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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)

Editorial
Festa de São Francisco de Paula
“Que o Exemplo do Padroeiro
Seja Nossa Luz”

Igreja Santa Teresinha
Praça Desembargador Araújo Jorge, s/nº - Largo da Barra
Capela São Pedro - Ilha da Gigóia
Rua Dr. Sebastião de Aquino, nº 90 A

HORÁRIOS DAS MISSAS
• Paróquia São Francisco de Paula:

De segunda a sexta-feira: 7h30m e 19h.
Sábado: 17h (crianças) e 19h.
Domingo: 7h30m; 10h; 18h e 20h (jovens).

• Barramares:

quarto domingo do mês, às 17h.

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

• Santa Teresinha:
Domingo às 19h

GRUPOS DE ORAÇÃO
• Paróquia São Francisco de Paula:

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

• Santa Teresinha:

Quarta-feira, às 20h.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
• Paróquia São Francisco de Paula:
Quinta-feira, o dia todo.

• Santa Teresinha:

Primeira quinta-feira do mês, às 20h.

NA PARÓQUIA
• Confissões:

De terça a sexta-feira, das 9 às 11h e das 15h às 17h;
Domingo, antes das missas.

• Hora Santa Vocacional:

Primeira sexta-feira do mês, às 17h30m.

• Inscrições para batizados:

Segunda-feira, das 18h30m às 19h30m; 				
quinta-feira, das 15 às 17h.

• Ambulatório Médico:

De segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h.

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

• Assistência Psicológica:

Quarta-feira, das 9 às 11h.

• Mediação Comunitária:

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

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

O

fim de semana de 6 e 7
de maio, foi
de festa para
nossa paróquia e para
todos os devotos de
São Francisco de Paula. Passados tantos
séculos da sua morte,
o exemplo de vida do
nosso Padroeiro continua vivo, ardente, pulsando em nossos corações: humildade, amor
ao próximo, oração e
penitência, abstinência e, principalmente,
fé. Sem medo, apenas
com a força de seu
caráter e de sua fé, o
Padroeiro denunciava
a corrupção e a exploração e abandono dos mais fracos. Com ele
aprendemos qual deve ser a estrada de nossa caminhada, para chegarmos ao Reino.
Agradeço a todos que se uniram, para transformar este evento em
uma verdadeira homenagem ao Santo, chamado de Luz da Calábria.
Vivemos dias de grandes turbulências, incertezas, desemprego e
corrupção. Dias em que a ideologia de gênero, o aborto, a liberação das
drogas e o desrespeito à natureza e à sociedade são temas recorrentes,
na mídia e na sociedade em geral, numa tentativa de desestruturar, ainda mais, famílias que já sofrem com a crise por que passa este país.
Como católicos, devemos pedir a intercessão de Maria, nossa
Mãe Santíssima, para que a corrupção, a mentira e a exploração dos
menos favorecidos acabem, e todos possam ter uma vida digna de
verdadeiros filhos de Deus.

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

Queridos paroquianos, vamos orar, com fé, a São Francisco de
Paula, que tanto fez pelos doentes, marginalizados e pobres. Que tenhamos a força necessária para não aceitar os abusos impostos à nossa sofrida sociedade e nos ajude a perseverar no amor ao próximo.

Junte-se à família São Francisco de Paula. Acesse:

Que nossa fé se fortaleça à sombra do Padroeiro. Que seu exemplo
seja nossa luz e sua mão nos guie ao tão esperado Reino de Deus!

paroquiasfp-minimos.org.br
paroquiasaofranciscodepaula
sfpbarra

Aulas Particulares,
Acompanhamento
e Reforço Escolar

Alfabetização, Ensinos Fundamental, Médio e Universitário.

Professora Jaciara Candido: 99653-8317
Especialista em língua portuguesa e em dificuldades de
aprendizagem (Dislexia, TDAH, e outros), Psicopedagoga.
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A Escura e Fria Gruta Recebe a Luz! (Cap. 4)
“Ó Paula Feliz! De Ti Nascerá a Flor do Amor!”
(Abade Joaquim da Fiori – 1130 – 1202)
Chovia muito. Cheguei à Paróquia e, após rezar no Sacrário, sentei-me em frente à imagem de São Francisco. Meus pés estavam gelados e
podia escutar o barulho da chuva estremecendo a tarde. Olhei para os pés
descalços do Santo que suportaram tantos invernos e tempestades!
Fechei os olhos e tentei imaginá-lo com 13 anos, sempre pronto a
servir com alegria, usando o pequeno hábito já bastante puído. Um ano
se passara, desde o dia em que cruzara a grande porta do convento franciscano de São Marco. Breve seus pais viriam buscá-lo. Vienna cumprira a
promessa feita a São Francisco de Assis. Os frades, entretanto, desejavam
que permanecesse entre eles, pois era visível a sua santidade.
Francisco certamente estranhara sua familiaridade com o fogo. Demorou algum tempo, para que entendesse os sinais de Deus. O fogo que
anunciou seu nascimento, o fogo que se autoacendeu, para que não fosse
repreendido pelo descuido com o almoço, as brasas que apanhara para o
turíbulo, sem qualquer proteção, e transportara no hábito, sem que suas
mãos ou o hábito se queimassem. Que poder seria aquele? O que significaria? Hoje, na distância do tempo, entendo que o fogo era a luz do Espírito,
que sempre o acompanharia. Mas, naquele tempo, aquela menina de 13
anos que brincava de pique-esconde, teria ficado apavorada!
Era uma manhã chuvosa e lamacenta. Os pássaros recolhidos em algum canto, as poças d’água formando pequenas piscinas para a alegria
dos girinos. De repente, percebi a chegada de Giácomo e Vienna, ensopados, envoltos em capas com capuz. Tremi ao escutar um forte barulho.
Não sabia se era um trovão ou o som da grande e pesada porta do convento se abrindo. Pe. Antônio correu a buscar o frade-menino, enquanto o
casal tentava segurar a emoção por reencontrar o filho amado.
Foram muitos abraços e afagos nos pais e, finalmente, a despedida
dos frades. Alguns, como Pe. Antônio, tentavam não chorar. De um deles,
Francisco ganhou um bastão, que achei muito grande para um menino de
13 anos mas que, certamente, iria ajudá-lo na viagem. De repente, não vi
mais os frades, nem o convento, mas apenas três vultos abraçados caminhando, ao longe, com cuidado. A chuva havia passado, mas a névoa que
se seguiu embaciava a visão.

O coração me disse que Francisco faria uma viagem com os pais.
Uma peregrinação: Roma, Assis, Loreto, Monte Cassino. Deve ter ficado
encantado, pensei, depois de um ano de clausura, ver tantas maravilhas!
Ele realmente viajou e, em Assis, na igreja Santa Maria dos Anjos, sentiu,
pela primeira vez, o chamado de Deus.
Eu só via a névoa. De repente, pareceu-me escutar uns passos. Abri
os olhos. Não havia ninguém. Sentia frio. Muito frio. Foi quando percebi
que estava numa gruta, na qual Francisco entrava, olhando, cuidadoso
para todos os lados. Fiquei quieta, encolhida. Escutei quando rezou em
voz alta, agradecendo a Deus por seus pais o terem deixado se tornar um
eremita, e ficar ali, na mesma região onde São Bento viveu, em uma das
grutas, por catorze anos. Eu já não percebia minha própria imagem, mas
via uma forte luz emanar do pequeno Santo. Lá fora, a luz do sol. Dentro
da gruta, parecia outro sol! Minha imagem evaporou-se e me perdi na
imensidão da luz. Cansado, Francisco deitou a cabeça sobre uma pedra e
dormiu. A luz continuava ao seu redor. Pouco a pouco abri os olhos e olhei
para a imagem do Santo, colocada sobre o pequeno altar. Ali, estava bem
mais velho. Eu o vira garoto, começando a vida, mas já com uma estranha
força que parecia provir da alma, e que se estendia à sua volta, finalmente
coroando sua cabeça com uma luz divina.
Não tive coragem de esticar a mão e tentar tocar a luz. Fechei os olhos novamente, desta vez para
mergulhar dentro de mim mesma, vasculhar meus
pecados, meus erros, meus acertos. Pedi perdão a
Deus e aquela luz divina me envolveu como um
sopro. E senti a misericórdia divina!
A profecia do Abade Joaquim estava acontecendo.
E, em um descampado de Paula, germinou a flor do amor!

Louvado seja Deus!
(Taís Guimarães,
Pastoral da Comunicação)

Continua no próximo número...

Trezena de São Francisco
Celebrar São Francisco de Paula, para seus devotos, é fazer o caminho de fé que nosso Santo Padroeiro nos propõe, em sua espiritualidade mínima. É viver e rezar, a cada ano, a Trezena de São Francisco de
Paula onde refletimos, durante treze sextas-feiras, as virtudes propostas com sua vida de conversão e penitência.
Em 2017, nos unimos para buscar um crescimento espiritual
concreto, alicerçados na misericórdia e penitência vividas por São
Francisco de Paula.
Prezados irmãos da trezena, esta foi uma experiência de fé, incentivada por frei Dino, sempre nos trazendo palavras históricas e profundas, tão bem colocadas, sobre a vida de nosso Padroeiro. Que ele
interceda pela nossa comunidade e pela família dos Mínimos.
São Francisco de Paula, rogai por nós !
(Mercedes Manão)

(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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Festa do Nosso Querido Padro
Brasil e Itália Unidos

N

o final de semana dos dias 6 e 7 de maio, a Paróquia São Francisco de Paula e a praça em frente, ganharam uma luz especial,
que penetrava nos corações das pessoas e ressurgia no brilho
dos seus olhos.
As barraquinhas tinham um ar bucólico, que a todos remetia
ao passado, principalmente às festas do interior. Aos mais velhos,
traziam lembranças dos antigos coretos, sempre plantados no meio
das praças, como que à espera do banda, que chegava garbosa, com
seus uniformes, tambores e instrumentos de sopro, atraindo as pessoas do lugar, desde as mais humildes, aos poderosos fazendeiros
que chegavam igualmente garbosos, com suas esposas desfilando
com seus vestidos de domingo.
Entretanto, na Festa do Padroeiro, ao invés do coreto havia um
belo palco, armado para receber três cantores: Pe. Omar, Luciano Bruno e Roberta Spindel, que fez a abertura para o Pe. Omar. A vibrante
iluminação em nada se parecia com a precária e distante iluminação
das estrelas do passado. O show do cantor Luciano Bruni, no domingo, pouco antes do encerramento da festa, foi um grande sucesso!
Podíamos sentir Brasil e Itália unidos na mesma fé e na mes-

ma alegria. A Festa apenas começara, e as barraquinhas dos nossos irmãos italianos já estavam rodeadas de pessoas, que queriam
comprar as delícias da Itália, mais que isso, as delícias da Calábria. As mesas e cadeiras que colocaram transformaram o espaço,
que se tornou ainda mais acolhedor. Era como se uma vibração de
amizade a todos alcançasse! A devoção a São Francisco de Paula
parecia unir as pessoas.
No domingo houve a tradicional procissão de São Francisco de
Paula que, aos seus pés, tinha dezenas de flores, e era como se o seu
perfume quisesse indicar, ao Santo, o caminho de volta à sua paróquia, onde os fiéis correram para tirar e guardar para si, uma das flores
que desfilaram com o Padroeiro.
Naquele último dia, as barraquinhas traziam quitutes feitos por
nossas paroquianas, como caldo de feijão, caldo verde e muitas outras guloseimas, além de muitas coisas gostosas, oferecidas por várias empresas da região.
A feliz ganhadora da rifa de São Francisco de Paula foi Haydée da
Frota da Costa Silva, que recebeu a moto 59cc, da marca Dafra. A ela
desejamos muitas alegrias com sua nova moto!
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oeiro São Francisco de Paula
na Mesma Fé

Havia uma grande quantidade de pessoas, pois todas vieram
acompanhadas de suas famílias ou amigos. Ao findar a festa, as barraquinhas estavam vazias, nada havia sobrado.
Pe. Evelio, nosso pároco, celebrou a Santa Missa, em louvor a São
Francisco de Paula, para uma igreja lotada de fiéis.
Queremos agradecer a todas as empresas que nos ajudaram
nesta empreitada. Agradecemos igualmente aos nossos amigos italianos, que abrilhantaram a Festa do Padroeiro e, ainda, aos nossos
paroquianos em geral: As mulheres que prepararam tantas coisas
gostosas, as pessoas que ficaram o tempo todo dentro das barracas,
cuidando das vendas e as que montaram e enfeitaram as barracas.
A alegria e o
espírito de união e
fraternidade, sempre
estarão presentes nas
nossas festas! Nos veremos, novamente,
no próximo ano!
Louvado seja São
Francisco de Paula!
(Pastoral da
Comunicação)

Haydée,
ganhadora da
rifa da moto
Dafra 50cc
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Sagrado Coração

Mais que uma Devoção,
uma Espiritualidade
Na Bíblia, há uma dedicação do povo às coisas do coração. “Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um
coração de carne” (Ezequiel 11,19). “Vinde a mim, vós todos
que estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu
jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis o repouso para as vossas
almas” (Mt11, 28-29).
O coração de Jesus é o coração manso e humilde de Deus,
colocado dentro do nosso peito. O Senhor não é só uma inteligência suprema, Ele é coração, e o coração de Jesus é a manifestação visível do amor do Pai. Ao longo dos dois mil anos de
história da Igreja, os Santos Padres desenvolveram a espiritualidade do coração de Jesus. Mais tarde, Santa Maria Margarida,
no século XVII, teve a imagem do coração de Cristo para fora
do peito, coroado de espinhos e inflamado de amor. Essa imagem acabou fazendo história e aprofundando essa espiritualidade. A Festa do Sagrado Coração de Jesus foi oficializada pela
Igreja; a primeira sexta-feira do mês é dedicada a ele.
Os efeitos da consagração ao Sagrado Coração de Jesus
estão diretamente ligados às promessas de Jesus feitas a
Santa Maria Margarida. O primeiro grande efeito é a experiência do amor de Deus, de quem somos filhos amados. E
esse amor não nos abandona; pelo contrário, nos acompanha sempre. Jesus, quando voltou para o Pai, deixou-nos uma
grande promessa: “Estarei convosco todos os dias até o fim”.
Essa é a certeza: Deus está conosco.
O Senhor é um colo; o Sagrado Coração de Jesus é um
refúgio, uma rocha protetora, diz uma das promessas. Ele
não é legislador, mas pastor que pega Sua ovelha no colo e
cuida de suas feridas.
O Sagrado Coração de Jesus é mais que uma devoção, é
uma espiritualidade. É a espiritualidade da ternura, do coração,
é a mística do afeto. É reconhecer que Deus é mais que Pai, Ele
é Pai e Mãe, e tem um colo para nós. Há momentos em que
precisamos repousar no coração do Senhor, seguir o conselho
de Jesus que nos diz: “Vinde a mim vós todos que estais cansados e eu vos aliviarei”. Deixe-se repousar no coração de Deus.
(adaptado de: http://formacao.cancaonova.com)

Pastoral da Saúde
Celebrando a Páscoa com os enfermos
Em nossa paróquia,
a Páscoa dos enfermos
foi realizada na manhã do dia 27 de abril .
Frei Célio, em sua linda
homilia, fez um relato
sobre o início das celebrações da Páscoa, em
Guarapuava, onde está
atualmente.
Frei Célio salientou
a importância do serviço da Pastoral da Saúde, que, muitas vezes, é
o único gesto de atenção com que podem
contar os doentes carentes de família e de amigos. Enfatizou a importância desse trabalho pastoral - que pode ser árduo - mas não podemos jamais
desanimar nessa caminhada. A visita aos doentes é um gesto de misericórdia, pois levamos, de uma forma espiritual, o Círio Pascal , além da Unção,
para alívio do sofrimento que enfrentam no seu dia a dia.
Em seguida, ungiu cada enfermo ali presente com o óleo sagrado a Unção dos Enfermos! Foi uma celebração muito linda, na qual os fiéis
sentiram o Cristo presente. E, como em toda celebração festiva, não poderia faltar um lanche gostoso para registrar a importância da Celebração
da Páscoa.
(Inês A. de Sousa - Pastoral da Saúde)

Catecumenato

Curso de Catequese de Adultos
Novas Inscrições

Estão abertas, até o final de
junho, as inscrições para o novo
curso de Catequese de Adultos, no
regime de Catecumenato. Destina-se a maiores de 18 anos, que desejem receber os sacramentos da
Iniciação Cristã - Batismo, Eucaristia e Crisma - tornando-se, assim,
cristãos conscientes, praticantes,
preparados para viver as verdades
do Cristianismo. É dirigido, também, àqueles que já receberam
os sacramentos, mas querem viver
melhor o Cristianismo.
Os interessados devem inscrever-se na secretaria da Paróquia.
Há duas opções de horários:

1ª – Terças-feiras, às 19h, na
sala de vidro (sala do Batismo), com
o catequista Estevão. Os encontros
começaram dia 23 de maio.
2ª – Sábados, às 17h, na sala
B7, no segundo andar do Centro
Social, com a catequista Carmen
Dora. Os encontros começaram dia
27 de maio.
Nós, catequistas, esperamos
por você. Vamos formar uma família de filhos e filhas de Deus, caminhando com a proteção amorosa
de um mesmo Pai, que está sempre ao nosso lado, nos auxiliando a
encontrar a verdadeira felicidade.
Venha juntar-se a nós!
(Carmen Dora e Estevão)
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O que você precisa saber
sobre a sua Igreja
“Muitas Vezes Temos Nossa Fé Sendo Julgada”
Este mês, Nossos Passos dá um espaço para o Grupo Jovem, da nossa
paróquia. Convidamos Luana Rocha,
23 anos, quase biomédica (formatura em julho) e líder atuante no
grupo. Em geral, a juventude quer
ser escutada, sem pré-julgamentos
sobre sua capacidade de opinar e
tomar decisões.
N.P. – Como é a relação entre o
Grupo Jovem e os demais paroquianos?
Há muito tempo, a comunidade
COBRA A PRESENÇA da juventude e, quando a mesma se faz
presente, sugerindo mudanças e
dando novas ideias, nem sempre
é atendida.
N.P. - Nesta era digital, em um
mundo globalizado, o celular parece ser o melhor amigo de um jovem. Como o jovem se
sente na igreja?
O jovem PRECISA SE SENTIR EM CASA quando se encontra na casa do Senhor. Sabemos
que a Igreja tem funções importantes e de grande responsabilidade social, mas cuidar da
juventude é cuidar do futuro da Igreja. Somos a juventude da era digital, do bombardeio
de informações e do ápice da cobrança. Somos naturalmente ansiosos e vemos, de perto, o
caos social que estamos vivendo, o que gera uma grande preocupação com nosso futuro. Ao
nosso ver, o papel da Igreja vai muito além dos ensinamentos cristãos. É também um refúgio
para nós, por isso esperamos ser acolhidos sem cobranças.
N.P. - Cite uma das coisas que mais incomoda os jovens
Muitas vezes, temos nossa fé sendo julgada. Se algum membro da comunidade me ver em
um barzinho, tomando cerveja com amigos, não quer dizer que não creio verdadeiramente
em Deus, e sim que gosto de sentar num bar com amigos, é simples. Se a comunidade
julga essa atitude como ruim, todos os jovens, que tomam uma cerveja em um bar, são excluídos dessa comunidade e sentem que a Igreja não é um lugar para todos. Se queremos
pregar o Evangelho, a atitude de julgar deve ser extinta! O exemplo de vida, o testemunho,
é a melhor forma de pregar o evangelho, principalmente para um jovem. E isso a juventude
dessa paróquia anda fazendo muito bem.
N.P. - Como o jovem poderia participar nas outras atividades da paróquia?
Gostamos de ajudar com nosso trabalho braçal. Entendemos que somos os mais aptos
para isso, pois somos jovens, porém não somos uma equipe de serviços terceirizada. Gostamos quando surge um evento jovem (a esmagadora maioria deles acontece fora da paróquia) onde a gente se divirta, louve e reze! Além do mais, existe uma gritante diferença
daquele jovem que trabalha, estuda e cuida de casa, com outros que só estudam e não
tem muitas ocupações. A falta de tempo, infelizmente, faz parte da vida de um jovem.
Quando conseguimos um tempinho extra, precisamos estar com Deus, de uma forma menos cansativa.
(Pastoral da Comunicação)
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Dizimistas Aniversariantes
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Ana Cristina Rodrigues Adão
Marleny Simonace Soares
Alcibiades de Moraes Marcial Neto
Dione Reis Côrtes
Darci Rocha Montenegro Pereira do Outeiro
Isetta Lusoli
Maria Alice de Jesus Vieira
Regina Helena Baroni da Costa Teixeira
Regina Helena Nunes da Rocha
Francisco José de Albuquerque Carnevale
Martha Cardoso Gondin da Fonseca
Odalécio Vivian
Tânia Maria de Souza Carneiro e Gióia
Therezinha de Jesus Monteiro Anachoreta
Joaquim Alves Maia Neto
Eliana Fialho
Alzira Martins Barbosa
José Aurélio de Araujo
José Custódio Moreira Freire
Maria Thereza Favoreto
Maria da Conceição Pinto Vieira
Maria de Fátima dos Santos
Élia Pereira de Oliveira
Avaneide Pereira de Medeiros Costa
Darcy Barroso Mendes
Elza Pereira da Silva
Helen Cristina Cesar
Julio Eduardo Campos
Mário Sergio Campos Mathias
Melanie Nercessian do Amaral
Daniel Dourado Marinho
João Wellington Correia Procopio
Ana Maria Areias Moreno Garcete
Joel Correa da Rosa
Helena Schnabl Stefanini
Maria do Socorro Pereira Soares
Alexandre Sigmaringa Seixas
António de Sá Pinto
Elizamária Benassi Pelliccione
João Carlos Teixeira Carneiro
Antonio Carlos Capeletti Sarmento
Francisco Silveira da Frota
Joanna Ribeiro
Marcello José Crivelli
Ada Caumo
Antônio Laért Vieira Júnior
Raul Ferreira de Sousa
Aurismar Elói Ferreira Vela
Jamile Coimbra Thomé Tavares Ferreira
Maria Aparecida M. Bitencourt Alvarenga
Maria Thereza Houaiss Concentino
Maria de Lourdes Pimentel
Maria Rodrigues da Silva
Patrícia Lobo Nunes Moll
Patrícia Maria Araújo Neves
José Aurélio Marques
Lenir de Oliveira Magalhães
Paulo Roberto de Mello
Victor Manuel Morado Rico

Parabéns a
todos!
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JORNADA COM
Um Fim de Semana de Serviço
Nos dias 20 e 21 de maio, foi realizada a 17ª Jornada com Cristo da nossa Paróquia. Os participantes,
chamados de “Jornadistas” eram mais de sessenta. Veja, abaixo, o resumo do depoimento de alguns deles:
“Meu coração é só alegria, foi uma aula
de amor a Deus!”
“Vi a ação do Espírito Santo! Tenho a sede da Fé”.
“Tudo foi muito emocionante, na procissão de velas
parecia que eu estava no céu”.
“Passaram-se dois dias, mas ainda não consigo
parar de pensar em tudo o que vivi aqui”.

“Chequei com o coração vazio, que
foi preenchido e curado no sábado e
no domingo. Existe uma nova vida
em mim”.
“Na palestra de Maria escutei aqui
dentro: Vem filha, vem de novo!
E agora estou aqui pronta para
Servir e somar”.

“Apaixonei-me mais ainda por Maria
e, quando escutei as palestras, fiquei
apaixonada por tudo de nossa Igreja”.
“Encontrei o que estava buscando!
Tinha algumas fraquezas e encontrei,
em cada rosto, o amor, a parceria, a
participação da comunidade.
Enfim, achei!”.

Nossos Passos - junho 2017
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CRISTO 2017
ao Pai e Amor ao Próximo
“Eu procurava respostas, e queria mudanças
em minha vida e, o que eu pedia a Deus,
encontrei aqui na Jornada com Cristo”.
“Foi algo muito especial. Sou uma pessoa
sozinha me senti acolhido e tudo o que
aconteceu aqui na Jornada me surpreendeu.”
“Já participei de outros encontros, mas
nunca vi coisa igual!”
“Recebi muitos abraços, eu precisava viver
isso. Recebi amor, amor e mais amor, e tudo
isso fortaleceu muito a minha fé”.

“Foi um encontro com Deus, a Ressurreição
de Cristo em meu coração”.
“Entrei de um jeito e saí totalmente
diferente, me renovou, estou muito feliz!”.
“O objetivo é abrir a porta para Jesus, para
que Ele entre em nossos corações, e a Jornada
me ajudou a escancarar a porta para Ele”.
“Eu aprendi algo que pensei que soubesse, mas
na verdade não sabia, o senso de comunidade
aumentou meu amor e minha fé”.
“Sabe aqueles momentos indescritíveis da
vida, Jesus de um lado, Maria do outro e o
Espírito Santo no meio de nós? Foi isso que
vivi. Senti-me contaminado! Jesus Cristo é
tudo, cura, vida e fé”.
“Encontrei uma família que só tem como
objetivo viver com Cristo, e quero participar
dessa família”.
“Depois de muitos anos afastados resolvi
participar, eu precisava de um abastecimento
espiritual, eu estava no vazio e Deus
mantém anjos que conseguem promover esses
acontecimentos”.
“Na Jornada eu senti um Jesus Cristo,
muito vivo, muito perto de nós, realmente
Ele estava aqui”.
“Todas as palestras tinham a presença
notória do Espírito Santo. Agradeço a Deus
por ter participado e ter, a cada momento,
me sentido contagiar e, em cada detalhe e
pequenas coisas, se via a ação de Cristo”.
“Não tenho palavras para descrever todo esse
amor, essa união, só veio confirmar a minha
fé. Ninguém vive sozinho, todos dependemos
uns do amor dos outros. Aprendi que sempre
podemos melhorar a vida do próximo com
amor, carinho e a Palavra”.
“Eu estava afastada de Deus, cheguei triste,
doente, com angústia e saí daqui curada,
cada abraço que recebi me curou totalmente”.
“Vim participar esperando uma coisa boa,
mas nunca imaginei que seria tão boa!”.
“Fiquei tocada por tudo, pelo carinho, pelo
sorriso, pelo amor, me senti acariciada por
Jesus”.

“Muito importante participar de uma
Jornada com Cristo junto com a família de
São Francisco de Paula, foi muita alegria,
muito conhecimento e muita luz”.
“Estou rouca de emoção... Quando cheguei
aqui às 07:30 de sábado, pensei: Isso aqui
não é coisa de Deus? Essa hora! (rs), que
coisa forçada! É possível que essas pessoas
estejam felizes cantando a essa hora da
manhã? (rs)... Quando as pessoas não
estão conectadas nas coisas de Deus, não se
reconhece nem alegria e até desdenha... Eu
percebi que esse conhecimento tem que ser
plantado em solo fértil para que tudo floresça
e para mim o apoio dessa família de São
Francisco de Paula será fundamental”.
“Participar da Jornada, me deu a alegria
de me sentir não só uma católica, mas uma
verdadeira Cristã”.
“Eu tinha algumas dúvidas de
comparecimento, mas o mais importante é que
agora me sinto participante dessa família”.
“Foi tudo lindo! Exalava amor, foi uma
prova que tudo que é organizado e começa
com amor, termina bem. Todos saíram muito
melhor do que entraram, tenho certeza”.
“Agradeço a Deus, pela experiência mais
bonita de toda minha vida!”.

Agradecimento
A equipe da Jornada com Cristo 2017
agradece a colaboração da Sra. Cléria Martins, do Sr. Nelson Motta, e das empresas:
Horti Fruti S.A., Álamo Cartuchos Ltda.-ME,
Bolo à Toa, Padaria e Confeitaria Pomar da
Barra, PortFood da Pça do Ó, Mercadinho São
Pedro da Ilha da Gigóia, Restaurante Beco
do Alemão, Restaurante La Mole, Restaurante Eclétikos, que viabilizaram a realização
deste evento que divulga a Palavra de Deus.
Agradece também aos paroquianos que
colaboraram e/ou participaram, fazendo
desse final de semana um verdadeiro encontro de amor e fé.
Pedimos, para todos, as bênçãos do Pai.
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Dia de Nossa Senhora de Fátima
13 de Maio

Celebração dos 100 Anos de Sua Primeira Aparição em Fátima
No dia 13 de maio, a Catequese de nossa Paróquia, coroou Nossa Senhora, para celebrar os 100 ANOS de sua primeira aparição
em Fátima e, também, o DIA DAS MÃES.
Três crianças, vestidas como os três
pastorzinhos, homenagearam a Virgem
lembrando que, naquele mesmo dia, em Fátima, ocorria a Canonização de Francisco e
Jacinta, cerimônia esta celebrada pelo Papa
Francisco.
Além dos três pastorzinhos, a cerimônia
de coroação de Nossa Senhora contou com
a presença de anjos, e de muitas mães das
crianças da catequese, que se consagraram
a Nossa Senhora e receberam a bênção do
celebrante, Frei Dino.
(Ivo Corrêa- Catequese)

Pastoral dos Coroinhas
A Alegria de Receber Novos Membros

Com a graça de Deus, mais crianças deram seu SIM, para o serviço
de coroinhas. Após um ano frequentando nossas reuniões de formação,
e ajudando nas missas das 17h, em nossa Paróquia, no dia 20 de maio,
quatro crianças firmaram seu compromisso perante a comunidade, o celebrante Frei Zezinho e Frei Dino, para exercerem a função de coroinhas.
Foram eles: Arthur Vinicius, Camille Vitória, Luiz Cláudio e Maria Eduarda

Mayorca. É muito bom ver crianças que se dispõe a dedicar um pouco de
seu tempo para servir. Que venham outras!!!
E você, quer fazer parte de nossa pastoral, mas não sabe como?
É simples! Pode nos enviar mensagem através da nossa página no
Facebook: Coroinhas da Paróquia São Francisco de Paula e/ou deixar
seu contato com um de nossos coroinhas após as celebrações.
(Jéssica Santos)
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Pastoral da Iniciação Cristã
A catequese Infantil está em Festa
Durante dois fins de semanas seguidos, vivenciamos
momentos de muita alegria!
No dia 22 de abril, sessenta
e seis crianças receberam
Jesus presente na Eucaristia, pela primeira vez. Foram
dois anos de caminhada, até
esse momento. Pela manhã,
o presidente da celebração
foi o nosso Pároco Pe. Evelio
e, à tarde, foi o Vigário Frei
Zezinho. Em ambas as celebrações colocamos, em intenção de oração, a vida dessas crianças para
que perseverem no caminho de Cristo, sendo estas as novas sementes de
esperança para um mundo mais cheio de luz.
No dia 29 desse mesmo mês, mais um motivo de alegria! Chegaram cerca
de setenta crianças para iniciar a caminhada na catequese infantil! As turmas
de sábado iniciaram, nesse mesmo dia, seus encontros com as catequistas e,
as demais turmas vieram, apenas, na hora da Celebração Eucarística, às 17h.
Tivemos uma linda missa de recepção aos novos, dessa vez celebrada pelo Frei
Dino que, em sua homilia, falou da importância da caminhada catequética.
Novas sementes começam a ser cultivadas e, aos poucos, iremos colher
bons frutos. Que nesse Ano Mariano, Maria passe na frente e guie nossos
catequistas, para bem caminhar com nossas crianças.

A Catequese Celebra o Padroeiro
Na procissão
de entrada, nossas crianças, vestidas como São
Francisco de Paula, carregavam as
virtudes do nosso
Santo que, depois,
foram postas sobre o presbitério.
Mercedes Manão,
coordenadora da Catequese, acrescentou que “as crianças encarnaram São
Francisco de Paula nas vestes, na espiritualidade e na pertença à causa da Ordem dos Mínimos”. Frei Célio, presidente da celebração, que teve como concelebrante o frei Dino, na homilia falou sobre o Padroeiro e de sermos uma
catequese “Mínima”, pois seguimos seu carisma.
Na ação de graças todas as crianças presentes foram convidadas a entrar pelo corredor central carregando a “corda”, sendo essa a representação
da corda usada pelos Frades Mínimos, em sinal de sua ligação com Deus. Ao
término da missa, todos saudamos São Francisco com muita alegria!
Viva São Francisco de Paula!!!
(Jéssica Santos- Catequese)
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Pentecostes
Segundo o Catecismo
da Igreja Católica

37.1 Pentecostes: dia da efusão do Espírito Santo
§§731 No dia de Pentecostes (no fim das sete semanas pascais),
a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é
manifestado, dado e comunicado como Pessoa Divina: de sua
plenitude, Cristo, Senhor, derrama em profusão o Espírito.

P.37.2 Pentecostes: dia da manifestação pública de Jesus
§767 “Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para
realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a Igreja permanentemente.” Foi então
que “a Igreja se manifestou publicamente diante da multidão
e começou a difusão do Evangelho com a pregação”. Por ser
“convocação” de todos os homens para a salvação, a Igreja é,
por sua própria natureza, missionária enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos.

P.37.3 Pentecostes: dia da plena revelação da Trindade
§732 Nesse dia é revelada plenamente a Santíssima Trindade.
A partir desse dia, o Reino anunciado por Cristo está aberto aos
que creem nele; na humildade da carne e na fé, eles participam
já da comunhão da Santíssima Trindade. Por sua vinda e ela
não cessa, o Espírito Santo faz o mundo entrar nos “últimos
tempos”, o tempo da Igreja, o Reino já recebido em herança,
mas ainda não consumado:
Vimos a verdadeira Luz, recebemos o Espírito celeste, encontramos a verdadeira fé: adoramos a Trindade indivisível, pois foi
ela quem nos salvou.
(Ida Moritz Cavalcanti - Fonte: Catecismo da Igreja Católica)
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Terço das Famílias
A Pastoral Familiar convida a todos para o
Terço das Famílias, dia 26 de junho, às 20h, em
nossa Paróquia.
Não perca a oportunidade de comparecer,
com toda a sua família, a este belo momento
de oração e louvor.
Vamos juntos rezar a Nossa Senhora pelos NOSSOS FILHOS!

São José de
Anchieta, Modelo de
Evangelização
09 de Junho

(Pastoral Familiar)

Encontro de Noivos – EPVM 2017
O EPVM - Encontro Preparatório para a
Vida Matrimonial (Encontro de Noivos) será
realizado, em nossa paróquia, nos dias 09, 16
e 23 de julho, a partir das 16h.
A preparação para o Sacramento do
Matrimônio é um momento importante de
aprofundamento do sentido religioso do casamento, bem como do diálogo e de conhecimento entre os noivos, que ajudará o casal
a se conscientizar das responsabilidades, que
assumirão no futuro.
Façam suas inscrições na Secretaria da
Igreja, durante a semana, de 9h às 12h e de
14h às 17h30.
(Pastoral Familiar)

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
(Papa Francisco)
que possibilitam aos casais o reencontro consigo
mesmos, com os filhos, com a comunidade e, principalmente, com Cristo.
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.

“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.”

Solicite a sua ficha de inscrição na secretaria da igreja; Alternativamente, por
e-mail: eccpsfp@gmail.com ou WhatsApp: 98482-0504

Nascido nas Ilhas Canárias, viveu no século XVI. Por motivos de estudo, foi enviado para
Coimbra – Portugal, onde teve o primeiro contato com a Companhia de Jesus e com o testemunho de São Francisco Xavier.
Aos 17 anos, diante de uma imagem de
Nossa Senhora, fez seu compromisso de abandonar tudo e servir a Deus. Anchieta entrou na
Companhia de Jesus em 1551, fez um noviciado exigente, e, mesmo com a saúde frágil, fez
os seus votos de castidade, pobreza e obediência em 1553. No mesmo ano foi enviado para
o Brasil.
Ainda não era sacerdote. Estudava Filosofia, Teologia, sempre evangelizando, dando
aulas, indo ao encontro dos indígenas. Respeitava a cultura do povo, conheceu a língua
Tupi-Guarani para melhor evangelizar. Foi fiel à
Santa Doutrina, à sua congregação e, acima de
tudo, fiel ao Espírito Santo. Esteve em diversos
lugares do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.
José de Anchieta é um modelo para todos
os tempos, para uma nova evangelização no
poder do Espírito Santo e com profundo respeito a quem nos acolhe, a quem é chamado
também a ser inteiro de Jesus.
Considerado o “Apóstolo do Brasil”, José
de Anchieta foi beatificado em 22 de junho
de 1980 pelo Papa João Paulo II, e no dia 3 de
abril de 2014 foi declarado santo, por um decreto assinado pelo Papa Francisco.
São José de Anchieta, rogai por nós!
(adaptado de: www.santocancaonova.com)
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Festa de Corpus Christi
15 de junho
Na festa de Corpus Christi a Igreja celebra, solenemente, o mistério da Eucaristia – o
Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. Acontece sempre em uma quinta-feira, em alusão à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição deste sacramento.
Durante a última ceia de Jesus com seus apóstolos, Ele mandou que celebrassem Sua
lembrança comendo o pão e bebendo o vinho que se transformariam em seu Corpo e
Sangue.
“O que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e, eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece
em mim, e eu nele. Quem come deste pão viverá eternamente” (Jo 6, 55 – 59). Através
da Eucaristia, Jesus nos mostra que está ao nosso lado, e se faz alimento para nos dar
força para continuar. Jesus nos comunica seu amor e se entrega por nós.
A celebração teve origem em 1243, em Liège, na Bélgica, no século XIII, quando a
freira Juliana de Cornion teria tido visões de Cristo demonstrando-lhe desejo de que o
mistério da Eucaristia fosse celebrado com destaque.
A procissão com a Hóstia consagrada conduzida em um ostensório é datada de
1274, mas só na época barroca tornou-se um grande cortejo de ação de graças.
(Adaptado de: www.cancaonova.com)

Coroação de Nossa Senhora
No dia 13 de maio, quando se comemorou os 100 anos da
aparição de Nossa Senhora de Fátima, nossa pastoral celebrou
a data com a coroação de Nossa Senhora, na missa das 19h.
Foi um ato simples, mas repleto de emoção! Participaram
seis casais da Pastoral Familiar, responsáveis pelos setores que
formaram a procissão, no corredor central da igreja.
O casal Marcelo e Daniele, com seus filhos Mateus e Pedro, fizeram a coroação ao som da música “Perfeito é quem te
Criou”, cantada por toda a Assembleia. A missa foi então encerrada, com uma Ave-Maria e uma bênção especial à todas
as mães pelo seu dia.
(Pastoral Familiar)

Casamento Comunitário

Neste ano dedicado às famílias, todas as Paróquias realizarão
os casamentos comunitários na Catedral Metropolitana, em cerimônia presidida por nosso Cardeal Dom Orani João Tempesta, no
dia 2 de setembro às 16h.
Os casais interessados devem se dirigir à Secretaria de nossa
Paróquia, para esclarecimentos a respeito dos documentos necessários, até o dia 14 de julho.
Não percam esta oportunidade de receberem o Sacramento
do Matrimônio!
(Pastoral Familiar)
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Pastoral do Trabalhador
1ª de Maio - Dia do Trabalho
A Pastoral do Trabalhador comemorou o 1º de Maio - Dia do Trabalho - com Missa celebrada pelo Pe.
Evelio e, depois, houve uma confraternização com os familiares e convidados, no Centro Social. Ao final da
Missa, foi homenageado o nosso colega Manoel Menezes pois, além de
trabalhar como porteiro, é entregador do jornal O Globo, de madrugada. Ganhou uma linda Bíblia e uma
capa de chuva, para andar em sua
bicicleta na entrega dos jornais. Sua
esposa e filhas subiram ao altar para
homenageá-lo.
(Mamedes – Pastoral do Trabalhador)

DOAÇÕES PARA OBRAS SOCIAIS

Conta bancária da Paróquia:

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

Festa de
São João Batista
24 de Junho

“Dentre os filhos
das mulheres,
não surgiu outro
maior que João
Batista”
(Mt 11,11)

São João Batista, por sua vida
e missão, foi consagrado por Jesus
como o último e
maior dos profetas:
“Em verdade eu vos digo, dentre os filhos das mulheres,
não surgiu outro maior que João Batista…” (Mt 11,11)
Filho de Zacarias e Isabel, João era primo de Jesus
Cristo, a quem “precedeu” como um mensageiro de vida
austera, segundo as regras dos nazarenos. De altas virtudes e rigorosas penitências, anunciou o advento do
Cristo e, ao denunciar os vícios e injustiças deixou Deus
conduzi-lo ao cumprimento da profecia do Anjo a seu
respeito: “...porque será grande diante do Senhor e não
beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe
será cheio do Espírito Santo; ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus: e irá adiante de Deus
com o espírito e poder de Elias…” (Lc 1,15-17)
O que o tornou tão importante para o Cristianismo
é que, além de ser o último profeta a anunciar o Messias,
foi quem preparou o caminho do Senhor, com pregações,
conclamando os fiéis à mudança de vida e ao batismo.
Como nos ensinam as Sagradas Escrituras: “Eu vos
batizo com água, em sinal de penitência; mas aquele
que virá depois de mim é mais forte do que eu e nem
sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará
no Espírito Santo e em fogo.” (Mateus 3,11). Segundo
os Evangelhos, a missão salvífica de Jesus começou a
partir do batismo, recebido pelas mãos de João e da
manifestação da Trindade Santa.
São João Batista denunciou o pecado do governador
da Galileia: Herodes, que raptara Herodíades – sua cunhada – e com ela vivia como esposo. A pedido de Salomé,
filha de Herodíades, João foi decapitado. Nesse martírio,
deu sua vida e recebeu em recompensa a Vida Eterna.
São João Batista, rogai por nós!
(adaptado de: www.formacao.cancaonova.com)

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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Música para Todos

No dia 7 de maio, quando foi comemorada a
Festa do Padroeiro, a missa das 10h foi celebrada
pelo Pe. Evelio, e contou com as vozes e os violões
dos alunos e professores do serviço “Música para
Todos”, da Pastoral da Promoção Humana.

Cabe destacar o salmo
divinamente cantado pelo
aluno Miguel Rodrigues
Santos, muito elogiado
pelos presentes. Todos os
alunos se esforçaram, cantaram afinados e de modo
alegre e descontraído.
O grupo está em pleno crescimento e estiveram presentes mais de 34
integrantes, entre alunos e
professores.
Dizem os sábios que,
quem canta, ora duas vezes. É sempre bom louvar
e agradecer a Deus, pelo
dom de nossas vozes.
(Guimo - Música para Todos)

Festa da Santíssima Trindade
11 de Junho
A festa da Santíssima Trindade é das mais importantes do ano litúrgico.

Segundo o Catecismo da
Igreja Católica:
261 O mistério da Santíssima Trindade
é o mistério central da fé e da vida cristã.
Só Deus no-lo pode dar a conhecer, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo.
262 A Encarnação do Filho de Deus
revela que Deus é o Pai eterno, e que
o Filho é consubstancial ao Pai, isto é,
que ele é o no Pai e com o Pai o mesmo
Deus único.

vida da Santíssima Trindade, aqui na
terra na obscuridade da fé, e para além
da morte, na luz eterna.

263 A missão do Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo
Filho “de junto do Pai” (Jo 15,26), revela que o Espírito é com eles o mesmo
Deus único. “Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado”.

266 “A fé católica é esta: que veneremos o único Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, não confundindo as
pessoas, nem separando a substância;
pois uma é a pessoa do Pai, outra a do
Filho, outra a do Espírito Santo”.

264 “O Espírito Santo procede do Pai
enquanto fonte primeira e, pela doação
e pela doação eterna deste último ao
Filho, do Pai e do Filho em comunhão”.
265 Pela graça do Batismo “em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo,”
somos chamados a compartilhar da

A Igreja nos convida a “glorificar a
Santíssima Trindade”, como manifestação da celebração. Não há melhor
forma de fazê-lo se não revisando as
relações com nossos irmãos, para melhorá-las, e assim viver a unidade querida por Jesus: “Que todos sejam um”.

(Ida Moritz Cavalcanti – fonte: Catecismo da Igreja Católica)
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Campanha da
Fraternidade 2017
Semana do Meio Ambiente

O tema da Campanha da Fraternidade de 2017 é:
“Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa de Vida” e o
lema é: “Cultivar e Guardar a Criação” (cf. Gn 2-15).
Visando a dar continuidade às ações da C.F. 2017 e
a promover amplo debate com a sociedade e, principalmente, com os paroquianos, no dia 8 de junho deste ano,
será realizado um evento, no Salão Social da Paróquia
São Francisco de Paula, das 19h às 22h. Na ocasião, serão
apresentadas quatro palestras informativas e propositivas,
das demandas para o cuidado ambiental local e do Bioma
da Mata Atlântica. Estarão presentes dois expositores de
artesanato feito com material reciclável.
• André Correa – Deputado Estadual
• Justino Carvalho – Subsecretário de Meio Ambiente do
Município do Rio de Janeiro
• Carlos Favoreto - ECP
• José Luiz Miranda - Pastoral da Ecologia e do Meio Ambiente da Paróquia São José e Nossa Senhora da Dores
no Andaraí
• Donato Veloso : Pacto de Resgate Ambiental/LAGOA VIVA
• Coordenação pela PSFP: Luiza Cristina Krau de Oliveira
(Luíza Cristina Krau de Oliveira)

Nota de Falecimento
É com grande pesar, que comunicamos o falecimento de nossa
irmã de fé Maria José Salvador,
coordenadora da Pastoral dos
Idosos da nossa paróquia, no
último dia 25 de maio. Maria
José sempre foi um exemplo de
fé para os demais paroquianos.
Nossas condolências à família,
na certeza de que nossa Mãe
Maria Santíssima a está recebendo no Céu.
(Pastoral da Comunicação)
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Nossos Passos - junho 2017

GRUPO JOVEM CHAR

#DoPapaPraMim

“Não deixe que outros sejam os
protagonistas da mudança! Vocês,
jovens, têm o futuro. Peço-lhes que o
construam e que trabalhem por um
mundo melhor”.

ITAS

venerar a nossa Mãe, com um luau dedicado
a Ela, nossa Rainha que tanto amamos. Aconteceu no dia 20/05 no posto 3, logicamente
já queremos repetir, então fiquem atentos ao
Nossos Passos e na Santa Missa de domingo
20:00 horas onde sempre participamos juntos.
Deixamos aqui registrado nossos parabéns
a todos os envolvidos na organização da festa
do nosso Padroeiro São Francisco de Paula, foi
um fim de semana sensacional, muito animado com muita música, gente de bom humor e
muita comida boa, tudo o que a gente ama!
E não esqueçam, sempre temos um encontro da juventude ao terceiro domingo do mês
na paróquia mesmo, com início as 17:30 e com
o término na Santa Missa das 20:00 horas. Conhecer gente nova que nos ajude a caminhar
com Deus não tem preço!

Papa Francisco em reunião com a
juventude na JMJ em Cracóvia.
Um Salve para a juventude da Barra da Tijuca!
Aos peregrinos de plantão, já temos o símbolo da próxima JMJ que será realizada no Panamá em Janeiro de 2019! É lindo demais, já
da pra sentir o gostinho de mais uma Jornada
muito abençoada.
Maio foi o mês de Maria no Ano Mariano
comemorando 100 anos da aparição de Nossa
Senhora de Fátima, ou seja, Maria esteve abraçada conosco o tempo todo de forma ainda
mais intensa! Por isso não podíamos deixar de

Artesãs de São
Francisco de
Paula na Festa do
Padroeiro
Prestigiem as Nossas
Artesãs!
Com muita dedicação e sentimento fraterno, as artesãs se prepararam para marcar presença nas festividades do nosso Padroeiro. Com
muita alegria, expusemos alguns dos trabalhos
ensinados e produzidos em nossos encontros
semanais. Os pratos decorativos, com imagens
de São Francisco de Paula, Nossa Senhora do
Milagre e outros santos, feitos por nossa irmã
em Cristo, Josefa, foram um sucesso na recém-inaugurada loja de artigos religiosos e souvenires de nossa paróquia. Em breve, estes e outros
produtos, feitos por nossas artesãs, poderão ser
encontrados na loja.
Se você tem dotes artísticos, uma tarde livre
e 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. Olégario 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.
(após 20 de junho, às terças-feiras, ofereceremos
o curso de Bordado para Iniciantes, com data de
início a ser definida)

Santo Antônio

Às quartas-feiras

13 de Junho

Santo António ou Antônio de Lisboa, também conhecido como Santo António
de Pádua, OFM, de sobrenome incerto, mas batizado como Fernando, foi um Doutor da Igreja que viveu na virada dos séculos XII e XIII.
Protetor das coisas perdidas, dos casamentos, dos pobres. É o Santo dos milagres, muitos realizados ainda em vida. Durante suas pregações nas praças e
igrejas, muitos cegos, surdos, coxos e doentes ficavam curados. Redigiu os Sermões, tratados sobre a Quaresma e os Evangelhos, que estão impressos em dois
grandes volumes de sua obra.
Tantos foram os milagres após sua morte, que, em apenas onze meses, foi
beatificado e canonizado. Sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX,
na catedral de Espoleto, em 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido
da história da Igreja. Em 1934 foi declarado Padroeiro de Portugal, e em 1946
foi proclamado Doutor da Igreja pelo Papa Pio XII.
(adaptado de: cruzterrasanta.com.br)

Pintura com Stêncil em Tecidos
Instrutora: Ivanite
Crochê & Tricô
Instrutoras: Celina, Diná e Marina
Iniciação à Bijuteria
Instrutoras: Celina e Cosminha
Informações sobre os pratos decorativos com
Josefa. Tel.: 97922-4441
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!

