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“Vamos caminhar juntos, seguindo o sopro do Espírito,
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também acontece com as comunidades 
humanas. De tempos em tempos, é preciso 
que surjam novas ondas, para a vida fluir e 
florescer.

É nesse sentido que pretendo fortalecer 
as pastorais e aumentar os vínculos entre 
elas, de tal forma que sejamos uma grande 
família. Como disse o Papa Francisco: 
“Família não é perfeita, mas podemos 
sempre melhorar e, com isso, melhorar 
nossa convivência.” Neste caso, não 
devemos esperar perfeição, mas ternura, 
comprometimento, responsabilidade e 
misericórdia! Vamos caminhar juntos, 
seguindo o sopro do Espírito, que há de nos 
guiar para a união e a perseverança! 

São tantas as pastorais! Cada uma 
delas é especial e importante, pois prestam 
relevante serviço ao Pai. Poderia enumerá-
las todas, mas agora prefiro não me 
referir às pastorais ou aos movimentos, 
mas sim a vocês, queridos paroquianos. 
Vamos trabalhar juntos, fazendo o que 

N
Queridos paroquianos,

o início de 2016 soube que 
voltaria ao Brasil, desta vez para 
ser o novo pároco da Paróquia 
São Francisco de Paula. A 

viagem precisou ser adiada e, somente em 
novembro, deixei o inverno romano para 
reencontrar o céu azul e a natureza pujante 
do Rio de Janeiro.

Durante o voo, me perguntava como 
seria recebido. Iria substituir um pároco que 
exercia esta função há vários anos e era 
muito amado pela comunidade. Qual não 
foi minha surpresa! Fui recebido com afeto 
e uma calorosa acolhida! Agradeço a cada 
um de vocês! Sinto-me com muito ânimo 
e alegria em trabalhar com vocês nesta 
comunidade.

Admiro o trabalho aqui realizado 
ao longo dos anos. Mas novos ares são 
importantes para fortalecer os alicerces 
da fé e do serviço ao Pai. Assim como são 
necessárias as ondas do mar, para que 
o oxigênio renove a vida marinha, assim 

for necessário para servir melhor, com 
alegria e, assim, fortalecer a união de nossa 
comunidade e nos tornarmos uma Igreja 
viva e servidora!

 Meu olhar se dirige, com especial 
atenção, para a Iniciação Cristã, para o 
EAC e para o Grupo Jovem, que são o futuro 
da nossa Igreja. Gostaria que estivessem 
sempre presentes entre nós, pois são os 
novos frutos desta grande árvore, que é a 
nossa paróquia!

Estamos vivendo o Ano Mariano e da 
Família. Peço à Virgem Santíssima, nossa 
Mãe, em especial à Nossa Senhora do 
Milagre, Padroeira da Ordem dos Mínimos, 
que ilumine e guie o novo caminho 
que vamos percorrer. Que este ano seja 
realmente o ano da Família, principalmente 
o ano da Família da Paróquia São Francisco 
de Paula. De minha parte, me comprometo 
a servir a Cristo, nesta paróquia, com o 
mesmo amor com que Paulo amou suas 
comunidades. 
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Expediente Paroquial

O COPAE é órgão de caráter consultivo para auxiliar o Pároco na administra-
ção econômica da Paróquia. É  presidido pelo Pároco Pe. Evelio Muñoz, e  compos-
to pelos seguintes Conselheiros:

• Coordenador das Pastorais e da Administração: Paulo Mello
• Coordenador Jurídico: Dr. Alexandre Sigmaringa Seixas
• Coordenador Financeiro: Carlos Coutinho
• Equipe de Finanças: Graça Guedes
• Coordenadora do Departamento de Pessoal: Deise Fortes
Esta equipe já vinha trabalhando na transição desde dezembro e tomou pos-

se em 17/01/2017, para mandato de três anos."

Paulo Mello Dr. Alexandre 
Sigmaringa 

Seixas

Carlos 
Coutinho

Graça Guedes Deise Fortes

Terço dos Homens

Novo Conselho Paroquial de
Assuntos Econômicos (COPAE)

No último dia 27 de dezembro de 2016, frei Célio celebrou a missa  
de encerramento do Terço dos Homens, na Igreja Santa Teresinha. O 
Terço dos Homens reuniu muitos fiéis que, todas as quartas-feiras, à 
noite,  se encontravam para rezar o rosário. 

(Pastoral da Comunicação)

HORÁRIOS DAS MISSAS
• Matriz:
 terça a sexta-feira: 7h30m e 19h.
 sábado: 17h (crianças) e 19h.
 domingo: 7h30m; 10h; 18h e 20h (jovens).
• Barramares:
 quarto domingo do mês, às 17h.
• Capela São Pedro (Ilha da Gigóia):
 domingo, às 9h.
• Igreja Santa Teresinha:
 domingo, às 19h30m.

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

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
• Matriz:
 quinta-feira, o dia todo.
• Igreja Santa Teresinha:
 primeira quinta-feira do mês, às 20h.

NA MATRIZ
• Confissões:
 de terça a sexta-feira, das 9 às 11h e das 15h às 17h; 
 domingo, antes das missas.
• Hora Santa Vocacional:
 primeira sexta-feira do mês, às 17h30m.
• Inscrições para batizados:
 segunda-feira, das 18h30m às 19h30m;    
 quinta-feira, das 15 às 17h.
• Ambulatório Médico:
 de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h.
• Assistência Jurídica:
 quarta-feira, às 15h.
• Assistência Psicológica:
 quarta-feira, das 9 às 11h.
• 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

Pároco: Frei Evelio de Jesus Muñoz
Padres: Frei Dino (Pe. Constantino Mandarino)
 Frei Zezinho - (Pe. José Antônio de Lima)
Igreja Santa Teresinha
Praça Desembargador Araújo Jorge, s/n - Largo da Barra
Capela São Pedro  - Ilha da Gigóia 
Rua Dr. Sebastião de Aquino, nº 90 A

BOLETIM NOSSOS PASSOS
- Responsável: Pastoral da Comunicação
- Diagramação: Tr3s Design Group  (rniczay@gmail.com)
- Impressão: Gráfica e Editora Trena - Tels: (21)2158-8400 e 99997-2013

Conheça o 
coração de 
nossa paróquia.

Acesse:
paroquiasfp-minimos.org.br
paroquiasaofranciscodepaula
sfpbarra
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Posse do Pe. Evelio
Missa Solene Celebra Posse do Novo Pároco 

São Francisco de Paula

No dia 3 de dezembro, sábado, às 19h30, a comunidade da Paróquia São Francisco 
de Paula participou da missa solene, celebrada por D. Orani João Tempesta, Cardeal da 
Cidade do Rio de Janeiro, para confirmar a nomeação do Pe. Evelio de Jesus Muñoz como 
o novo pároco da nossa paróquia.

Ao entrar na igreja, D. Orani, com muita simpatia, cumprimentou os fiéis enquanto se 
dirigia para o altar, seguido por uma procissão de velas. 

No altar, estavam presentes o Vigário Episcopal Pe. Robert, Pe. Vinicius do Santuário 
de Schöenstatt, Pe. Marcos Vinicius do Rio das Pedras, Frei Dino, Frei Célio, o Diácono Vi-
cente e vários sacristãos. D. Orani fez menção a Frei Dino, enaltecendo seu ministério en-
tre nós. Frei Dino, nosso pároco por tantos anos, foi muito aplaudido pela comunidade. 

D. Orani fez a entrega simbólica das chaves da paróquia ao novo pároco: chaves da 
Porta da Igreja, do Confessionário, do Santíssimo e do Batistério e Pe. Evelio proclamou 
sua aceitação do novo cargo. Após a missa, houve uma alegre confraternização no Centro 
Social com a presença dos paroquianos.

No início do Ano Mariano e da Família, Pe. Evelio assume oficialmente a nova fun-
ção. Ele, que muito se preocupa com os jovens e com o fortalecimento da família, numa 
época em que tantos propagam sua desestruturação, através da aprovação do aborto e 
da ideologia de gênero. A comunidade da São Francisco de Paula está feliz, pois ganhou 
mais um pastor. 

Que a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, interceda junto ao Pai para que sua caminha-
da entre nós seja bem longa, iluminada pelo Espírito Santo e abençoada por Deus.

(Pastoral da Comunicação)

“A verdadeira devoção não está nos objetos, 
mas nas boas obras”

(São Francisco de Paula)

A acolhida com amor é uma das mais belas manifestações da 
misericórdia! Todos nós queremos nos sentir acolhidos e amados. Aco-
lhemos o próximo quando queremos fazer algo para diminuir seu sofri-
mento e ir de encontro às suas necessidades. Acolhemos e ajudamos o 
próximo quando seguimos o exemplo do nosso Santo.

Já no início da sua missão, em Paula, na sua primeira gruta e no 
primeiro convento construído, inúmeras pessoas iam a sua procura 
em busca de consolo. Até mesmo os doentes mais graves, como os 
leprosos. Francisco a todos acolhia, com sua inesgotável misericórdia. 
E que viessem os pobres, os doentes, os que necessitavam de con-
forto e esperança, os atormentados por seus próprios pecados. Era 
como se Francisco criasse a cultura da misericórdia,  até que chegou 
a Roma a notícia de tal apostolado de  acolhimento! (traduzido e 
adaptado da Carta Pastoral dos Bispos da Calábria – 2016).

Uma grande lição para nós que, segundo o Papa Francisco, vi-
vemos atualmente “a globalização da indiferença”, ao invés de nos 
abrirmos para os muitos irmãos necessitados: refugiados da guerra, 
da violência, da fome. Doentes abandonados pelas famílias e pela 
sociedade. Desempregados. Crianças seminuas nos sinais. Será que 
é mais fácil não ver, não olhar? A luz do nosso Santo  nos mostra 

o caminho. Seu exemplo permanece por séculos. Deus nos chama a 
praticar a justiça, a usar a misericórdia e o perdão. Nosso Pai Padroeiro 
nos cobre com sua luz para que não percamos de vista suas pegadas 
de amor, fé e misericórdia.

(Pastoral da Comunicação)
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São Sebastião 
20 de janeiro

Padroeiro da Cidade do
Rio de Janeiro

No dia 20 de 
janeiro celebramos 
o padroeiro de Nos-
sa Arquidiocese, São 
Sebastião, neste ano 
contemplado como 
“padroeiro das famí-
lias cariocas”. Nos-
sa Arquidiocese se 
preparou para essa 
grande festa com a 
Trezena de São Se-
bastião, realizada en-
tre os dias 7 e 19 de 
janeiro.

O arcebispo do 
Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempes-
ta, lançou, durante a missa de abertura da 
trezena do padroeiro da arquidiocese e da 
Cidade Maravilhosa, na Paróquia São Se-
bastião, em Deodoro, a campanha “Somos 
solidários como São Sebastião”. 

A iniciativa, coordenada pela Cáritas 
Arquidiocesana, tem por objetivo arrecadar 
alimentos não perecíveis e doações finan-
ceiras para irmãos desempregados ou que 
não recebem seus salários, atrasados em 
decorrência do estado de calamidade e so-
frimento em que se encontra todo o Estado 
do Rio de Janeiro.    

Exortados através de uma carta assi-
nada por Dom Orani, seus bispos auxiliares 
e eméritos, párocos, capelães e reitores de 
todas as paróquias e capelas da Arquidio-
cese do Rio motivarão os fiéis para que, 
generosamente, façam suas doações em 
alimentos não perecíveis que serão desti-
nados, pela própria paróquia àqueles - ca-
tólicos ou não - que estejam em situação 
de carência, conforme indica o objetivo da 
campanha.

 “Somos solidários como São Sebas-
tião’, a quem entregamos as famílias cario-
cas, tão sofridas e ameaçadas por tantas 
situações e carências da nossa sociedade. 
Sobretudo neste Ano Arquidiocesano da 
Família, a solidariedade será o maior teste-
munho de nossa fé, como gesto concreto de 
que seguimos as pegadas de nosso Senhor, 
como fez São Sebastião”, concluiu Dom 
Orani no documento enviado a todas as 
igrejas da cidade.

Novo Site da Paróquia no Ar
Desde o último dia 22/12/16, a PASCOM colocou no ar o novo site da paróquia. 

www.paroquiasfp-minimos.org.br. Temporariamente, também poderá ser acessado 
pelo endereço antigo www.ordemdosminimos.org.br.

É um site “clean”, moderno, dinâmico e de fácil navegação. Pela barra de consultas, 
em azul, no alto da página, pode-se navegar pelas diversas abas e conhecer melhor a 
nossa paróquia e os serviços por ela disponibilizados. Também ao clicar nas fotos da 
tela principal, você poderá ser direcionado para o assunto correspondente à foto.

• Inicial – Nesta aba, além da tela inicial aci-
ma, é possível verificar as últimas notícias e 
os horários das missas.

• Calendário e Notícias - Permite consultar o 
calendário paroquial, com toda a programa-
ção para o ano de 2017 da Paróquia, além 
de saber as últimas notícias e novidades 
nela ocorridas.

• Nossa Paróquia - Apresenta a história da 
nossa paróquia, nosso primeiro pároco, sua 
chegada à Barra da Tijuca, a construção da 
primeira capela, a primeira missa, além de 
todos os párocos e religiosos que por aqui já 
passaram. 

 Também é possível acessar vídeos, como o 
da Comemoração dos 50 anos de Ordena-
ção Sacerdotal do Frei Dino e o vídeo da 
Ordenação do Frei André, que até há pouco 
tempo trabalhava na nossa paróquia.

• Nossos Passos – Aqui é possível consultar 
ou reler antigas edições do Boletim Nossos 
Passos. 

 Ainda não os temos todos, portanto; se pos-
suir uma edição que não conste no nosso 
site, por favor, entre em contato conosco 
pelo “Fale Conosco” para que possamos es-
canear sua edição e disponibilizá-la a todos.

• Pastorais, Movimentos e Serviços - Nesta 
aba é possível conhecer um pouco da vida 
da paróquia, através de suas quase 30 

Vamos agora conhecer um pouco de cada aba do novo site:

pastorais, diversos movimentos e serviços 
que são desenvolvidos pela comunidade 
paroquial e, quem sabe, engajar-se em al-
guns deles.

• Padroeiro - Nesta aba está um pouco da 
história do nosso Padroeiro, São Francisco 
de Paula, sua vida em favor dos pobres e 
oprimidos, além de ver ou relembrar alguma 
apresentação / filme sobre ele.

• Missa/Secretaria – Aqui estão os horários 
das missas e o funcionamento da Secretaria 
Paroquial.

• Links Úteis - Direciona a diversos sites re-
ligiosos ligados à nossa Fé, como Vaticano, 
CNBB, Arquidiocese do RJ, Santuário de San 
Francesco di Paula, em Paula, Itália, Liturgia 
Diária, entre outros.

• Fale Conosco - Entre em contato com a 
Pascom (Pastoral da Comunicação) e/ou Se-
cretaria para esclarecer qualquer questiona-
mento ou dúvida que tiver. 

Por aqui também é possível entrar em 
contato direto com o nosso Pároco, Pe. Evelio. 
O link “Fale com o Pároco” permite conexão di-
reta  com seu e-mail pessoal.

Nosso site está pronto! Agora aguarda-
mos por suas notícias!

(Pastoral da Comunicação)
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E então foi Natal na Catequese...

Crianças! estamos de férias, 
mas Jesus nos espera na 

Santa Missa aos domingos

A volta dos encontros será 
a partir do dia 4 de março 
para todas as turmas, no 

seu dia e horário

As matrículas 
novas serão 

feitas a partir de 
fevereiro

Realizaremos estudos 
catequéticos nos dias 

14, 15 e 16 de fevereiro 
das 18h às 20h30

Os envelopes entregues 
às crianças em dezembro, 

serão devolvidos no 
primeiro encontro de 2017 
devidamente preenchidos

Aos pais, pedimos que leiam com atenção as agendas entregues em dezembro, em especial datas da Eucaristia e os compromissos dos neocomungantes. Não faltem à reunião do dia 11 de março, no 
salão social das 15h às 17h

Pastoral da Iniciação Cristã

A chegada do Menino Jesus na catequese foi preparada 
com muito carinho. Ao término dos Encontros, cada turma fez 
uma confraternização com direito a mesa de lanche e troca 
de mensagens natalinas. Também vivemos o Advento com a 
novena de Natal, realizada aos sábados, antes da Missa das 
17h. O tema foi “Um menino nasceu e o mundo mudou!”

Na missa de encerramento do ano catequético, o des-
taque foi a apresentação do Auto de Natal: “Os pastores de 
Belém” de autoria de Terezinha Madeira e adaptado para 
nossa festa pela catequista Berenice.

Todas as crianças participaram da encenação como 
pastores ou ovelhinhas. O momento central, evidentemente, 
foi a chegada a Belém de Maria e José, cansados mas emo-
cionados pelo nascimento de Jesus. Todas as cenas foram 
acompanhadas por lindas canções populares, adaptadas 
para o auto e entoadas pela assembleia. 

Participaram desta celebração de forma especial, os 
diretores e algumas crianças das creches Ternurinha e Cha-
meguinho, que agradeceram a doação do material escolar 
doado pelos catequizandos, como gesto concreto da Nove-
na de Natal.

Encerramos a caminhada de 2016 com Pe. Evelio, que 
presidiu a Eucaristia  dando sua bênção e desejando a todos 
um Santo Natal.

(Magaly Siqueira)

Lembretes da Catequese

(Magaly Siqueira)
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(João Bosco – coordenador)

Nossa 
Senhora 

do Milagre

Centro de Mediação 
Comunitária 

São Francisco de Paula
Mediação é Lei!

Nossa Senhora do 
Milagre é a Padroeira da 
Ordem dos Mínimos. Sua 
festa é dia 20 de janei-
ro mas foi comemorada 
dia 21, para não coincidir 
com a festa de São Sebas-
tião, Padroeiro do Rio de 
Janeiro, que ocorreu em 
20 de janeiro. Colocamos 
aqui a oração de Nossa 
Senhora do Milagre, para 
ser rezada com fé, em 
qualquer dia do ano pois, 
além de ser a Padroeira 
dos Mínimos, é a nossa 
Mãe Santíssima, que vela 
por nós o ano inteiro.

Oração à Nossa Senhora 
do Milagre

O termo mediação deriva do latim “mediare” ; dividir ao meio, repartir em 
duas partes iguais. Intervir. Significa intervir de maneira pacífica, imparcial na so-
lução de conflitos.

“A mediação já era praticada nos litígios bíblicos, bem como na Grécia, em 
Roma, especialmente nas comunidades judaicas. Difundiu-se também em outras 
culturas como a islâmica, a hindu, chinesa e japonesa.”

Nos Estados Unidos, visando a diminuir a grande quantidade de processos que 
se avolumavam  no serviço do Poder Judiciário, no período pós guerra - segunda 
metade do século passado – criou-se um modelo de meios alternativos de solução 
de conflitos denominado ADR – Alternative Dispute Resolution – que se tornou inter-
nacionalmente conhecido.

Na década de 80, esse modelo se espalhou pelo Continente Americano, Eu-
ropeu e Asiático, sendo entendido como a melhor forma de agilizar a resolução 
dos conflitos, bem como provocando satisfação nas pessoas que passaram pelo 
processo de mediação.

Em diversos países do mundo, historicamente, a mediação esteve presente na 
formação de grupos sociais, chegando aos dias de hoje, no cenário brasileiro, através 
da Lei 13.140/2015, Lei da Mediação, reconhecida como a melhor alternativa para 
resolução de conflitos. Tem demonstrado ser um valioso método de reconstrução 
do diálogo entre as pessoas em litígio e um recurso facilitador da comunicação e 
promoção de uma cultura de paz.

O Mediador é um neutro, imparcial, um facilitador da comunicação entre as 
pessoas envolvidas em situações de brigas, desentendimentos, litígios e conflitos de 
vizinhança, conflitos familiares, empresariais, do consumidor. O Mediador auxilia as 
pessoas a construírem consenso, para que encontrem soluções aceitáveis e viáveis 
promovendo a autocomposição, saindo todos “vencedores”.

No dia 11 de dezembro de 2016, na missa das 10h, foi apresentado à Comuni-
dade mais um Serviço Social da Paróquia, o “Centro de Mediação Comunitária São 
Francisco de Paula”.  Recebemos, então,  a bênção do Pe. Evelio de Jesus Muñoz.

A cerimônia de inauguração do Centro de Mediação Comunitária São Francisco 
de Paula aconteceu no dia 14 de dezembro de 2016,  com a presença do Bispo Joel, 
da Arquidiocese do Rio de Janeiro, da Desembargadora Luísa Bottrel do TJRJ – Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Sr. João Nadaes, Coordenador do Projeto de 
Mediação Comunitária do NUPEMEC, do Pe. Evelio de Jesus Muñoz, nosso Pároco, 
do Diácono Vicente, Coordenador da Pastoral da Promoção Humana e de toda a 
equipe de mediadores.

(Marlei Gabriel Pereira – Psicologia – Centro de Mediação)

Ó Virgem Santíssima do Milagre, Mãe e Rai-
nha de Misericórdia, prostrados aos vossos pés, 
nós nos confiamos totalmente à Vossa Proteção.

Vós conservais, viva e pura, em nós, a luz 
que o Vosso Divino Filho  fez resplandecer sobre 
a terra, aquela luz que é fonte da vida moral, a 
Luz da Fé!

Vós que vos dignastes a, milagrosamente, 
aparecer para iluminar com a vossa Luz da Fé, 
o espírito do judeu Ratisbonne, renovai esse mi-
lagre,    em favor de tantos necessitados, nossos 
irmãos, que vivem na incredulidade.

Iluminai-nos, ó Maria, com o vosso esplen-
dor, que nos dá confiança na Justiça Divina, e 
fazei-nos viver como filhos de Deus!

Amém!

Nossa Senhora do Milagre, Rogai por nós 
que recorremos a vós. Amém - 3 vezes

Felizes são os que ouvem a Palavra de Deus 
e a guardam!
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O que Você Precisa Saber
 Sobre a sua Igreja

Este novo espaço, criado por Nossos Passos, pretende oferecer aos paro-
quianos um maior conhecimento sobre sua paróquia. Nesta edição, o nosso 
querido João Bosco, que há mais de vinte anos atua na Pastoral do Dízimo, 
esclarece algumas dúvidas sobre o dízimo. 

N.P.: Bosco, o que é o dízimo?
Bosco: Dízimo é instrumento de partilha fraterna no seio da comunidade 

paroquial, com origem remota no dízimo do Antigo Testamento. O nome dízi-
mo é mantido por tradição. 

N.P.: Estamos vivendo uma crise econômica no Brasil. Sou obrigado a 
doar 10% do meu salário, ou posso doar valores menores, de acordo com 
minhas atuais possibilidades?

Bosco: Uma resposta clara pode ser encontrada em 2 Cor 9,7: “Dê cada um 
conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus 
ama o que dá com alegria”. O dízimo não é um imposto, mas o compromisso 
voluntário de cada um de nós de se integrar ao fiel cumprimento da missão 
evangelizadora da Igreja.

N.P.: O que é feito com o dinheiro do dízimo?
Bosco: Há 3 tipos de destinação. Na dimensão religiosa, provisões para co-

brir as despesas com a manutenção e o funcionamento da paróquia, suprindo 
as suas necessidades básicas, direta ou indiretamente ligadas ao culto, às ce-
lebrações e aos seus ministros. Na dimensão social, suprindo as necessidades 
das pastorais sociais, dedicadas aos irmãos mais necessitados da comunida-
de - idosos, crianças, desempregados, famílias desestruturadas, dependentes 
químicos, doentes crônicos de baixa renda, ajudando-os em suas necessida-
des básicas (alimentação, vestuário, remédios, habitação, etc.). Na dimensão 
missionária, os recursos do dízimo podem prover meios necessários a muitas 
ações evangelizadoras da Igreja realizadas fora do território da paróquia ou da 
arquidiocese.

N.P.: Então, se eu me tornar um dizimista, estarei cooperando com as 
obras sociais da paróquia?

Bosco: Certamente, pois mais recursos ampliam o alcance das nossas pas-
torais sociais.

N.P.: Como posso me tornar um dizimista?
Bosco: Procure a mesa do dízimo, nas missas de final de semana, ou a Se-

cretaria Paroquial, nos seus horários de funcionamento. Há fichas de inscrição 
que, preenchidas, podem ser entregues nos mesmos locais. Você pode também 
se inscrever pelo site da Paróquia, através do link para se tornar dizimista. Nosso 
site é paroquiasfp-minimos.org.br

Dizimistas 
Aniversariantes do Mês

Parabéns 
a todos!

Pastoral do Dízimo

Fevereiro
  2 Jurema Conceição Alves Meira Giaretta
  2 Natália Copellio de Carvalho Santos
  3 Antonio Carlos Ramos Pinto
  3 Giseli Costa Oliveira
  3 Rosiléa Di Masi Palheiro
  4 Maria Adelaide Monnerat Carvalho
  5 Maria de Lourdes Gonçalves da Silva Sampaio
  6 Catarina de Oliveira
  7 Maria Esther Gonzalez Gonzalez
  7 Zila Paganoti Sartório
  8 Cristiane Monteiro Almeida
  8 Dulce Remigio de Resende Leandro
  8 Francisco Leonardo Vilella Alves Pereira
11 Leny de Mello Gomes
11 Maria da Glória de Souza Lourenço
11 Mercedes Guimarães Ubaldino Amaral
12 Luiz Alfredo Ferrari Rey
13 Taís Guimarães dos Santos
14 Maria Santana Camilo da Silva
15 Arcy Wanderley
15 Maria Lícia Cavalcanti C. Alves
16 Abel Marado da Silva
16 Valderez Novaes Pontes
17 Helio José de Carvalho Monteiro
17 Maria de Fatima Giri
18 José de Andrade Gouvêa
18 Maria da Silva Rodrigues
18 Nelson Coutinho do Nascimento
18 Tulio Fabio Guida
19 Hebe Meirelles de Oliveira Santos
20 Isabel da Conceição Alves
20 José Renato de Araújo Rocha
20 Juliana Toledo Relvas
20 Maria Dulce de Sousa Gonçalves
20 Maria Emília da Silva Mattos
22 João Alves Grangeiro Neto
22 José Paulo Buccos Carneiro
23 Frederico Alberto Ribeiro Canellas
23 Luiz Carlos de Decco Costa
23 Maria da Glória Ornelas de Nóbrega Nascimento
25 Cecília Gurgel Fernandes da Silva
25 Miriam Nascimento Gonçalves
26 Maria Amélia Neves Andrade Lemes
26 Maria Aparecida de Melo Almeida
26 Maria Esmênia da Costa
27 Jeronymo Ferrari Gomes
28 Edna Antônia de Jesus
28 Maria Cecília Morgado

• Favorecido: Mitra, Paróquia São Francisco de Paula
• Banco do Brasil
• Agência: 1253-X
• Conta corrente: 5.146-2 

Doações para Obras Sociais - conta bancária da Paróquia:
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Promoção Humana

Confraternização de Natal 2016

Avisos importantes

O Retiro de Carnaval será realizado nos dias 27 e 28 
de fevereiro, no Centro Social, das 14h às 19h. Neste 

momento tão conturbado do nosso país, vamos reservar 
algumas horas para o aprofundamento de nossa fé e nos 

entregarmos ao amor de Deus.

A Trezena em louvor a São Francisco de 
Paula inicia-se em fevereiro, nos dias 10, 17 

e 24 às 7h30 e às 18h30. Junte-se a nós 
neste ato de louvor ao nosso Padroeiro, o 

Santo da Luz e da Misericórdia!

(Pastoral da Comunicação)

Dia 17 de dezembro de 2016, 
realizou-se no Centro Social da nossa 
Paróquia, a Confraternização de Natal 
dos Atendidos pelos diversos Núcleos da 
Promoção Humana. Participaram do já 
tradicional evento pouco mais de 180 
atendidos e seus familiares, numa tar-
de de grande união, harmonia e diver-
timento. A festa foi aberta pelo nosso 
Pároco Pe. Evelio, que nos acolheu com 
belas palavras.

Então, o Auto de Natal foi encena-
do pelos alunos do Teatro para Todos, 
um dos núcleos da Promoção Humana. 
As dificuldades de Maria e José, e o SIM 
deles ao projeto de Deus para nós, o 
Nascimento do Menino Jesus, foram o 
tema do Auto.

Quer anunciar no nosso boletim, com 2000 exemplares mensais.
CUSTOS: 4cm x 10cm - R$ 150,00  e  4cm x 20cm - R$ 300,00

CONTATO: ventura@venturarevest.com.br

Depois apresentou-se o "Música 
para Todos", outro núcleo da Promo-
ção Humana, que nos encantou duran-
te uma hora, com belas musicas. Após 
essa apresentação do Música para 
Todos, tivemos uma hora de intervalo, 
quando foi servido um farto lanche. A 
seguir, Papai Noel apareceu e distribuiu 
presentes às crianças presentes, e hou-
ve um sorteio para os adultos atendidos 
pelo programa.

Participaram da Confraternização os 
seguintes núcleos:

• Acolhidos
• Alfabetização de Adultos
• Comunidade Sta. Zita
• Música para Todos
• PMM
• Teatro para Todos
• Vicentinos

A organização do evento 
coube à Graça Guedes, que 
coordena o Estoque da Pro-
moção Humana, controlando 
as doações de alimentos aos 
atendidos pelos diversos nú-
cleos, assim como a outras 
organizações religiosas de 
menor porte.

(Pastoral da Comunicação)
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Confraternização de Natal
da Paróquia

(Pastoral Familiar)

Missa de Natal
celebrada dia 24 de dezembroNATAL

Tempo de louvor,
perdão e compromisso

No dia 10 de dezembro, logo após a Missa da Família, foi 
realizada a confraternização de Natal da Paróquia São Francisco 
de Paula, no Centro Social, com a participação de cerca de 250 
paroquianos. 

A organização da festa, um trabalho integrado de todas as Pasto-
rais, deu bons resultados e trouxe momentos de alegre convivência.

Ao coral “Música para Todos” coube a abertura da festa. Como 
sempre acontece em suas apresentações, encantou o público pre-
sente, desta vez entoando canções de Natal. 

Cada convidado levou uma bandeja de salgados ou doces 
que,  num ambiente de muita alegria e união, foram comparti-
lhados por todos.

Nosso Pároco Pe. Evelio,  Frei Dino e Frei Célio estiveram pre-
sentes durante todo o tempo, participando animadamente desse 
momento tão especial de convívio fraterno, já uma tradição da 
nossa querida paróquia.

José e Maria foram representados pelo casal paroquiano André e Ca-
mila que levaram o Menino Jesus até o celebrante, Frei Evelio. Após a 
Missa, em fila, todos os presentes beijaram o Menino Jesus.

( Ivo Corrêa- Catequese)

Mais um ano chegou ao fim e, na noite do dia 24 de 
dezembro, foi celebrada a Missa de Natal. O nascimento 
de Jesus sempre acende em nós a chama da conversão e 
nos convida a nos entregarmos à construção do Reino de 
Deus aqui e agora, seguindo o exemplo de Jesus Cristo.

Os três sacerdotes concelebraram a Missa: Frei Dino, 
com sua dedicação e envolvimento conosco ao longo des-
ses anos todos, Frei Célio, com sua devoção a Nossa Se-
nhora que durante o Advento teve o seu “sim” destacado 
diversas vezes e Pe. Evelio, nosso novo Pároco que já chega 
nos transmitindo segurança, paz e liderança espiritual.

Na homilía foi dito que devemos fazer um exercício e 
transportar-nos ao passado, lembrando que a verdadeira 
manjedoura, onde Jesus foi colocado ao nascer, deve ter 
sido bastante simples e com cheiros fortes e desagradáveis.

Nosso presente a Jesus se traduziu em três aspec-
tos: o louvor, nosso processo de ligação com a Trindade, 
simbolizado pela figura do Frei Dino, que com sua força 
e fé nos ensinou, ao longo de muitos anos, a importân-
cia dos sacramentos e do louvor não só para pedir mas, 
principalmente, para agradecer a Deus pelo dom da vida 
e pelas vitórias e derrotas;  o perdão, nossa capacidade 
de sermos verdadeiramente misericordiosos, humildes e 
simples, mostrando que o amor de Jesus Cristo por todos 
nós deve alimentar nossa prática diária. Neste caso nos 
lembramos do Frei Célio, cuja devoção Mariana fortalece 
a fé dos diversos grupos de Nossa Senhora; o compromis-
so, que associamos à figura de Pe. Evelio, devido ao seu 
compromisso para com a comunidade, com as crianças e 
os jovens sem abandonar os idosos, os casais, os adoles-
centes, as viúvas, os separados etc. Compromisso com a 
igreja, para modernizá-la, torná-la mais atrativa à luz dos 
tempos atuais. Compromisso prioritário com os mais po-
bres, promovendo o engajamento dos leigos nas diversas 
pastorais. Ele chama a comunidade ao compromisso da 
conversão duradoura.

Por último, foi lembrado que, nesta época do ano, o 
coração das pessoas se abranda e são feitas muitas do-
ações. Mas isso dura pouco. O que deve acontecer nos 
outros 364 dias do ano? Precisamos lembrar que nossa 
vivência, conforme os ensinamentos de Cristo, deverá ser 
uma prática diária.

(Guimo  e Cristina)
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Agradecimento a Frei Célio
As missionárias da MTA-Mãe Três Vezes Admirável: Erley, Vil-

ma  Messeti, Maria Teresa D'amato, Maria Madruga, Ana Maria 
Frutuoso, Maria da Conceição, Maria Teresa D'amato, Maria Cristi-
na , Edna, Lielza, Pepita, nossa Coordenadora de forania Mercedes 
Querol e eu, queremos deixar registrado no Informativo "Nossos 
Passos", o nosso agradecimento, por toda a  atenção que Frei Cé-
lio dispensou às Pastorais, principalmente ao nosso Movimento. 

Por designação do  Frei Dino e solicitação nossa, Frei Célio este-
ve presente sempre que necessitamos:  acompanhou-nos ao Santu-
ário,  diversas vezes, em Peregrinação e na Via Sacra; nos conduziu 
e nos preparou para entrarmos na Porta Santa da Misericórdia e 
alcançarmos a Indulgência Plenária. No Santuário, inúmeras vezes, 
rezamos o terço antes das Missas que presidiu. Conduziu até lá  o 
Terço dos Homens e os grupos da Renovação Carismática. Acompa-
nhou nossas reuniões na paróquia e celebrou a Missa de Renovação 
da Aliança de Amor à Maria. Visitou os lares onde se reúnem os 
Círculos Bíblicos e  de Oração do Terço. Dessa forma, incentivou, (Crizeida M. Marins - Coord. Paroquial do Movimento da Mãe e Rainha)

Despedida do Frei Célio e Chegada do Frei Zezinho

orientou e fortaleceu nossa devoção à Maria. 
Segundo  declaração de uma de nossas Missionárias, Erley Un-

garato : "Nós nunca tivemos tanta atenção, durante todos esses anos 
de Missão na Paróquia",  Muitas outras agradecem a ele e deixam 
recados no nosso grupo da Mãe e Rainha.

Sabemos que foi chamado à nova Missão em Guarapuava. Uma  
nova missão para este bom pastor, sempre solícito,  dinâmico e que, 
além de tudo, sabe cantar. 

Frei Célio, o senhor nos fará muita falta! Mas, pediremos, 
em nossas orações, que o nosso Padroeiro, São Francisco de 
Paula, que Nossa Mãe e Rainha, Nossa Senhora dos Milagres 
o estejam orientando, cuidando, abençoando sua caminhada, 
zelando pelo senhor. E, quem sabe, daqui a algum tempo, es-
tejamos juntos outra vez. O nosso eterno MUITO OBRIGADA, 
FREI CÉLIO!

É sempre com 
o coração apertado 
que dizemos adeus, 
ou mesmo um sim-
ples até logo, a um 
dos nossos queridos 
padres. Com Frei Cé-
lio não foi diferente. 
Durante o convívio 
que teve com nossa 
comunidade, admira-
mos aquele sacerdote 
mínimo sempre dispo-
nível, sorridente, dis-
creto e humilde, como 
deve ser um mínimo. 

Partiu em silêncio, deixando a comunidade surpresa e saudosa. 
Acostumamo-nos a ter Frei Célio entre nós no Retiro Ave-Ma-

ter, no Terço dos Homens, da Igreja Santa Teresinha, no Batismo 
aos domingos e, muitas vezes, celebrando a missa do Grupo Jo-
vem, também aos domingos. 

Agora, chamado de volta ao Paraná, exercerá novas fun-
ções. Certamente o fará com a mesma humildade, simplicida-
de e disponibilidade, que sempre permearam seu trabalho. Não 
sabemos quando retornará, mas esperamos revê-lo brevemente. 
Desejamos que Nossa Mãe Maria, tão amada por ele, o cubra 
de bênçãos, e que o Santo Espírito o ilumine com sabedoria e 
discernimento!

Mas, enquanto sentimos a partida do Frei Célio, abrimos os 
braços para receber Frei José Antônio de Lima, Frei Zezinho.

Nascido a 29 de agosto de 1964, ingressou no Seminário 
Menor São Francisco de Paula, em Guarapuava, em 1995. In-
gressou no noviciado  em Massalubrensse, Itália, em 1997 e fez 
a profissão a 29 de novembro de 1998. Retornando a São Paulo, 
concluiu estudos de Filosofia na Universidade São Francisco de 
Assis, no ano 2000. 

 Recebeu a profissão solene dia 2 de fevereiro de 2003 e 
Ordenação Diaconal em 28 de dezembro de 2003, na Catedral 
Sagrada Família de Campo Limpo. Em 16 de outubro de 2004, 
recebeu a ordenação Sacerdotal na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, em Tapejara, PR.  

No Seminário Menor, em Guarapu-
ava, PR, e no Seminário Maior, em 
São Paulo, trabalhou na formação 
dos Seminaristas. Exerceu ainda 
sua missão sacerdotal, como 
Vigário da Paróquia Nossa Se-
nhora do Carmo, em São Paulo. 

É com grande alegria que 
a comunidade da Paróquia 
São Francisco de Paula recebe 
Frei Zezinho. Desejamos que 
sua permanência entre nós 
seja longa e abençoada 
pelo Pai.

(Pastoral da Comunicação)
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Natal com os irmãos da rua
Uma Noite Abençoada

“O Senhor olha para nós com 
misericórdia e nos escolhe, nos 
convida a fazer chegar com toda 
a sua eficácia a mesma miseri-
córdia aos mais pobres, aos des-
cartados e aos crucificados do 
mundo atual”. (Papa Francisco)

Na noite de 19 de dezembro, 12 paroquianos saíram em 3 car-
ros e percorreram as ruas da Barra dentro dos limites da Paróquia 
São Francisco de Paula e da Igreja Santa Teresinha. Representa-
vam os mais de 60 paroquianos, de várias pastorais, que soube-
ram deste projeto e, imediatamente, se prontificaram a cooperar. 
Solidariedade, união, amor ao próximo, virtudes que frutificaram 
com grande vigor e beleza nesta comunidade, graças aos ensina-
mentos recebidos durante anos. Doações em dinheiro não foram 
pedidas, mas foram feitas, o que nos possibilitou não só ampliar o 
número de atendidos como também devolver a quantia que a Pas-
toral da Promoção Humana havia ofertado ao projeto. O dinheiro 
da Pastoral seria para comprar os alimentos a serem doados, mas 
diversas pessoas, espontaneamente, se ofereceram para comprar 
e cozinhar a ceia dos irmãos da rua, e o dinheiro não precisou ser 
usado para esse fim. Desta vez, era o projeto que ofertava um 
valor à Pastoral da Promoção Humana, à qual a organização do 
projeto agradece, assim como agradece a todos os que, direta ou 
indiretamente,  tornaram possível essa ação.

Nos carros, as malas estavam lotadas de mochilas novas com 
roupas de homem ou de mulher, tamanhos P, M e G, sandálias e 
kits de higiene. Havia também 65 quentinhas de Natal, água, suco 
e panetones.

Nos carros, corações ansiosos por encontrar os irmãos da rua.
Foi um Natal diferente, que trouxe uma emoção nova, um 

novo comprometimento e muitos motivos para louvarmos a Deus. 
O que dizer quando uma moradora de rua, machucada, abraça 
você e diz: “Vou rezar por vocês. Eu também posso rezar, porque 
sou da rua, mas também sou gente!” Ou ainda: “Vocês podem 
abençoar o lugar onde eu durmo?” E que grande alegria interior 
quando era rezado o Pai-Nosso de mãos dadas com os irmãos de 
cada grupo, antes de serem oferecidos os presentes e a comida. A 
voz dos irmãos era logo ouvida, pois queriam rezar bem alto, ou 
para mostrar que sabiam rezar, ou para que sua voz chegasse aos 
céus antes da nossa! Jamais serão esquecidos os agradecimentos, 
os olhares felizes, aquelas mãos em oração!

O Papa Francisco nos fala que “os pobres estão no coração 
do Evangelho”. E o Evangelho é a Palavra de Deus o ano inteiro 
e, a cada dia, a cada hora, deve ser vivido com a mesma intensi-
dade, com a mesma emoção daquela noite abençoada, quando 
foram descobertos os muitos sonhos que se espalham pelas ruas 
da cidade. Uma busca por estranha liberdade, pois que a verda-
deira libertação está na voz do Senhor. E nos chega a pergunta: 
nós, que temos teto, cama, comida na mesa e roupa lavada, o 
que fazemos a cada dia, para realmente viver a Palavra, levando 
o olhar para o próximo, estendendo a mão e correspondendo 

ao abraço do irmão machucado e maltrapilho? Como serão seus 
sonhos? O Papa Francisco pergunta: “Como será o sonho de um 
pobre, de alguém que não tem casa? Não sei, mas sonhai! Sonhai 
que o mundo pode mudar, e esta é uma sementeira que nasce do 
vosso coração.” (Osservatore Romano,17/11/2016).

Talvez o sonho seja apenas um pouco de água. Um dos irmãos 
recusou a água que lhe foi entregue e disse: “Desculpem, mas ainda 
tenho um pouco de água (e mostrou uma garrafa com menos da 
metade de água). É melhor darem para quem não tem nenhuma!” 
Que grande lição de amor!

Vamos, nós também, dar nossa água o ano inteiro, seja em for-
ma de uma ação concreta, em forma de dízimo, ou apenas escu-
tando o irmão e tentando decifrar seus sonhos. O Natal não pode 
acabar em dezembro, pois o Menino-Jesus renasce dentro de nós 
todos os dias, para revelar o amor do Pai. “Vocês são a luz do mundo. 
Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasi-
lha e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os 
que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante 
dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e 
louvem o Pai de vocês que está no céu” (Mt 5, 14-16).

(Pastoral da Comunicação)
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Batismo
Jesus de Nazaré

Apresentação do Senhor
2 de fevereiro

Jesus deixou de ser o Menino, adorado pelos Magos, 
tornou-se adulto e, com trinta anos, ficou na fila à espera de 
ser batizado por João Batista, às margens Rio Jordão. Atrás 
ficou o cenário de Belém: a gruta, o presépio rodeado de lu-
zes, pastores e magos, adoradores. Jesus deixa a carpintaria 
de Nazaré e enfrenta a missão para qual Deus o enviou.

Assim começa a vida ativa de Jesus. Deixou de ser me-
nino e, tocado por Deus no Batismo, sai ao encontro da hu-
manidade, para ilumina-la com sua fecunda Palavra, com a 
força do alto e cura-la de mil e uma enfermidades.

Jesus inicia a sua vida pública.  Sua primeira manifesta-
ção como Deus se dá às margens do rio Jordão, depois de 
submeter-se ao batismo de João. A cena do Batismo de Jesus 
é o relato evangélico que rompe o silêncio de quase trinta anos 
de Nazaré.  O batismo do Senhor é, para nós, a antecipação 
do nosso batismo. Deus fez-se Filho do Homem, para que o 
homem se torne filho de Deus.  

Certamente, saber que nasceu para nós, na cidade de 
Belém da Judéia, um Salvador que é o Cristo Senhor, é mo-
tivo de grande alegria para todos nós que nele cremos, mas 
é uma alegria que deve ser vivida com sobriedade e, sobre-
tudo, na solidariedade, e que descubramos e aprofundemos 

Embora esta festa de 2 de fevereiro caia fora do tempo de 
Natal, é parte integrante do relato de Natal.

É uma festa antiquíssima, de origem oriental. A Igreja de 
Jerusalém já a celebrava no século IV. De Jerusalém, a festa se 
propagou para outras igrejas do Oriente e do Ocidente. A Igreja 
romana celebrava a festa quarenta dias depois do Natal.

Entre as igrejas orientais era conhecida como "A festa do 
Encontro", nome que destaca um aspecto fundamental: o en-
contro do Ungido de Deus com seu povo. Obedecendo à lei 
mosaica, os pais de Jesus o levaram ao templo, quarenta dias 
depois de seu nascimento, para apresentá-lo ao Senhor e fazer 
uma oferenda por ele (Lc, 2).

Esta festa começou a ser conhecida no Ocidente, a partir do 
século X, com o nome de Purificação da bem-aventurada Virgem 
Maria. No calendário romano, revisado em 1969, o nome foi mu-
dado para "A Apresentação do Senhor", indicação mais verdadei-
ra da natureza e do objeto da festa. Os mistérios de Cristo e de 
Sua mãe, entretanto, estão estreitamente ligados, de maneira 
que nos encontramos aqui com uma espécie de celebração du-
pla, uma festa de Cristo e de Maria.

A bênção das velas antes da missa e a procissão com as ve-
las acesas são características da celebração atual. É adequado 
que, neste dia, ao escutar o cântico de Simeão no Evangelho (Lc 
2,22-40), aclamemos a Cristo como "luz para iluminar as nações 
e para dar glória a teu povo, Israel".

(adaptado de Aci Digital)

nossa missão, abrindo-nos à Palavra para que o Reino de Deus, na terra, seja 
apresentado como garantia de felicidade a todo ser humano.

(Cida – coordenadora do batismo)



A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, por 
meio de sua Presidência, manifesta sua posição em defesa da 
integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, 
desde a sua concepção até a morte natural (cf. Constituição 
Federal, art. 1°, III; 3°, IV e 5°, caput).

A CNBB respeita e defende a autonomia dos Poderes 
da República. Reconhece a importância fundamental que o 
Supremo Tribunal Federal (STF) desempenha na guarda da 
Constituição da República, particularmente no momento difí-
cil que atravessa a nação brasileira. Discorda, contudo, da for-
ma com que o aborto foi tratado num julgamento de Habeas 
Corpus, no STF.

Reafirmamos nossa incondicional posição em defesa da 
vida humana, condenando toda e qualquer tentativa de libe-
ração e descriminalização da prática do aborto.

Conclamamos nossas comunidades a rezarem e a se ma-
nifestarem publicamente em defesa da vida humana, desde a 
sua concepção.

Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, interceda por 
nós, particularmente pelos nascituros.

Brasília, 1º de dezembro de 2016.

Cardeal Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília-DF
Presidente da CNBB

Dom Murilo S. R. Krieger
Arcebispo de São Salvador-BA
Vice-Presidente da CNBB

Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília-DF
Secretário-Geral da CNBB

“Propus a vida e a morte; escolhe, pois, a vida”
(cf. Dt 30,19)

 
 

NOTA EM DEFESA DA DIGNIDADE DA VIDA HUMANA 
 

Diante da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no último dia 29 de 
novembro, não considerando mais o aborto cometido até os três meses de vida do feto como crime, o 
Arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, com 
seus Bispos Auxiliares e Eméritos, vem lamentar tal sentença e reafirmar o valor incondicional e 
inviolável da vida humana, desde o momento da sua concepção até o seu termino natural, pois ela é 
um direito fundamental de toda a pessoa humana, razão de ser de todos os outros direitos e base da 
sociedade. 

Recordamos aqui as corajosas palavras de São João Paulo II escritas na sua encíclica 
Evangelho da vida parágrafo 11:  

“Nossa atenção quer concentrar-se, em particular, num outro gênero de atentados relativos a 
vida nascente e terminal, que apresentam características novas com respeito ao passado e suscitam, o 
caráter de delito e a assumir, paradoxalmente, o de direito, até ao ponto de pretender com isso um 
verdadeiro e próprio reconhecimento legal por parte do Estado e a sucessiva execução por meio da 
intervenção gratuita dos próprios agentes sanitários. Estes atentados golpeiam a vida em situações de 
máxima precariedade, quando está privada de toda capacidade de defesa.” 

Afirmamos também com o Papa Francisco, no seu recente documento Misericórdia et 
Misera, número 12: 

“Quero reiterar com todas as minhas forças que o aborto é um grave pecado, porque põe fim a 
uma vida inocente.” 

Nesses momentos de aumento da violência urbana e de guerras em várias partes do mundo, a 
proclamação, a valorização e a defesa da dignidade da vida humana é uma exigência ética, 
humanitária e religiosa para cada cidadão brasileiro. 

Confiamos ao Coração maternal de Nossa Senhora da Conceição Aparecida a vida de cada 
brasileiro desde os primeiros meses até os últimos instantes da sua existência. 

 
Rio de Janeiro (RJ), 1º de dezembro de 2016. 

 
Cardeal Orani João Tempesta, O.Cit. 

Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro 
 

Dom Antonio Augusto Dias Duarte 
Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro 

 
Dom Roque Costa Souza 

Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro 
 

Dom Luiz Henrique da Silva Brito 
Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro 

 
Dom Assis Lopes 

Bispo Auxiliar Emérito do Rio de Janeiro 
 

Dom Karl Josef Romer 
Secretário Emérito do Pontifício Conselho para a Família 
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Feto de 3 meses
Você também já teve esta idade!

Nossos Passos - fevereiro 2017
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Curso de Iniciação Teológica à 
Distância da PUC-Rio
Formatura da segunda turma

Santa Joana
de Valois

4 de fevereiro
Fundadora das Irmãs da Anunciação, 

canonizada por Pio XII em 1950

Filha do rei Luiz XI da 
França e de Carlota de Sa-
vóia, causou uma grande de-
silusão a seu pai que desejava 
um filho homem. 

A menina cresceu com 
uma pequena deformação 
física, por isso, aos cinco 
anos foi deixada no castelo 
de Berry, no qual o seu maior 
prazer era “conversar com a 
Santíssima Virgem” que, du-
rante as orações, a investiu 
de sua missão mariana: “An-
tes de morrer fundarás uma 
família religiosa em meu nome. Assim fazen-
do me darás um grande prazer e me presta-
rás um serviço”.

Joana herdou o ducado de Berry. Pondo-
-se a serviço do povo, trabalhou para sua 
própria santificação sob a orientação de São 
Francisco de Paula. Administrou suas posses 
com sabedoria e caridade, de forma a ajudar 
os pobres e doentes. Depois, com dificulda-
de e superando todos os empecilhos, fundou, 
uma nova instituição religiosa para irmãs, 
tendo a finalidade de servir a Cristo e imitar 
a Virgem Maria, em todas as suas virtudes.

A nova família, essencialmente mariana, 
recebeu o nome de Congregação da Anuncia-
ção, cujo estatuto foi escrito por ela. Também 
por seu desejo consagrou as irmãs às “dez vir-
tudes da Santíssima Virgem”. No final de no-
vembro de 1504, com autorização do Vaticano 
confiou a congregação aos Frades Menores da 
Obediência, ordem terceira franciscana.

Morreu em 4 de fevereiro de 1505, no 
seu convento de Berry, França. As graças e os 
milagres floresciam sob sua intercessão. As 
irmãs contemplativas da Anunciação, como 
são chamadas atualmente, espalhadas por 
toda a França, alcançaram a Bélgica e a In-
glaterra. Santa Joana de Valois foi canoni-
zada em 1950, pelo papa Pio XII, tendo ele 
determinando o dia de sua morte para as 
comemorações.

(Adaptado de:  “Santos Franciscanos
para cada dia”, Ed. Porziuncola)

A formatura dos alunos do segundo Curso de Iniciação Teológica à Distân-
cia da PUC-Rio, realizado na Paróquia São Francisco de Paula, será comemo-
rada no sábado, 18 de fevereiro. São quarenta e três formandos, que buscam 
alicerçar suas vidas, e os trabalhos pastorais que realizam, em conhecimentos 
teológicos mais profundos.

Durante dois anos e meio fizeram os seguintes módulos: Antigo Testamen-
to, Novo Testamento, Cristologia, Trindade, Antropologia Teológica, Revelação, 
Eclesiologia, Sacramentos e Ética. 

No início de Abril começaremos um novo curso, cujas aulas também serão 
dadas em nosso Centro Social. As tutorias serão às quartas-feiras pela manhã ou 
à noite (à escolha). Quem estiver interessado em participar, deverá fazer logo a 
sua reserva de vaga, preenchendo uma ficha que se encontra na secretaria da 
paróquia.  

Mais informações poderão ser dadas pela Professora-tutora da PUC-Rio, 
Maria Cristina Furtado, pelo telefone 99256-2198.    

Não perca esta oportunidade!

(Maria Cristina Furtado – Prof.ª-Tutora da Puc-Rio)

Turma noite

Turma manhã

Piano • Teclado • Violão • Cavaquinho
Violino • Viola • Violoncello • Contrabaixo
Guitarra • Bateria • Trompete • Saxofone

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

• Fonoaudiologia

Alunos a partir de 3 anos
até a terceira idadeMovimento

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

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

O Movimento Musical 
oferece, desde 1989,
um excelente ensino 

da música.
Sua equipe é formada

por experientes
professores graduados

e pós-graduados.

VENHA NOS
CONHECER
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Dia útil,
gostoso e
econômico
Experimente de 2ª a 6ª feira
nosso menu executivo,
no almoço e no jantar.

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

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

EPVM - Encontro de Noivos 2017 
Encontro Preparatório para a Vida Matrimonial
A preparação para o Sacramento do 

Matrimônio é um momento importante 
de aprofundamento do sentido religioso 
do casamento, bem como do diálogo e do 
conhecimento entre os noivos, o que aju-
dará o casal a se conscientizar das respon-
sabilidades que irão assumir no futuro.

O EPVM - Encontro Preparatório para 
a Vida Matrimonial - Encontro de Noivos 
de 2017 será realizado, em nossa paró-
quia, nos dias 12, 19 e 26 de março das 
16h às 20h.

Façam suas inscrições na Secretaria da 
Igreja durante a semana das 9h às 12h e 
das 14h às 17h, ou diretamente através do 
site da paróquia: 
paroquiasfp-minimos.org.br.

(Rosa e Luiz – Pastoral Familiar)

Receita para um 
casamento feliz:

Ele no
coração

dela

Ela no
coração

dele

E Jesus
no coração
dos dois.
Amém!

Missa em Ação de Graças por Frei Dino
No dia 10 de dezembro, 

sábado, vivemos um mo-
mento muito especial em 
nossa paróquia. 

Celebramos a Missa da 
Família às 19h, que foi es-
pecialmente dedicada ao 
nosso querido Frei Dino, 
em ação de graças por sua 
vida e pelo trabalho pasto-
ral que vem desenvolvendo 
há tantos anos entre nós.

Desde o dia 1º de de-
zembro recebemos Frei 
Evelio, nosso novo Pároco, 
de braços e corações aber-
tos, mas Frei Dino  conti-
nua entre nós, para alegria 
de toda a comunidade de 
São Francisco de Paula.

A Pastoral Familiar, 
representando todos os 
paroquianos, prestou uma 
singela homenagem a Frei 
Dino, dirigindo-lhe algumas 
palavras de admiração, 
respeito e agradecimento 
pela missão que vem reali-
zando com tanto ardor. Na 

Pastoral 
Familiar
Casamento 

comunitário 2016

O tradicional casamento comuni-
tário em nossa Paróquia realizou-se na 
missa das 10 horas de domingo, dia 18 
de dezembro.

O casal Sandra e Eder, residentes na 
Ilha da Gigóia, recebeu o Sacramento do 
Matrimônio numa bela celebração presi-
dida pelo Pe. Evelio.

Marcou-nos profundamente a linda 
homilía proferida pelo Diácono Marinho 
que enfatizou o “susto” e a dignidade de 
Maria ao receber a notícia de que iria ge-
rar o Menino Jesus e o comportamento 
de José, sempre unido à bem-aventura-
da Virgem através do laço conjugal.

Lembrou aos noivos que o matrimô-
nio é a relação pessoal mais íntima de to-
das; ele pressupõe, pela sua própria natu-
reza, uma união total entre os cônjuges. 

O evento transcorreu, mais uma vez, 
com muita emoção e espiritualidade, 
desde a chegada dos noivos, os prepa-
rativos iniciais, a celebração religiosa e a 
posterior comemoração com os parentes 
e amigos no Salão Social, onde brinda-
mos, com alegria, a esse momento tão 
importante e degustamos um saboroso 
bolo, feito especialmente para essa data 
por uma de nossas paroquianas.

(Nei e Jaciara - Pastoral Familiar)

ocasião, entregamos-lhe uma placa que registra todo o cari-
nho e reconhecimento da nossa comunidade.

Deus abençoe a vida do nosso querido pastor!!!

(Pastoral Familiar)
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GRUPO JOVEM CHARITAS
Recebemos 2017 com renovada esperança!

Fechamos o ano de 2016 com um enorme OBRIGADO, de 
coração, a toda a comunidade. Por mais que tenha sido um ano 
muito intenso, sabemos que Deus é soberano e, na certeza de 
que somos filhos e filhas de um Deus misericordioso, acreditamos 
sempre em um mundo melhor, com mais empatia e menos ego-
ísmo, mais justiça e menos corrupção.

 Desde já, agradecemos o apoio recebido para que alguns 
de nossos jovens participassem do Acampamento Juvenil de Pe-
trópolis que aconteceu em janeiro. Foram muitos os obstáculos 
mas a união e o amor ao próximo foram decisivos para que tudo 
corresse bem!

É com o espírito renovado que abraçamos 2017, o Ano Ma-
riano, entregando toda juventude da Barra da Tijuca nas mãos 
de nossa Santa Mãe Maria. Estamos com muitos planos para este 
ano! Mudaremos o formato dos nossos encontros, para que aco-
lham a todos de uma forma mais íntima (mais jovem!). Estamos 
trabalhando nisso mas, desde já, convidamos todos os jovens a 
participarem da Santa Missa conosco, aos domingos, às 20h.  Fi-
quem atentos às datas de retorno às atividades! 

Paz e bem! 
(Luana - Grupo Jovem)

Nossa Senhora de Lourdes 
11 de fevereiro

No dia 11 de fevereiro de 1858, a San-
tíssima Virgem Maria aparecia à humilde 
Bernadete Soubirous, para pedir à igreja 
oração e penitência pela conversão dos pe-
cadores. As mensagens de Nossa Senhora, 
saídas da gruta de Massabielle, nos arre-
dores da cidade francesa de Lourdes, até 
hoje ecoam no coração dos fiéis que, ma-
ravilhados com o amor da Mãe que veio ao 
encontro de Santa Isabel e vem agora ao 
encontro de seu povo, peregrinam à França 
buscando alívio para o corpo e para a alma.

O Papa Bento XVI, comentando o 
relato dessa primeira aparição em Lour-
des, disse: 

“É significativo que, na primeira apari-
ção a Bernadete, Maria inicie seu encontro 
com o sinal da cruz. Mais que um simples 
sinal, é uma iniciação aos mistérios da fé 
que Bernadete recebe de Maria. O sinal da 
cruz é, de alguma forma, a síntese de nossa 
fé, porque nos diz quanto Deus nos amou; 
diz-nos que, no mundo, há um amor mais 
forte do que a morte, mais forte do que as 
nossas fraquezas e os nossos pecados (...) 
É este mistério da universalidade do amor 
de Deus pelos homens que Maria veio re-
velar aqui, em Lourdes. Ela convida todos 
os homens de boa vontade, todos aque-
les que sofrem, no coração ou no corpo, a 
levantar os olhos para a Cruz de Jesus, a 
fim de encontrar nela a fonte da vida, a 
fonte da salvação.”

Quatro são os pontos principais da 
mensagem de Nossa Senhora de Lourdes: 

a pobreza, a oração, a penitência e a Imacu-
lada Conceição.

Antes de tudo, a pobreza. A eleição 
de Bernadete Soubirous para receber as 
aparições da Virgem Santíssima é mais 
uma amostra da predileção de Deus pe-
los mais pobres. Como sugere o Papa Leão 
XIII, oferecendo exemplos bíblicos "é para 
as classes desafortunadas que o 
coração de Deus parece inclinar-
-se mais". 

Em Lourdes, também, "Maria 
vem recordar-nos que a oração, 
intensa e humilde, confidente e 
perseverante, deve ter um lugar 
central na nossa vida cristã. A ora-
ção é indispensável para acolher a 
força de Cristo". 

A terceira mensagem de Lour-
des é a penitência. Na oitava apari-
ção, Bernadete, ouviu  uma palavra 
nova: ‘Penitência!’ E disse: ‘Rogai a 
Deus pela conversão dos pecado-
res!’ Logo lhe pedira que ‘se ajoe-
lhasse e beijasse o solo como peni-
tência pelos pecadores’." 

O dogma da Imaculada Con-
ceição de Maria – segundo o qual "a 
beatíssima Virgem Maria, no primei-
ro instante de sua conceição, (...) foi 
preservada imune de toda mancha 
da culpa original", foi proclamado 
no ano de 1854, quatro anos antes 
de a Virgem aparecer na cidade de 
Lourdes. Tal proximidade entre os 

dois acontecimentos fez com que São Pio X 
dissesse: "Apenas Pio IX definira de fé cató-
lica que desde a origem Maria foi isenta de 
pecado, a própria Virgem começava a operar 
maravilhas em Lourdes".  

(Adaptado de : padrepauloricardo.org)


