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Maria, Mãe de Misericórdia

“Maria é a presença carinhosa, reconfortadora da misericórdia de Deus”

H

á 300 anos pescadores simples, sustentados pela fé e pela
esperança, encontraram nas águas do rio Paraíba do Sul a
pequena imagem da Imaculada Conceição. Desde muito
cedo, na história do nosso país e também em nossas
histórias de vida, Maria se faz presente como a Mãe que nos consola nos
momentos mais difíceis. Por esse motivo, até o dia 11 de outubro de 2017,
celebramos no Brasil o Ano Mariano, instituído pela Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) em 12 de outubro de 2016.
Maria é a “Mãe de misericórdia, Mãe de Deus e Mãe do perdão,
Mãe da esperança e Mãe da graça, Mãe cheia de santa alegria” (Papa
Francisco, homilia 01/01/2016 - Abertura da Porta Santa em Roma). Ela
é a pessoa que conhece, com profundidade, a misericórdia divina. Ao
encontrarem a imagem nas redes, os pescadores, que aflitos buscavam
alívio para seus dias de dificuldades, não só encontram a imagem, mas
a certeza de que o Senhor, ao entregar sua mãe Mãe à Humanidade,
não nos desampara em momento algum. Maria é a presença carinhosa,
reconfortadora da misericórdia de Deus. Ao escolher Maria para ser a
Mãe do Salvador, Deus mostrou sua imensa misericórdia para
com a humanidade. Quis que seu Filho nascesse de uma
mulher demonstrando, desse modo, sua disposição em
sempre nos acolher e perdoar. Ela fez chegar ao mundo,
pelas dores do parto, o Salvador e Redentor Jesus. Pelo
seu sim, Maria colabora com o projeto salvífico de Deus e
se torna, pela Graça, a aliança viva entre a humanidade
decaída e a misericórdia do Pai.
Durante a homilía na abertura da Porta Santa, o Papa
Francisco recorda que “o Filho de Deus, que se encarnou para
nossa salvação, deu-nos sua Mãe, que se fez peregrina
conosco, sem jamais nos deixar sozinhos no caminho da
nossa vida, especialmente nos momentos de incerteza e
sofrimento. Maria é Mãe que perdoa e, por isso, é a Mãe
do perdão”. Além disso, Maria é também a educadora. Ao
ensinar a seu filho os primeiros passos e as primeiras palavras,
ela colabora de forma simples e atenta com a obra do Pai. Ajudanos, assim, a entender que, nas pequenas tarefas cotidianas,
nos pequenos gestos de misericórdia e na abertura ao outro
encontra-se o caminho discreto e silencioso para a salvação.
Maria, em momento algum, rouba a cena de seu Filho; prefere
dizer: “fazei o que ele vos disser” (Jo 2, 5). Ela conhece bem
o seu papel no projeto de Deus e o aceita com devoção,
permanecendo discreta e ao mesmo tempo atenta, tal como
nos narra João no episódio das bodas de Caná (Jo 2, 1-11).

Andrew Cooney

Em sua Encíclica Dives in misericordia, São João Paulo
II comenta: “Maria é, pois, aquela que, de modo particular
e excepcional – como ninguém mais – experimentou a
misericórdia e, também de modo excepcional, tornou possível,
com o sacrifício do coração, a sua participação na revelação
da misericórdia divina. Esse seu sacrifício está intimamente
ligado à cruz do seu Filho, aos pés da qual ela haveria de se

encontrar no Calvário. Tal sacrifício de Maria é uma singular participação
na revelação da misericórdia; isto é, da fidelidade absoluta de Deus ao
próprio amor [...], que se realizou definitivamente mediante a Cruz”.
Nestes tempos difíceis, em que a humanidade - e particularmente o
Brasil - atravessa um período de incertezas e relativismos, não podemos
esquecer que Maria permanece atenta, nos mostrando a misericórdia
do Deus conosco e recordando aos nossos corações que devemos fazer
tudo o que seu Filho disser.
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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:

Oração por Cura
e Libertação

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:

Toda primeira sexta-feira do mês,
os grupos de oração da Barra da Tijuca e do Vicariato de Jacarepaguá,
se reúnem na Igreja Santa Teresinha,
para realizar uma oração por cura e
libertação.

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:
Quinta-feira, o dia todo.

(Denise Outeiro)

• 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:
Quarta-feira, às 15h.

Apostolado de Oração
O Sagrado Coração de Jesus, convida a todos para participar da Festa
da Páscoa da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que será realizada na Paróquia São Francisco de Paula, no dia 12/05/17 às 15h.
Contamos com a presença de todos.

• Assistência Psicológica:

Quarta-feira, das 9 às 11h.

• Mediação Comunitária:

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

Expediente da Secretaria:

De segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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

(21) 3411-9186

Av. Olegário Maciel, 340 - Lj. D - Barra da Tijuca - RJ

www.barramolduras.com.br

BARRA

VARGEM GRANDE

Av. Olegário Maciel, 340 – Lj. C e D
(21) 2494-2669 / 2492-1222
barravidros@barravidros.com.br

Estrada dos Bandeirantes, 27635
(21) 3411-9515 / 2420-8201 / 3411-9186
vgvidros@barravidros.com.br

www.barravidros.com.br
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Os primeiros passos de um Santo (Cap. 3)
“Não existe trabalho na Casa de Deus que qualquer pessoa não possa realizar”
(São Francisco de Paula)
Como uma criança de doze anos poderia se sentir naquele convento, de enormes paredes de pedra, pequenas janelas e um silêncio
que ecoava no recôncavo da alma? E a saudade dos pais? E a vontade de correr na mata e subir nas árvores? Mas os livros contam que
Francisco estava feliz. Giácomo e Vienna, seus pais, se esmeraram na
sua educação religiosa. O menino aprendeu, desde cedo, a aceitar a
vontade de Deus, a temer seu santo nome, obedecer à Igreja e a preocupar-se com o sofrimento corporal ou espiritual do outro, para o qual
deveria dar toda a sua misericórdia.
Curioso, como qualquer criança de sua idade, quis logo saber das
regras do convento, as quais aprendeu rapidamente, seguindo-as com
perfeição. Em pouco tempo, tornou-se um exemplo para os frades, não
só pela obediência, mas pela entrega a mortificações, à abstinência e
ao jejum. Um deles, Pe. Antônio de Catanzaro, já era seu conhecido de
Paula, aonde ia regularmente praticar seu apostolado. Pe. Antônio e
os demais admiravam sua inteligência e humildade. Francisco limpava
as celas, ajudava na cozinha, servia no refeitório, trabalhava na horta
e buscava lenha no bosque (talvez então pudesse correr pelo mato
e subir em alguma árvore, pensei! Imaginei-me com 12 anos, brincando de pique-esconde nos arredores do convento, os cabelos soltos,
revoltos, pisando na relva molhada com cuidado para não tropeçar na
saia do vestido, escutando o trinar dos pássaros, olhando com respeito
e um certo temor para aquelas grossas paredes...acho que teria sido
divertido!). Mas não. Não para Francisco. Extremamente responsável,
cumpria suas tarefas com presteza e alegria. Creio mesmo que sequer
pensava em alegres brincadeiras.
Certo dia, todos estavam em oração na capela quando um dos
frades pediu a Francisco que fizesse o almoço. Sozinho na grande cozi-

nha, cortou os legumes e os colocou na panela, sobre o fogão à lenha,
enquanto ouvia, ao longe, os cânticos e os louvores. Vagarosamente,
caminhou em direção às vozes, esquecendo-se de acender o fogo. Na
capela, Francisco dirigiu seu olhar para o crucifixo, rezou e entrou em
êxtase. Após mais de uma hora, ao fim da cerimônia, um dos frades
lhe perguntou sobre o almoço. Ele havia se esquecido! Francisco correu
para a cozinha, o frade atrás. Ao se aproximarem do fogão, qual foi a
surpresa! O fogo estava aceso e a comida pronta e quentinha na panela! Francisco sorriu e disse: “A comida está pronta!”. De outra feita, o
sacristão pediu-lhe para trazer brasas para o turíbulo. Sem saber como
transportar as brasas, o menino as trouxe em sua túnica, que não se
queimou! Estes foram alguns, dos vários prodígios que realizou no convento. Os primeiros passos do Santo, no caminho de Deus!

Louvado seja Deus!

(Taís Guimarães - Pastoral da Comunicação)

Festa do Padroeiro
Dias 6 e 7 de maio

É com muita alegria, que a Paróquia São Francisco de Paula convida para a tradicional Festa do
Padroeiro, que será realizada no primeiro final de semana de maio, nos dias 6 e 7.
Como acontece todos os anos, no sábado 6/05, as “barracas dos italianos”
estarão cheias de guloseimas típicas da
nossa querida Itália, berço da Ordem
dos Mínimos. Você poderá saborear um
delicioso salame, ou aquela compota de
berinjela especial, ou ainda aqueles pães...
hummm aqueles pães!

No domingo, dia 7/05, as barracas de nossas
pastorais oferecerão muitas coisas gostosas, como pratos da época: canjica, caldo
de feijão e caldo verde. Produtos nordestinos também serão oferecidos. Não
chegue tarde, pois todos querem provar
essas delícias, preparadas com carinho,
por nossas paroquianas!
Venha confraternizar conosco, abraçar os
amigos e festejar o fim-de- semana dedicado ao nosso querido Padroeiro!
(Pastoral da Comunicação)
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Nossa Senhora da Conceição Aparecida visita a
Paróquia São Francisco de Paula
“Nossa Paróquia ficou mais iluminada”
Na Quaresma, ao aproximar-se o clímax do grande
sofrimento de ver seu Filho morto na cruz, nossa Santa
Mãe nos fez lembrar das palavras de Jesus: “Mulher, eis
aí o teu filho”. “Depois, Jesus disse ao discípulo: “Eis aí a
tua mãe” ( Jo 19, 26...-27). O discípulo representa todo o
povo de Deus. Aí começa a relação Mãe-filho, de Maria
com a humanidade. Maria é a mãe de todos os seguidores de Cristo e, veio à nossa paróquia, nos trazer sua paz ,
seu amor e o olhar amoroso sobre nós!
Obrigada, Nossa Senhora da Conceição Aparecida!
Obrigada, Mãe Peregrina!

Às 10h de segunda feira, 3 de abril, nossa paróquia
ficou mais iluminada, com a chegada da imagem de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, vinda do Santuário de Aparecida.
A Igreja, preocupada com os muitos fiéis que, por
motivos vários, estão impossibilitados de fazer a peregrinação até Aparecida, trouxe até nós a imagem da Mãe
Peregrina, que foi recebida por Pe. Evelio e colocada em
um altar especialmente preparado para a ocasião. Os paroquianos que a aguardavam, rezaram o terço.
À noite, a imagem foi levada à praça da igreja, onde
foi rezado o Terço Luminoso. Os fiéis traziam suas velas,
seus louvores, agradecimentos e pedidos.

(Pastoral da Comunicação)

Pastoral do Trabalhador
Retomada do
Banco de Empregos
Com a finalidade de aproximar pessoas em busca de emprego, às empresas ou
instituições que oferecem oportunidades
de trabalho, a Pastoral do Trabalhador
criou dois novos E-mails:
• vagaspastoral@gmail.com
para onde empresas, pessoas ou instituições, com vagas de trabalho disponíveis, podem enviar detalhes e requisitos da vaga.

• procurapastoral@gmail.com
para onde os candidatos deverão enviar seus currículos.
Lembramos, no entanto, que a
Pastoral pretende somente facilitar o
encontro candidato-vaga, não participando do processo de seleção e/ou
contratação.
Informamos que o envio do currículo não é garantia de emprego. Entraremos em contato, caso o perfil do
candidato esteja de acordo com os requisitos necessários à vaga.
NOSSA MISSÃO: Intermediar o
contato entre o candidato que procura emprego e quem está precisando de trabalhadores.
Dia 1 de maio, haverá celebração
pelo Dia do Trabalhador na missa das
10h, quando será retomado o Banco
de Empregos.
Na Festa do Padroeiro, participaremos com uma barraca especial de
produtos nordestinos. Não deixem de
nos visitar!
(Mamedes Neris)

Aniversário da
Canonização de São
Francisco de Paula
1º de Maio

Oração a São Francisco
de Paula
Ó São Francisco de Paula que vos distinguistes na
igreja pelo grande espírito de penitência, e em vida
convertestes tantos pecadores com vossa palavra, socorrestes tantos necessitados com os vossos prodígios,
alcançai-nos também aversão aos vícios e verdadeira
contrição dos nossos pecados. Vós, que fizestes tudo por
caridade, pela caridade reconciliastes tantos homens fazendo-os abandonar o ódio e a inimizade, concedei a paz
a cada um de nós, às nossas famílias e ao mundo inteiro,
e fazei que também nós, seguindo o vosso exemplo, nos
amemos uns aos outros como irmãos, e amemos a Deus
sobre todas as coisas. Amém.
São Francisco de Paula, rogai por nós.
(Cruz Terra Santa)

Pastoral do Idoso
A Pastoral do Idoso se reunirá dia 7 de agosto,
terça-feira, no Centro Social, para ouvir a palestra de
Mercedes Manão, sobre o tema: “A Missa”.
Aguardamos você.
(Maria José Salvador – Coordenadora)
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Pastoral de Iniciação Cristã
Rumo à Santa Eucaristia
Após dois anos de caminhada, seis turmas de catequese iniciaram
uma preparação mais intensa, para receber Jesus na hóstia consagrada. Assim, em momentos especiais, os catequizandos puderam fortalecer sua fé em Cristo e a devoção à Virgem Maria, neste Ano Mariano.
No dia 25 de março, amanhecemos na porta da Matriz, esperando
a condução que nos levaria a visitar as igrejas da região, dedicadas a
Nossa Senhora.
A primeira parada foi no Santuário de Fátima no Recreio. Lá, fomos bem acolhidos, por uma equipe que faz a divulgação do local. As
crianças assistiram a um vídeo sobre a história de Nossa Senhora de
Fátima e sobre como surgiu este santuário no bairro.
Em seguida, ainda no Recreio, visitamos a Igreja da Imaculada
Conceição, onde o paroquiano Max deu as boas vindas ao grupo, lembrando que, graças à Ordem dos Mínimos foi edificada aquela igreja.
Também explicou e mostrou com detalhes o belo mosaico que ornamenta o pátio central.
Já na Barra, visitamos a paróquia de Nossa Senhora da Vitória e sua
capela Santa Rosa de Lima. Fomos recebidos pelo diácono Edison que explicou às crianças o motivo das imagens estarem cobertas na Quaresma.
Na Capela Santa Rosa de Lima, as crianças louvaram ao Senhor, cantando com uma freira catequista da irmandade Nossa Senhora de Belém.
(Magaly Siqueira – Catequista)

Dia de Convivência

O dia 1º de Abril começou com todas as turmas reunidas na
Igreja, para a oração inicial conduzida pelo Frei Zezinho, que também falou sobre os sacramentos da Confissão e da Eucaristia.
No salão do Centro Social, após o lanche partilhado, foi iniciada uma grande gincana de revisão de conteúdos. Formaram-se
sete grupos de dez crianças, que tinham tarefas e provas a cumprir. O destaque foi o trabalho sobre o Ano Mariano, que as crianças completaram com louvor. Ainda para homenagear Maria, todos tiveram um momento de soltar a voz, com a apresentação do
grupo “Música para todos”, que animou o final dos trabalhos. Na
apuração, houve muito entusiasmo e distribuição de medalhas.
Um farto lanche foi servido com ajuda das mães às 12h30. O
encerramento, na Igreja, com a presença dos pais e uma oração
em conjunto, foi um momento especial de graças a Deus, por mais
uma etapa concluída.
Com fé e alegria, este grupo recebeu Jesus Eucarístico no dia
22 de abril, na presença das famílias e da comunidade da paróquia
São Francisco de Paula!
(Magaly Siqueira – Catequista)

Atenção
Novos Catequizandos!!!
Sejam bem-vindos !
Este ano, o início da caminhada das novas turmas será
no dia 29 de abril, sábado, a partir das 15h. Cada criança
virá no dia e horário escolhido na ocasião da matrícula.
Estamos esperando vocês para ajudá-los a conhecer Jesus e aceitá-lo como seu melhor amigo!
Abraços fraternos da CATEQUESE!
(Mercedes Manão)
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Para
Sempre
Por que Deus permite
que as mães vão-se embora?
Mãe não tem limite,
é tempo sem hora,
luz que não se apaga
quando sopra o vento
e a chuva desaba,
veludo escondido
na pele enrugada,
água pura, ar puro,
puro pensamento.
Morrer acontece
com o que é breve e passa
sem deixar vestígio.
Mãe, na sua graça,
é eternidade.
Por que Deus se lembra
- mistério profundo –
de tirá-la um dia?
Fosse eu Rei do Mundo
baixava uma lei:
Mãe não morre nunca,
mãe ficará para sempre
junto com seu filho
e ele, velho embora,
será pequenino,
feito grão de milho!
Carlos Drummond de Andrade

Homenagem da Paróquia
São Francisco de Paula a
todas as mães, pelo seu dia!

Pastoral dos Coroinhas
Encontro dos Cerimoniários na Mitra
No dia 1 de abril, houve mais um encontro para
os cerimoniários de nossa Arquidiocese e, dessa
vez, nossa paróquia se fez
presente através da nossa
coroinha, agora candidata
a cerimoniaria, Stephanie
Santos. Não é novidade
que, aos poucos, as meninas ganham espaço no serviço ao altar, ainda mais em
nossa comunidade, onde
a maior parte do grupo é
feminino e, se nada mais
restringe aos rapazes esse
serviço, vamos cuidar em
formar nosso grupo (tanto
meninos, quanto meninas)
para essa função.
Esse encontro foi para
falar sobre nossa espiritualidade. Começamos falando da Semana Santa,
parte essa discutida pelo
teólogo Jonas, que ressal-

tou que: “Liturgia não é teatro,
é um mistério do qual fazemos
parte e precisamos viver.”
Esteve presente também
a irmã Patrícia, que falou sobre
este ano dedicado à Maria e os
dogmas marianos. Para finalizar,
o padre Márcio, cerimoniário
do Cardeal Dom Orani, falou

sobre o serviço do cerimoniário.
E o cardeal, apesar de ter uma
agenda sempre cheia, não deixou de ir ao encontro.
O que queremos para nosso grupo? Ter cada vez mais coroinhas e agora cerimoniários,
dispostos a buscar a santidade,
através do Evangelho de Deus.
(Jéssica Santos – Pastoral dos Coroinhas)

Ministros Extraordinários
da Sagrada Comunhão
Palestra do Pe. Marcos Belisário
Na manhã de 25 de
março, os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão reuniram-se, em
retiro. Um momento de

profunda reflexão, que muito nos enriqueceu, foi o da
palestra do Padre Marcos
Belisário, da Paróquia de
São Conrado.

Disse-nos Padre Marcos: “Pois Deus, continuamente, nos fala: ‘Ouça, Israel!’ (em hebraico, Shemá).
Precisamos refletir: como
amamos? Como está nossa
fidelidade? Pois a intimidade com Jesus é um exercício
de amor, oração e comunhão.”
Como MESC, nos sentimos chamados, cada vez
mais, a servir a Deus e aos
irmãos.
(Lilian Esteves – MESC)
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O que você precisa saber
sobre a sua Igreja
“Na primeira missa, eu estava presente e
éramos apenas 7 pessoas”
No domingo, 23 de
abril, quatro italianos, muito simpáticos, passaram a
tarde conversando sobre
a festa de São Francisco
de Paula. Eram eles os senhores: Francesco Polizzo,
Emilio Curzio, Luigi Serpa
e Franco Perrotta, os quais,
a partir de agora, chamaremos de A.I. - “amigos
italianos”. Grandes conhecedores da história dos
Mínimos no Brasil e da
Paróquia São Francisco de
Paula, concordaram em
dar uma entrevista para o
Nossos Passos.
N.P. – Quando os Mínimos chegaram ao Rio de Janeiro e onde se alojaram?
A.I. – Dois religiosos mínimos, Pe. Guiliano Accardo e Pe. Luigi Allevato, acompanhados de
um diácono, foram os primeiros a chegar, em 1955. Hospedaram-se na casa do Sr. Marcello
Morello, na rua Guedes da Fontoura.
N.P. - Nessa época já existia a igreja de São Francisco de Paula na Barra?
A.I. – Ainda não. Os padres começaram a contatar a colônia calabresa, na época muito
numerosa, e a falar sobre a igreja. Os calabreses trabalhavam em bancas de jornal, nas peixarias e feiras e no Mercado Municipal da Pça XV. Todos concordaram em colaborar e cada
categoria tinha um livro, onde anotavam a doação mensal. Desta forma, em 1956, foi inaugurada a primeira igreja, de madeira, com apenas 20m2. “Na primeira missa dessa igreja”,
acrescentou o Sr. Polizzo, “eu estava presente, e éramos apenas sete pessoas!”
Em 1969, foi inaugurada a nova igreja, com projeto feito por um arquiteto italiano. A cúpula
foi inspirada no Panteon, de Roma. Até 1975, aproximadamente, as doações dos calabreses
e a Festa do Padroeiro mantinham a Paróquia. Com o crescimento da Barra, a comunidade
local passou a também colaborar com os Mínimos.
N.P. - Na Itália também celebram a Festa de São Francisco de Paula?
A.I. – Na Itália, o Padroeiro é celebrado no dia 4 de maio. No Rio de Janeiro, ficou estabelecido o primeiro domingo do mês de maio. É uma festa importante para todos os devotos
do Santo.
O Sr. Franco Perrotta trabalha na organização da Festa do Padroeiro desde 1981, pois deseja que esta seja um modelo para outras paróquias, Ele acredita que a festa fortalece a fé em
São Francisco de Paula, e aumenta o entrosamento entre os calabreses e os brasileiros.
A comunidade da Paróquia São Francisco de Paula agradece a esses devotos irmãos calabreses, por terem se esforçado tanto para que a fé, em São Francisco de Paula, se estabelecesse,
definitivamente, no Brasil.
Vamos todos participar dessa linda festa!
(Pastoral da Comunicação)
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Dizimistas
Aniversariantes
Maio
1
1
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8
9
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
18
18
18
20
21
22
22
23
24
24
25
26
26
26
26
27
28
29
31

Francisco Mantuano
Gerson Camilo dos Santos
Daniele Andréa da Silva Manão
Reinaldo Morgado
Renato José da Silva
Agostinha de Fátima Gaspar de Oliveira
Celeste Maria Gaia Britto Cunha Marques
Jerry Adriano Rodrigues da Costa
Maria Borges Ferraz de Pádua
Antonio Jacinto Portela
Fabio de Souza Corrêa
Luzia Calabria Martins
Josefa Pontes da Silva
Vera Maria Ferreira Rodrigues
Geraldina de Souza Dutra Adenes
Mercedes Querol Segú Corrêa
Marilia de Oliveira Francisco
Eduardo Henrique Jorge O’Connor
Ivonaldo Portela da Costa
Maria Noemia de Cerqueira Lima
Ricardo Junqueira Noronha
Lenine Alves Fernandes
Maria Cristina Machado Eiras
Alvaro Alexandre de Oliveira Miranda
Dorá Lessa
Maria Moura Barbosa da Silva
Murilo da Silva Oliveira
Roberto Soares da Silva
Anne Cristine de Araujo
Otavio Ribeiro Bedinelli
Pierre Pirchner M. Martins
Aparecido Marques Pereira
Denize Ribeiro Manoel
Jacinto Custódio
Norma de Brito
Doralice Mendes da Silva
José Narciso de Carvalho Neto
Maria Auxiliadora de Freitas Lima
Moacir Carlos Pedra Sales
Amância do Espírito Santo Aroucha Matos
Fátima Therezinha Damasco do Rêgo Vieira
Anna Maria Ferraço Anna Maria Ferraço
Gilberto Pereira Bueno
Mirian Esteves Pericão
Maria de Lourdes Gouvea Leta
Valdicelia Machado da Franca
Miguel Marcos Salazar
Dilza da Costa B. Veiga
Fernando Lopez Vasquez
Iva Correa de Oliveira
Musa Moulin Alledi
Herly Izidoro Pereira
Maria Regina Pereira da Silva
Dalva Martins Hissa
Patrícia Judite Jardim Gardelo

Parabéns
a todos!
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Lançamento da Campanha da
Fraternidade em nossa Paróquia
Os Biomas Brasileiros
A Campanha da Fraternidade de
2017 tem o lema inspirado em Gn
2,15 “Cultivar e guardar a criação”. Seu
objetivo geral é: “Cuidar da criação, de
modo especial dos biomas brasileiros,
dons de Deus; e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos, à luz do Evangelho”.
Um bioma é formado por todos os
seres vivos de uma determinada região
cuja vegetação é similar e contínua,
com clima mais ou menos uniforme e
formação com uma história comum.
Admirar a extraordinária beleza
e diversidade da natureza do Brasil, e
criar relações respeitosas com a vida e
a cultura dos povos que neles vivem, é
o cuidado esperado como caminho da
conversão quaresmal.
No sábado, 4 de março, na palestra de lançamento da Campanha da

Fraternidade de 2017, em nossa paróquia, o Brasil foi apresentado dividido
em seis biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal e Mata
Atlântica.
Cuidar dos biomas brasileiros,
além de ser uma ação de fé e cidadania, é uma demonstração de comprometimento para com o Criador que espera a conversão de seus filhos e filhas,
criados à sua imagem e semelhança.
Procuremos aprofundar nosso conhecimento do bioma Mata Atlântica,
de sua beleza, de seu significado e de
sua importância para o nosso Rio de Janeiro, totalmente inserido nesse bioma.
O Papa Francisco, em sua encíclica
Laudato Si’, ressalta a necessidade da
participação e do envolvimento de todos, como responsáveis, a defender a
vida numa ecologia integral.

Centenário das aparições
de Fátima - 1917-2017
Comemora-se, em
2017, o centenário
das aparições de
Fátima, acontecimento
marcante na Igreja
Católica por sua íntima
ligação à mensagem
evangélica.

(Luíza Cristina Krau de Oliveira – Campanha da Fraternidade)

Atualidade da Mensagem

O Cardeal Dom Orani João Tempesta planta uma árvore no Bosque da Freguesia,
na manhã de 22 de abril, sábado, como gesto concreto para a Campanha da
Fraternidade de 2017.
Lindo exemplo a ser seguido!
(Pastoral da Comunicação)

A mensagem de Fátima aponta a atitude fundamental
da Igreja face aos sofrimentos, particularmente, hoje. Cem
anos depois, continua atual, pois fala de evangelização.
“A primeira coisa da evangelização, como nos diz o Papa
Francisco, é que esta se faz de joelhos. A representação que
sempre temos da imagem de Fátima é esta: os pastorinhos,
de joelhos, a rezar”.
D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima, salienta que
“a mensagem não perdeu nem atualidade nem espaço ou
importância (...) A conversão continua a ser tão necessária
como há cem anos, quando a Senhora do Rosário a pediu.
Noutras épocas, se tratava de uma conversão do ateísmo,
sendo hoje uma conversão da indiferença.”
Por isso, a Mensagem de Fátima “é advertência muito
séria e, ao mesmo tempo, consolação da esperança teologal: o mal é vencido pelo amor trinitário revelado na cruz e
ressurreição de Jesus, pelo amor de Maria por nós e com a
nossa conversão(...)”. Segundo o Papa Bento XVI, “no final,
o Senhor é mais forte do que o mal e Nossa Senhora é, para
nós, a garantia visível, materna, da bondade de Deus, que é
sempre a última palavra na história”.
(Ida Moritz Cavalcanti - adaptado da Página Oficial do Santuário de Fátima)
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A Semana Santa na Paróquia São Francisco de Paula
“Uma demonstração de amor, união e fé, da nossa comunidade!”
Domingo de Ramos
Após a esperada procissão de Ramos, os mil folhetos da missa rapidamente acabaram. Os bancos
ficaram lotados. Não havia mais cadeiras. Nos corredores, as pessoas, em pé, se espremiam. Ao final da
missa, os ramos foram levados para perto do altar
para a bênção do Pe. Evelio que, sorrindo, aspergia
água benta nos ramos e nas pessoas. Uma demonstração de amor, união e fé, da nossa comunidade!

Quinta-Feira Santa
A celebração da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa, teve início às 20h. Junto com a procissão de entrada, chegaram os Doze Discípulos, que
se colocaram no altar. Fariam parte do Lava-Pés.
Eram jovens do nosso Grupo Jovem, muito atuante na Semana Santa. Foi celebrada a instituição da
Eucaristia, e a cerimônia do Lava-Pés nos trouxe a
lembrança da Última Ceia de Jesus Cristo com seus
discípulos: o pão, Corpo Sagrado de Cristo e o vinho,
Seu sangue derramado. A hóstia molhada no vinho,
que nos foi entregue, reavivou nossa emoção e fortaleceu a fé!

Sexta-Feira Santa
Desde cedo, as pastorais se revezavam à frente
do lindo altar, montado especialmente para a adoração ao Santíssimo. Sentia-se um grande respeito
entre os fiéis, e o silêncio só era quebrado pelas orações ou pelos cânticos. A adoração foi até às 14h,
e logo começou a celebração da Paixão de Cristo.
Finalmente, às 19h, teve início a procissão da
Via-Sacra. Uma multidão seguia nosso Pároco, com
velas acesas, iluminando a noite, mostrando o ar
contrito das pessoas. E eram muitas as pessoas! Ao
passar pela Olegário Maciel, a procissão encontrou
uma rua diferente, envolta em um silêncio respeitoso. A paróquia e os paroquianos agradecem ao
comércio da Olegário, principalmente aos bares e
restaurantes, normalmente agitados numa sexta
à noite, pelo respeito e consideração que tiveram
para conosco, mantendo o silêncio durante o transcurso da procissão.
Ao chegarmos frente à Paróquia, qual não foi

a emoção ao vermos a imagem de Cristo crucificado,
representado por um dos muitos jovens que participaram da Via-Sacra. Ali estava representada Maria, o
discípulo que Ele amava, estava até mesmo José de
Arimateia, que retirou Jesus da cruz. Havia olhos molhados, emoção nas mãos e nos corações. Mas quanta
alegria ao vermos o Cristo ressuscitado, a todos abençoar! Parecia que os corações batiam juntos, nessa comunidade de amor e união da São Francisco de Paula!

Sábado Santo
A multidão já cercava o fogo antes mesmo de os
padres chegarem. Perto da escultura de São Francisco
de Paula, o fogo, um dos símbolos do nosso Padroeiro,
brilhava, se contorcia, mostrando mil tons de amarelo,
vermelho e laranja a encantar a noite. Finalmente foi
aceso o Círio Pascal e as muitas velas, que todos carregavam. A igreja mais uma vez lotada! Os padres, diáconos, ministros, coroinhas, todos de branco, trazendo
uma sensação de paz, após o sofrimento da Semana
Santa. A alegria surgiu quando foi retirado o manto
roxo que cobria o Cristo do Altar-Mor.
Houve o Batismo dos catequizandos, e os catecúmenos fizeram a Primeira Comunhão. Foi muito lindo
assistir à realização desses sacramentos. Ao final da
missa, esses novos irmãos foram entusiasticamente
aplaudidos, o que demonstrou o acolhimento e a alegria da nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos,
e que a luz do Espírito Santo ilumine o novo caminho
que irão percorrer.

Domingo da Ressurreição
A missa das 10h começou com um abraço de
confraternização, pedido por Pe. Evelio. Foi uma bela
maneira de começar a missa da Páscoa, passagem da
agonia para a esperança, da tristeza para a alegria! Finalmente Cristo estava ressuscitado, vencera a morte e
estava vivo entre nós! Acho mesmo que havia uma certa sensação de alívio: nosso amado Jesus Cristo estava,
sim, vivo, dentro de nós outra vez.
Após a missa, e os vários abraços e votos de
feliz Páscoa, todos se dirigiram às suas casas para partilhar com a família as bênçãos recebidas e a grande
alegria do coração!
(Pastoral da Comunicação)
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Terço das Famílias
Mês de maio, mês de Nossa
Senhora e mês das mães.
Pastoral Familiar convida toda a comunidade de São Francisco de Paula para a oração do Terço da Família, dia 29/05
às 20h, em nossa Paróquia.
Vamos, juntos, rezar à Nossa Senhora por nossas mães.
Venham todos, com a família, para este belo momento de
oração e louvor.
(Pastoral Familiar)

Casamento
Comunitário

O Cardeal Dom Orani
oficiará a cerimônia

“Sempre Encontrando...”
“Por tudo isso, conclamo os católicos cariocas a fazerem da família o
centro de suas preocupações neste período tão especial, marcado pela atenção carinhosa à Virgem Maria. Para nós, em meio à tantas invocações, ela
será acima de tudo MARIA, MÃE DAS FAMÍLIAS”!
(D. Orani, Carta Pastoral sobre o Ano Mariano, 15/10/2016).

Convidamos todos os casais que já fizeram o ECC para uma tarde de
convívio fraternal, onde refletiremos sobre o Ano Mariano e o Ano das Famílias, com o padre Luís Maurício Telles.
Dia: 27/05, às 14 horas, no Salão Paroquial.
Agradecemos a confirmação da sua presença pelo e-mail
sempreencontrandosfp@gmail.com
Neste ano, dedicado às famílias, os casamentos comunitários de todas as Paróquias serão celebrados na Catedral Metropolitana, dia
2 de setembro, às 16h.
Dom Orani João Tempesta, Cardeal da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro será
o celebrante.
Os interessados devem dirigir-se à Secretaria de nossa Paróquia, até 14 de julho, para
receber informações sobre os documentos
necessários.
Venham, casais, receber o Sacramento do
Matrimônio!
(Pastoral Familiar)

A ORAÇÃO começa no CORAÇÃO e termina em AÇÃO !!!!

Festa do Padroeiro
Nos dias 6 e 7 de maio estaremos, com grande alegria, homenageando
nosso Padroeiro, São Francisco de Paula.
Contamos com a presença de todos os paroquianos para abrilhantar as
comemorações.
Venham visitar a barraca da Pastoral Familiar, para encontrar os amigos e
degustar deliciosos petiscos, como canjica, caldo verde, cachorro quente, doces
e salgados variados.
Esperamos por vocês!
(Pastoral Familiar)
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Jornada
com Cristo

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

Realizamos em nossa Paróquia, nos
dias 12, 19 e 26 de março, o primeiro Encontro Preparatório para a Vida Matrimonial do ano de 2017.
Contamos com a participação de 10
casais de noivos que vivenciaram, através
de palestras e depoimentos, momentos
de espiritualidade e aprendizagem, importantes no Sacramento do Matrimônio.
Os pais dos noivos tiveram participação especial no encontro, quando tive-

mos a oportunidade de conversar sobre a
importante missão de ser sogra e sogro,
colaborando com a união do casal.
Encerramos com a missa das 20h,
tendo os noivos participado ativamente
da liturgia, durante a qual receberam a
bênção das alianças e o certificado de realização do Encontro.
Após a missa, num ambiente de muita alegria, tiraram várias fotos como nosso pároco e com os familiares.
(Pastoral Familiar)

DIA DAS MÃES
14 de maio

“Nesse Dia, as Mães Receberão
uma Bênção Especial”
Queridas MÃES!
Estamos vivendo o ano de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe.
Em comemoração ao Dia das Mães serão celebradas missas
festivas em nossa Paróquia, na Capela Santa Terezinha e na Gigóia, nos horários normais das missas de domingo.
Todas as famílias estão convidadas a participar dessa homenagem às mães, que, nesse dia, receberão uma bênção especial.
Que Deus proteja as mães e seus filhos, e conserve as famílias
unidas, em harmonia.
(Pastoral Familiar)

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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Convite aos Casais
3º fim de semana de setembro de 2017
ECC – Encontro de Casais com Cristo – é um serviço da Igreja,
em favor da evangelização das famílias.
É serviço gratuito de acolhida, carinho e amor, que procura construir o Reino de
Deus a partir da família e da comunidade paroquial. Apresenta caminhos que possibilitam aos casais o reencontro consigo mesmos, com os filhos, com a comunidade e,
principalmente, com Cristo.
“O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso;
O primeiro a perdoar é o mais forte;
O primeiro a esquecer é o mais feliz.”
(Papa Francisco)

A evangelização do matrimônio e da família é missão de toda a Igreja, com a
qual todos os fiéis devem cooperar, segundo as próprias condições e vocação.
Convidamos você, casal que ainda não vivenciou esta experiência, para que
reserve o 3º fim de semana de Setembro e venha sentir em seu coração que recebeu
de Deus uma verdadeira riqueza espiritual!
A todos os casais que já realizaram esta experiência, pedimos que convidem outros para viverem, no 3º fim de semana de setembro, o verdadeiro amor e
harmonia com Cristo.
Solicite a sua ficha de inscrição na secretaria da igreja;
Alternativamente, por e-mail: eccpsfp@gmail.com
ou Whatsapp 98482-0504

Música Para Todos
Integrando Pastorais

O dia 01/04/17, sábado, foi bastante intenso para os participantes do serviço “Música para Todos”. Além da aula de canto, pela
manhã, houve ensaio de vozes e violões. A seguir, com muita alegria, a equipe desceu para
o Centro Social e, por ser este o Ano Mariano,
os participantes cantaram, para as crianças
da Catequese, a música “A escolhida”, em homenagem à Nossa Senhora.
Mais tarde, participando da reunião da
Pastoral das Mulheres Marginalizadas, cantaram três músicas, acompanhadas pelos violões
do professor Jorge e do aluno Luan. Abençoados os que cantam em louvor a Deus!
Na oportunidade, as famílias presentes foram informadas que poderiam se inscrever nas
aulas de canto ou violão, pois ainda havia vagas.
A participação em diferentes serviços na
igreja promove, não só a integração entre as
pastorais, mas também um maior amadurecimento do grupo.
(Guimo - coordenador)
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Ascensão do Senhor – 28/05
“Nós somos cidadãos do Céu” (Fl3,30)
No Credo, encontramos a afirmação de que Jesus “subiu aos céus e está
sentado à direita do Pai”. A vida terrena
de Jesus culmina no evento da Ascensão, quando Ele passa deste mundo
ao Pai, e é elevado à sua direita. Qual
é o significado deste acontecimento?
Quais são as consequências para a
nossa vida? O que significa contemplar
Jesus sentado à direita do Pai?
O Catecismo da Igreja Católica
afirma que “a elevação sobre a cruz
significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu” (n. 661). Também nós
devemos ter claro, na nossa vida cristã,
que o entrar na glória de Deus exige a
fidelidade cotidiana à Sua vontade,
mesmo quando requer o sacrifício, é
necessário, às vezes, mudar os nossos
programas.
A Igreja ensina que “Jesus, rei da
glória, subiu ante os anjos maravilhados ao mais alto dos Céus, e tornou-se
o mediador entre Deus e a humanidade redimida, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa
Cabeça e princípio, subiu aos Céus não para afastar-se de nossa

humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos
conduzirá à glória da imortalidade… Ele, após a
ressurreição, apareceu aos discípulos e, à vista deles, subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade”. (Prefácio da Ascensão I, II)
Por isso, na Solenidade da Ascensão do Senhor,
a Igreja reza: “Ó Deus todo poderoso, a Ascensão
do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar
de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros do seu corpo, somos chamados na esperança
a participar da sua glória”. Assim, a Ascensão de
Jesus é uma preparação e antecipação da glorificação também de cada cristão que O segue fielmente. Significa que o cristão deve viver com os pés na
terra, mas com o coração no céu, a nossa pátria definitiva e verdadeira, como São Paulo lembrou aos
filipenses: “nós somos cidadãos do Céu” (Fl 3, 30)
Na nossa vida nunca estamos sozinhos: temos
este advogado que nos espera, que nos defende.
Nunca estamos sozinhos: o Senhor crucificado e
ressuscitado nos guia; conosco há tantos irmãos e
irmãs que, no silêncio e na ocultação, em sua vida
de família e de trabalho, em seus problemas e dificuldades, em suas alegrias e esperanças, vivem
cotidianamente a fé e levam, junto a nós, ao mundo, o senhorio do amor de
Deus, em Cristo Jesus ressuscitado. Por isso, devemos dar graças a Deus!
(Adaptado de: arqrio.org / A voz do Pastor)

Catecumenato
“Os dez catecúmenos e catequizandos passaram, então, a ser denominados “eleitos” ou “iluminados”
Durante esta Quaresma, encerramos o curso de Catecumenato de 2016 / 2017, com as celebrações da Eleição e do
Escrutínio - preparação para a recepção dos sacramentos da
Iniciação Cristã, Batismo, Eucaristia e Crisma, que ocorreu na
Vigília do Sábado Santo, dia 15 de abril.
Pe. Evelio foi o celebrante da Eleição, em 11 de março, na
Missa das 19h. Essa solenidade consiste na aceitação e eleição dos candidatos – pela Assembleia - como participantes
da Igreja. Os dez catecúmenos e catequizandos presentes passaram, então, a ser denominados “eleitos” ou “iluminados”, e
tiveram seus nomes escritos no Livro dos Eleitos.
No sábado seguinte, 18 de março, também na Missa das
19h, celebrou-se o Escrutínio, uma continuação da Eleição, em
que o celebrante convoca a Assembleia para, em oração, pedir
bênçãos para os eleitos. Deseja-se que eles sigam, para sempre, o caminho de Jesus e que levem ao mundo o testemunho
da alegria que sentiram ao experimentar o encontro com Ele.
O celebrante foi Frei Zezinho.

Finalmente, no Sábado Santo, os catequizandos receberam o Batismo
e os catecúmenos, a Primeira Eucaristia. Toda a Assembleia os recebeu com
palmas e muito amor!
É a Igreja que se renova, para engrandecimento do Reino de Deus.
(Carmem Dora – Catecumenato)

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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Curso de Iniciação Teológica
PUC-Rio
Venha Fazer Parte da Terceira Turma!
Estamos organizando a terceira turma do Curso de Iniciação Teológica
à distância, da PUC-Rio, em parceria com a Paróquia São Francisco de Paula.
Essa parceria foi iniciada em 2011, e mais de 80 alunos já se formaram,
para nossa satisfação.
Os professores do Departamento de Teologia, através do Curso de Iniciação
Teológica à Distância, querem oferecer uma oportunidade de aprofundamento
e atualização teológica e espiritual a todos os cristãos. Nosso curso existe há
mais de 20 anos, sendo realizado em paróquias do Rio de Janeiro e em diversas cidades do Brasil, como: Manaus, Amazonas; Juína, Mato Grosso; Guajará-Mirim, Rondônia, além de outras. Até agora, 4.349 pessoas concluíram o curso.
É um curso de extensão universitária, de longa duração (2 anos e
meio). O programa é desenvolvido em 9 módulos: Antigo Testamento;
Novo Testamento; Cristologia; Antropologia Teológica; Revelação; Trindade; Eclesiologia; Sacramentos, e Ética Cristã. As tutorias são realizadas na
Casa Paroquial, às quartas-feiras, das 9h às 11h, ou das 19h30 às 21h30.
No início de cada módulo haverá um seminário, ministrado pelo professor
responsável pelo módulo.
O primeiro seminário será apresentado pelo professor e diretor do Departamento de Teologia, professor Leonardo Agostini, ainda neste primeiro semestre.
Como atual coordenador do curso, aconselho a todos os interessados
que aproveitem esta oportunidade. Inscrevam-se na secretaria da Paróquia São Francisco de Paula ou através do site http://www.paroquiasfp-minimos.org.br; ou, ainda, enviando um e-mail para a Prof. Maria Cristina
Furtado – tutora responsável pelo curso na Paróquia - mcristinafurtado@
hotmail.com (fone: 21 - 99256-2198).

Terminada a obra dos
banheiros
Conforto para os Paroquianos e
Economia de Consumo
A reforma dos banheiros masculino e
feminino, com projeto
de Ludmila Gabriel e
execução de Francisco
Levino, foi concluída
em seis semanas - tempo recorde . O objetivo
foi proporcionar maior
conforto aos paroquianos, além de racionalizar o uso das instalações. Para isso, foram
utilizadas
torneiras
que permitem economia no consumo de
água, e sensores de luz.

(Pe. André – Coordenador Curso de Teologia à distância PUC-Rio)

Prestando contas à comunidade
“Com toda a certeza vos asseguro que, sempre que o
fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao
menor deles, a mim o fizestes”. (Mt 25-40)
As doações de Cestas básicas, Latas de leite, Material de Higiene pessoal, Fraldas Infantis e Geriátricas, possibilitam à Paróquia São Francisco de Paula a atender,
mensalmente, a 250 famílias, alimentando, aproximadamente, 750 pessoas.
Nossa Pastoral da Promoção Humana, através dos seus núcleos sociais, de
18 Paróquias localizadas em comunidades carentes, de Instituições de Acolhimento a Idosos, Menores, dependentes químicos e portadores de Paralisia Cerebral, distribui, mensalmente, 376 latas de leite, 116 fraldas geriátricas, 250 sabonetes, 250 pastas de dentes, 20 pacotes fraldas infantis, 250 biscoitos doces
e salgados, dentre outros, de forma a chegar àqueles que realmente necessitam.
Agradecemos sua valorosa contribuição, nesta obra de misericórdia corporal.
(Graça Guedes - Coordenadora Cestas Básicas)

Também foi criado um trocador, para conforto das mamães com bebês.
A obra foi entregue a tempo de atender ao retiro da
Catequese, do qual participaram, aproximadamente, cem
crianças. Além delas, havia nesse dia na Paróquia, catequistas, pais e avós que as foram levar e buscar.
(Graça Guedes)

DOAÇÕES PARA OBRAS SOCIAIS
Conta bancária da Paróquia:
de
• Favorecido: Mitra, Paróquia São Francisco
il
• Banco do Bras
6-2
• Agência: 1253-X - Conta Corrente: 5.14

Paula
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I D R - Irmãos Da Rua
“O dar as mãos, quando rezávamos,
era uma demonstração de respeito fraterno”
A manhã da segunda-feira, 10 de abril, parecia ser como tantas
outras. O sol de outono brilhava generoso e os carros corriam em direção à zona sul. As crianças iam para a escola no horário de sempre e
o metrô despejava dezenas de pessoas em cada estação.
Entretanto, aquele dia, desde cedo, foi muito especial. Pulei da
cama com o coração batendo forte. “É hoje!”, pensei. Logo cheguei à
cozinha e corri para cuidar dos 5kg de peito de frango que estavam
sob minha responsabilidade. Quantas outras pessoas, da paróquia,
estariam também cuidando das bandejas de peito de frango. Afinal,
entregaríamos 65 refeições aos nossos irmãos da rua.
Às 17h, começamos a fazer o molho para o frango e o macarrão,
cozinhar os muitos pacotes de macarrão, ralar o queijo e colocar tudo
nas quentinhas. Estávamos em uma cozinha grande onde, mesmo
assim, mal cabia nossa alegria!
Finalmente, às 20h, saímos em quatro carros, levando as refeições, setenta cobertores e caixas de bombons. Ao verem o chocolate,
gritavam: “Não acredito! É chocolate? É mesmo chocolate?”, e nós
sorríamos felizes.
Percorremos o Jardim Oceânico, a Barrinha e parte do Recreio.

Vimos dois vultos ao longe, na praia da Barra, e paramos para oferecer comida e o cobertor. Primeiro desconfiados, finalmente se aproximaram, dizendo ter medo, porque muita gente batia neles. Como
sempre, rezamos um Pai-Nosso, antes da refeição e, o dar as mãos,
quando rezávamos, era uma demonstração de respeito fraterno.
Um deles pediu duas quentinhas, porque a fome era grande. De
repente surgiram vários homens, como se estivessem brotando da
areia. Todos se aproximaram, rezaram e, a maioria deles, queria falar
alguma coisa, e nossos ouvidos estavam prontos para escutar. Alguns
demonstraram querer sair da rua, e queremos ajudá-los nisso.
Somos apenas um grupo que ama seu próximo e pretende ajudar
os mais abandonados a encontrar dignidade de vida. Agradecemos,
aos nossos irmãos paroquianos porque, sem eles, tudo seria muito
mais difícil! Irmãos de quase todas as pastorais nos ajudam. Que
Deus, cada vez mais, coloque em nossas vidas pessoas como esses
irmãos e irmãs, que, silenciosa e alegremente, nos ajudam na tarefa
de servir aos mais pobres. Agradecemos ao Pe. Evelio, nosso pároco, o
seu apoio. “A Igreja está junto com vocês,” ele nos diz!
Que o Espírito Santo sempre ilumine nossos caminhos!
(Pastoral da Comunicação)

Dia 14 de maio é também o Dia das Mães Adotivas!
Ao acompanhar o longo caminho percorrido, no Brasil, para a adoção legal, ocorreu-me, em 2017, fazer uma homenagem
especial. Celebrando o DIA das MÃES, vamos
destacar as mulheres que ficam, muitas vezes, anos aguardando o filho que, por um motivo ou outro, não podem ter de seu próprio
ventre e os querem pelo coração, pela escolha. Assim, tornam-se MÃES quando ao final
do processo de adoção, a criança escolhida tão desejada - passa a integrar a família.
Interessante ressaltar que as crianças mais procuradas, ou desejadas, são os bebês. Mas, se os “futuros pais” aceitam uma criança
mais velha, é muito maior a chance de ter sua solicitação atendida
com rapidez.
Ao longo de muitos anos na clínica psicológica, com base em estudos acadêmicos efetuados, em larga escala, no mundo, mostra-se

a conveniência de revelar à criança, sempre,
que ela foi acolhida, que é parte da família e
celebrar o DIA das MÂES é uma boa ideia. Não
se deve ocultar sua origem por receio de traumas. Transparência, calma, harmonia e amor
levarão a uma convivência harmoniosa, a um
processo educativo, com os necessários limites,
para que o caráter seja bem formado.
Desejamos as bênçãos de Maria – Mãe de
todos nós - para as Mães Adotivas que, como
as biológicas, são baluartes da educação em
todas as áreas do desenvolvimento humano.
PARABÉNS, MAMÃES de nossa Paróquia! Que São Francisco de
Paula as abençoe com saúde, e que encontrem, na família, companheirismo e amor.
(Dina Frutuoso, colaboradora da Campanha da Fraternidade)
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GRUPO JOVEM CHAR

#DoPapaPraMim

“E diante de nossas derrotas, de nossos corações amedrontados, fechados,
a Igreja não cessa de repetir: pare! O
Senhor ressuscitou! [...] Pensemos um
pouco, cada um de nós, nos problemas
cotidianos, nas doenças que temos e
que alguns de nossos parentes têm, nas
guerras, nas tragédias humanas. E simplesmente, com voz humilde, sem flores,
sozinhos, diante de nós mesmos: “Não sei
como vai acabar isto, mas estou certo de
que Cristo Ressuscitou. Eu aposto nisso!”
Irmãos e irmãs, isto é o que me vem para
dizer a vocês. Em casa, hoje, repitam no
coração de vocês: Cristo ressuscitou!
Papa Francisco, na homilia da Missa de Páscoa

Grupo Jovem faz encenação da Via Sacra
Mais um ano com a honra de retratar,
para nossa comunidade, o quanto Jesus
nos ama, realizando a encenação da Via
Sacra de um modo diferente, na noite
de Sexta-feira Santa, após a procissão.
Relembramos esse amor aproveitando
o Ano Mariano para ver esse amor com
os olhos da Santa Mãe Maria. Foi um
momento muito emocionante para
todos nós, e agradecemos a presença da
comunidade naquela noite de oração,
junto conosco.
Quanto a nós, juventude, vivemos
um período muito conturbado, política
e socialmente. Inúmeros perigos
e incertezas nos cercam. Por isso a
importância de caminharmos juntos. E é
com alegria que as Células iniciaram seus
encontros. Esperamos uma verdadeira
proliferação de amor ao nosso redor, com
grupos de aconchego, alegria, fé e união!
Conheça uma Célula, participe conosco!
Mande seu contato (Luana – [21] 982596876), ou fale conosco após a Santa
Missa das 20h aos domingos, quando
participamos da celebração.

Artesãs de São
Francisco de Paula
Produzindo e Partilhando
Alegria e Solidariedade
Em abril, comemoramos os aniversários das artesãs
ocorridos entre janeiro e abril, em especial de nossa costureira Cosminha.
Recebemos,
com alegria, a doação de uma máquina de costura
seminova, que será
encaminhada
a
uma senhora assistida pela Pastoral da Promoção Humana. Essa máquina a ajudará a melhorar sua renda familiar.
Recebemos, também, doações diversas, como:
lãs, linhas e tecidos, com as quais estamos confeccionando colchas, mantas e outros produtos
que serão vendidos nos próximos bazares.
As Artesãs estão se preparando para marcar
presença nas festividades do Padroeiro de nossa
Paróquia. Prestigiem as nossas artesãs !
Se você tem dotes artísticos, uma tarde livre e o desejo de partilhar seus conhecimentos,
junte-se a nós! Nossos encontros são às segundas, terças e quartas feiras, das 13h30 às 16h, na
Casa Paroquial - Av. Olegário Maciel ,566 (entre
a Casa Pedro e o Curso de Inglês YES).

ANOTEM E CONFIRAM NOSSAS AULAS:
Às segundas-feiras:
Corte & Costura para iniciantes
Instrutora: Ofélia;
Crochê & Tricô
Instrutoras: Celina, Marina, Teresa e Nancy.
Às terças-feiras
Crochê & Tricô
Instrutoras: Celina e Diná.
Às quartas-feiras

E, no terceiro domingo do mês, às
17h, temos uma tarde especial juntos,
aqui mesmo, na paróquia São Francisco
de Paula. É um momento para fazer
novos amigos, cultivar os antigos,
descontrair, cantar e demonstrar nosso
amor a Deus com muito louvor e alegria!
Esperamos vocês!
(Luana Rocha – Grupo Jovem Charitas)

Pintura com Stencil em Tecidos
Instrutora: Ivanite
Iniciação à Bijuteria
Instrutoras: Celina e Cosminha .
Aceitamos doações de lãs, linhas, tecidos,
máquinas, aviamentos e outros itens afins.
Informações:
Celina (99984-3447), ou Diná (99511-9566)
São Francisco de Paula e Nossa Senhora de
Fátima, rogai por nós!

