de Deus, deve-se prolongar a presença do homem sobre a terra. Nas famílias cristãs,
fundadas no sacramento do matrimônio, a fé nos vislumbra
maravilhosamente o rosto de Cristo, esplendor da verdade, que
enche de luz e de alegria os lares que inspiram a sua vida no
Evangelho. Hoje, infelizmente, vai-se difundindo pelo mundo
uma mensagem enganosa de felicidade impossível e inconsistente, que só arrasta consigo desolação e amargura. A felicidade não se consegue pela via da liberdade sem a verdade, porque esta é a via do egoísmo irresponsável, que divide e corrói
a família e a sociedade.
Não é verdade que os esposos, como se fossem escravos
condenados à sua própria fragilidade, não possam permanecer
fiéis à sua entrega total até a morte! O Senhor, que vos chama
a viver na unidade de ‘uma só carne’, unidade de corpo e alma,

unidade da vida toda, dá-vos força para uma fidelidade que
enobrece e que faz com que a vossa união não corra o risco da
traição que rouba a dignidade e a felicidade e introduz, no seio
do lar, divisão e amargura cujas maiores vítimas são os filhos.
A melhor defesa do lar está na fidelidade que é uma dádiva do
Deus fiel e misericordioso, num amor por Ele redimido.”
“O Papa das famílias exorta-nos a termos coragem de ir contra a maré do mundo, de aceitarmos o ensinamento do Senhor,
de que a família é sagrada, é o santuário da vida, de que é possível um Matrimônio santo, único e indissolúvel. Unamo-nos aqui
ao apelo do Santo Padre e encorajemos as famílias que estão
sob a nossa proteção a viverem segundo o Evangelho da nossa
Salvação. Não tenham medo de dizerem sim à vida; vivam um
Matrimônio fecundo. Nos momentos de dificuldade ajam com
paciência e humildade, que o amor seja a bússola a guiá-los em
todas as horas. Lembrem-se das promessas que fizeram a Deus
no dia do Matrimônio: na saúde e na doença, na alegria e na
tristeza, fidelidade durante toda a vida. Especialmente, recorram
sempre à Sagrada Família de Nazaré, implorando-lhe o auxílio e
as luzes necessárias para viver um Matrimônio segundo os desígnios de Deus.”
Orani João Cardeal Tempesta, O. Cist.
(Arcebispo Metropolitano da Cidade de
São Sebastião do Rio de Janeiro)

Texto da Carta Pastoral do Ano Mariano e da Família
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Pastoral do Idoso
Encontro de abril
A Pastoral do Idoso se reunirá no próximo dia 11
de abril, terça-feira, às 15h, no Centro Social. A catequista Fátima Coutinho fará palestra sob o tema:
“Semana Santa: Páscoa”.
Contamos com sua presença!
(Maria José Salvador - Coordenadora)

Notícias da reunião
de março da Pastoral
do Idoso
Quaresma e o cuidado
com os biomas brasileiros
Dia 7 de Março, às 15h, a Pastoral do Idoso iniciou
os trabalhos deste ano com uma palestra, no Centro
social. Como acontece sempre, o tema escolhido para
vivenciar a Quaresma foi uma reflexão sobre a Campanha da Fraternidade que, este ano, nos exorta a conhecer e cuidar melhor dos “Biomas Brasileiros.”
A partir do Hino da Campanha, com imagens projetadas via data show, tomamos consciência do grande presente que Deus nos deu - o planeta Terra, um
sistema vivo e complexo que somos chamados a cuidar (cf Gn 2, 15).
Entretanto, sabemos que a realidade é outra. Não
damos o devido valor às belezas criadas em terras brasileiras: “O Criador foi pródigo com o Brasil”, disse o Papa
Francisco, em sua mensagem quaresmal. Infelizmente,
todos os biomas brasileiros têm sofrido agressões, quer
pela ganância humana, quer pela falta de consciência
de que o homem deve colaborar com Deus e viver em
harmonia com o meio-ambiente.
Portanto, o tempo quaresmal pede-nos ações concretas. Evitar o consumismo, o desperdício de alimentos,
de energia, de água; reutilizar, reciclar, regular o lixo e
o descarte de óleo e substâncias tóxicas. São práticas
que devemos adotar para sempre, se queremos a vida
de nossa explorada Mata Atlântica.
Agradecendo a Deus a oportunidade desta reflexão, Pe. Evelio encerrou o encontro, dando sua bênção.

Artesãs de
São Francisco de Paula
Nossos encontros semanais têm sido muito
animados e inspirados;
a cada dia, chegam novas artesãs (e artesãos
também!) - iniciantes ou
experientes - e todos são
muito bem-vindos e acolhidos, já que acontece
entre todos nós uma rica
e frutuosa partilha de
conhecimentos. Vejam,
nas fotos, um flash das
“obras-de-arte” produzidas pelo grupo.
Conseguimos, nestes
primeiros meses , produzir mais de 30 peças, entre gorros e sapatinhos, a
serem doados a crianças
internas do INCA e a idosas assistidas por asilos, já auxiliados com nossas doações anuais. Estamos confeccionando mantas e colchas de retalhos para doar a idosos residentes em um
asilo muito carente, no bairro de Bonsucesso.
Se você tem dotes artísticos, uma tarde livre e o desejo de partilhar seus
conhecimentos, junte-se a nós! Necessitamos de professores(as) de Bordados e Confecção de Bijuterias.
Nossos encontros são às segundas,terças e quartas-feiras, das 13h30min
às 16h, na Casa Paroquial - Av. Olégario Maciel, 566 - entre a Casa Pedro e
o Curso de Inglês YES.

Anotem e confiram nossas aulas:
Segunda-feira
• Corte & Costura Para Iniciantes, com Ofélia;
• Crochê & Tricô, com Celina, Diná e Teresa.
Terça-feira
• Costura Criativa, com Yara;
• Crochê & Tricô, com Celina e Diná;
• Decoupage Decorativa, com Josefa.
Quarta-feira
• Pintura com Stencil em Tecidos, com Ivanite;
• Artes em Feltro, com Yara.
• Decorados com Embalagens Pets, com Sofia
Aceitamos doações de lãs , linhas, tecidos, máquinas, aviamentos e outros itens afins.
Informações e contatos com Celina (99984-3447) ou Diná (99511-9566).

(Magaly Siqueira – Catequista)

São Nicolau Saggio de Longobardi, rogai por nós!
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Mediação
Comunitária
Conflitos fazem parte
da nossa vida
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Festival Charitas Music
“Maria é minha Mãe”

Informamos, com enorme alegria, que estão abertas as inscrições
para o primeiro “Festival Charitas Music”, a ser realizado nos dias 29
e 30 de julho, no Centro Social da Paróquia. Serão duas etapas: a classificatória e a grande final.
Como filhos amados por Maria, pela graça de Deus, celebramos,
este ano, o Ano Mariano e da Família. E, pela graça, Deus nos chamou a
ser testemunhas do amor de nossa Mãe Maria. Para bem vivermos este
ano, nosso 1° Festival vem com o tema: “Maria é minha mãe”. Trabalharemos, pois, com músicas autorais, relacionadas à Virgem Santíssima.
Seja canal da Graça, participe! Convoque a sua família, chame seus
amigos - solo, em dupla ou banda - venha louvar e dar graças à nossa
“Singela e Doce Mãe”. Será uma enorme alegria vermos toda a nossa
comunidade participar desse grande evento que estamos preparando.
Para inscrições, consulte nossa página no Facebook
(Festival Charitas Music), ou visite o site da Paróquia:
www.paroquiasfp-minimos.org.com
Se quiser nos ajudar, ou contribuir de alguma forma,
entre em com contato conosco pelo e-mail:
festivalcharitasmusic.sfp@gmail.com

O Centro de Mediação Comunitária São Francisco de Paula faz parte de um convênio entre a Arquidiocese do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça - RJ. Já
se encontra em funcionamento para atender a todas
as pessoas, sem restrição.
A Mediação é um método informal de resolução
de conflitos, entre duas ou mais pessoas. Para evitar
a escalada, o agravamento de uma situação de desavenças e brigas, as pessoas interessadas podem recorrer à Mediação, a fim de encontrar a melhor solução
para a questão conflituosa.
Esse processo se desenvolve de forma pacífica, colaborativa e voluntária, contando com o auxílio de um
terceiro imparcial - o Mediador. Este facilita a comunicação entre os interessados, guardando sigilo sobre
o que lhe foi confiado, auxiliando as partes a criar opções que encaminhem a uma solução favorável.

(Samanta Taliati – Coordenadora)

Conflitos mais frequentes:
Entre esses, pode-se citar: guarda de menores; desavenças no convívio familiar; obrigação alimentar;
relações de vizinhança; disputas de bens móveis e imóveis; relações de consumo; descumprimento de contratos; renegociação de dívidas; relações de locação; condutas que configurem injúrias e/ou ameaças.
Contato: 2493.8973
Funcionamento: Terças e sextas-feiras, das 9h
às 12h e das 14h às 20h.
(Marlei Gabriel Pereira – Mediadora Coordenadora)

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
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Tiradentes
O Mártir da
Independência

Romance LX ou do
caminho da forca
Os militares, o clero,
os meirinhos, os fidalgos
que o conheciam das ruas,
das igrejas e do teatro (...)

Curso de Iniciação
Teológica à Distância
Não perca esta
oportunidade!

e aqueles que foram doentes
e que ele havia curado
-agora estão vendo ao longe,

21 de abril é a data em que
lembramos Tiradentes. Um dos líderes do grupo que conspirou para
tornar a região da atual Ouro Preto
independente de Portugal, foi condenado à morte, enforcado e esquartejado, em 1789.
A grande poeta brasileira Cecília Meireles, em estilo único, narrou em versos “uma história feita
de coisas eternas e irredutíveis: de
ouro, amor, liberdade, traições.”
O Romanceiro da Inconfidência é
essa história, da qual extraímos
alguns trechos.
(Ida Cavalcanti
Pastoral da Comunicação)

De longe escutando o passo
do Alferes que vai à forca,
levando ao peito o baraço,
levando no pensamento
caras, palavras e fatos:
as promessas, as mentiras,
línguas vis, amigos falsos
coronéis, contrabandistas,
ermitões e potentados,
estalagens, vozes, sombras,
adeuses, rios, cavalos...
(...)
Tudo leva nos seus olhos,
Nos seus olhos espantados,
o Alferes que vai passando
para o imenso cadafalso,
onde morrerá, sozinho
por todos os condenados.
(...)
Tudo leva na memória
o Alferes, que sabe o amargo
fim do seu precário corpo
diante do povo assombrado.
(...)
Pois agora é quase um morto,
partindo em quatro pedaços,
e – para que Deus o aviste –
levantado em postes altos.
(Caminha a Bandeira da Misericórdia.
Caminha, piedosa, nos ares erguida,
mais alta que a tropa.
Da forca se avista a Santa
Bandeira da Misericórdia.)

Inscreva-se no terceiro Curso de Iniciação Teológica à Distância da PUC-Rio, semipresencial,
em conjunto com a nossa paróquia.
O curso é destinado às pessoas que tiverem interesse, principalmente as catequistas; professores de
Ensino Religioso; Agentes Pastorais e Ministros de Eucaristia, e a todos que desejem aprofundar o conhecimento bíblico-teológico a serviço da evangelização.
Organizado pelos professores do departamento de Teologia da PUC-Rio, o Curso tem a duração
de dois anos e meio. Os encontros serão realizados no Salão Paroquial, às quartas-feiras, das 9h
às 11h, ou à noite, das 19h30 às 21h30 (a escolher), pela professora-tutora Maria Cristina Furtado, da PUC-Rio.
A mensalidade é de apenas R$ 100,00, e o início
das aulas está previsto para maio de 2017.
Para preencher a ficha de inscrição, os interessados devem procurar a secretaria da Paróquia São
Francisco de Paula, ou acessar o site:
www.paroquiasfp-minimos.org.br.
Caso prefiram, poderão enviar um e-mail para a
profª Maria Cristina:
mcristinafurtado@hotmail.com
Fone: (21) 992562198
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25 de abril, Festa de São
Marcos Evangelista
“Sua casa passou a ser conhecida
como Cenáculo”
São Marcos pertencia a
uma das primeiras famílias
cristãs da cidade de Jerusalém.
Segundo a Tradição, foi em
sua casa que Jesus celebrou
a Ceia Pascal e onde instituiu
a Eucaristia. Foi também em
sua casa que cerca de cento e
vinte pessoas, contando com a
Virgem Maria e os discípulos,
receberam a efusão do Espírito
Santo no dia de Pentecostes.
Sua casa passou a ser conhecida como Cenáculo, ou “local
de reunião”. Ali passou a ser o
local de reunião dos apóstolos e de todos os cristãos primitivos.
Mais tarde, Marcos tornou-se discípulo de Pedro e foi com ele
para Roma. Lá, ainda jovem, começou a preparar seu escrito sobre
a vida de Jesus, que viria a se tornar o Segundo Evangelho.
O Evangelho escrito por São Marcos é mais curto que os demais (Mateus, Lucas e João). Porém, traz uma visão muito especial. A tônica do Evangelho de Marcos está em demonstrar a glória
de Deus que nos foi revelada em Jesus e sua missão. Ele tinha
todo o conteúdo sobre a vida de Jesus, recebido diretamente de
São Pedro. Pedro, além de aprovar o manuscrito, ordenou que sua
leitura fosse feita em todas as igrejas. Assim começou a se espalhar o Evangelho segundo São Marcos.
São Marcos é simbolizado por um leão e isso tem um motivo
muito especial. Ele começa seu Evangelho apresentando a missão
do profeta João Batista, conhecido como a “voz que grita no deserto”. Nos tempos primitivos, o leão habitava os desertos e seus
rugidos impunham temor e respeito. Por isso, São Marcos é representado pelo leão.
Depois da morte de São Pedro e de São Paulo, São Marcos partiu em missão apostólica. Segundo a Tradição, foi pregar na ilha
de Chipre. Depois, foi para a Ásia Menor e para o Egito. Lá, pregou
especialmente em Alexandria, onde fundou uma das igrejas que
mais cresceram.
A Tradição nos conta que São Marcos foi martirizado numa
festa de Páscoa, justamente quando celebrava o “partir do pão”,
que era como os primeiros cristãos chamavam a celebração da
Santa Missa. Anos depois, suas relíquias foram levadas para Veneza, por mercadores italianos. Hoje, estão guardadas na Catedral
de São Marcos, na mesma cidade. A partir do ano 828, Veneza
assumiu São Marcos como padroeiro.
(Ida M. Cavalcanti, adaptado de cruzterrasanta.com.br)
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Palestra da Irmã Neli
na nossa Paróquia
“Não julgar os outros, evitar a
maledicência e perdoar o irmão”
No ultimo dia 21 de março, a
convite de um Grupo do ECC, da
Pastoral Familiar, recebemos a
Irmã Neli, Assessora do Movimento Apostólico de Schöenstatt, do
Santuário da Mãe Rainha. Irmã
Neli e Irmã Daniele, que a acompanhava, participaram da Missa
celebrada pelo Frei Zezinho.
Após a Missa, Irmã Neli fez
uma palestra sobre Maria. Falou
sobre a família de Nazaré e sua
obediência a Deus, sua simplicidade, gratidão, amor, união e
perdão. Por nossa redenção, Maria aceitou ser mãe do filho
de Deus e partilhou do extremo sofrimento do Calvário.
Para ensinar-nos a viver como irmãos, Maria recebeu-nos como filhos , dados por Ele, ainda agonizando na Cruz. A
missão de interceder por todos nós, a Mãe Admirável cumpre
amorosamente.
Lembrando a Campanha da Fraternidade, Irmã Neli enfatizou a importância de preservarmos os diversos Biomas
do Brasil e de cuidarmos de nossa Terra. Distribuiu a todos sementes para plantarmos e vermos o milagre da germinação.
Recordou-nos que Papa Francisco nos pede um jejum diferente nesta Quaresma: não julgar os outros, evitar a maledicência e perdoar o irmão.
Para finalizar, rezamos o Credo e uma dezena do Terço,
unidos como família de Deus. Foi uma noite abençoada!
QUE A PAZ DE CRISTO ESTEJA COM TODOS NÓS.
(Crizeida M. Marins - Coord. Paroquial do Movimento da Mãe e Rainha)

ATENÇÃO
Internet, Mídias Digitais e Saúde
Palestra da Dra. Emmalie Ting para pais,
educadores, jovens e adolescentes.

Data: 25/04 às 20h
Local: Centro Social da Paróquia São
Francisco de Paula
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GRUPO JOVEM CHARITAS
#DoPapaPraMim
“Em Cracóvia, na última Jornada Mundial da Juventude, pedi-vos
muitas vezes: ‘As coisas podem mudar?’ E vós gritastes, juntos, um
barulhento ‘Sim’. Aquele grito nasceu do vosso coração jovem, que
não suporta a injustiça e não pode inclinar-se à cultura do descarte,
nem ceder à globalização da indiferença.
Escutai aquele grito que subiu do vosso íntimo!”
(Papa Francisco, no documento preparatório para o
Sínodo dos Bispos, na XV Assembleia Geral Extraordinária).

É preciso uma nova forma de evangelizar
Por essa razão, temos a alegria de anunciar a
formação dos nossos grupos em células. Com reuniões semanais, de casa em casa, ou onde o Espírito
Santo de Deus nos inspirar a ir, esperamos conhecer
uns aos outros no íntimo do coração, cuidando uns
dos outros, na caminhada rumo ao céu. Cansados
de esperar sentados, vamos sair de nossa zona de
conforto e encontrar, com os irmãos, a alegria do
amor de Deus - na Bíblia, na música, no terço e na
comida, claro.
O Grupo Jovem Charitas, no entanto, continua
existindo, como um corpo composto por todas essas células que, se Deus quiser, se multiplicarão rapidamente. Para reunir nossas células, faremos encontros gerais, com muita música, louvor e partilha,
para que todos os jovens - de grupo ou não, pertencentes à igreja ou não (TODOS) - possam participar
e dividir essa alegria juntos, como uma verdadeira
família. Fiquem atentos às datas anunciadas nas
Missas dominicais das 20h, em nossa Paróquia, ou
em nosso perfil no Facebook: Grupo Jovem SFP.
É muito fácil participar de uma célula.
Estaremos sempre aos domingos na Santa Missa
das 20h e, é bem provável, que um dos lideres de
célula já faça o convite, naturalmente. Também
é possível comunicar-se com a secretária Luana,
via WhatsApp, 24h por dia, através do número
98259-6876. É só mandar um “oi” e pronto! Alegra
demais o coração fazer novos amigos e cultivar as
amizades antigas. RUMO AO CÉU!
(Luana Rocha – Grupo Jovem Charitas)

