
Maria, Mãe e Mestra da Igreja
“Fazei tudo o que Ele vos disser”

Ano Mariano 2016-2017

Texto da Carta Pastoral, do Cardeal Orani João Tempesta, para a Solenidade de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Publicada no Jornal “Testemunho de Fé”

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

Arquidiocese do Rio de Janeiro  -  Vicariato de Jacarepaguá  -  1ª Região Pastoral

Ano XII - 209
Novembro 2016

Escrituras que nos dizem: “Ave, cheia de graça”(Lc 1,28); 
ou “bendita és Tu entre todas as mulheres” (Lc 1,42); “to-
das as gerações me proclamarão Bem-Aventurada”(Lc 1, 
48); ou ainda, não ousaríamos contradizer o próprio Se-
nhor que nos deu a Virgem por Mãe, “Mulher, eis aí teu 
filho”(Jo 19, 26). Honremos nossa Mãe do Céu, a fim de 
alcançarmos a promessa de Deus, a fim de chegarmos à 
terra prometida, à Pátria definitiva (cf. Ex 20,12).

Neste Ano Mariano, a Igreja no Brasil nos convida a 
vivenciarmos o mandamento da Virgem Maria: “Fa-

zei tudo o que Ele vos disser”(Jo 2,5). A Virgem é o 
exemplo da perfeita obediência, nenhuma cria-
tura (homem ou anjo) fez mais plenamente a 
vontade de Deus do que aquela que alcançou a 
honra da Maternidade Divina. Imitar a Virgem é 
fazer tudo o que seu Filho nos disser.

Portanto, é a obediência ao Evangelho que este 
Ano Mariano nos convida. A pessoa que quer ser obe-

diente precisa se converter, afinal a desobediência 
é causa do pecado. Para que sejamos obedientes, 

precisamos deixar o caminho de pecado, traça-
do pela primeira Eva, para trilhar o caminho de 

perfeição e obediência da nova e definitiva 
Eva, a Virgem Maria. E, não nos esqueçamos, 

a devoção à Virgem Maria “é um caminho 
fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à 
união com Nosso Senhor”.**

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist.
Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro

*Espelho da Justiça
**Montfort, Luis Maria Grignion. 

Tratado da Verdadeira Devoção à 
Santíssima Virgem.

A mados filhos e filhas, é com imensa alegria que 
vimos anunciar a todos o Ano Mariano, procla-
mado pela CNBB e jubilosamente recebido por 

nossa Sé Arquidiocesana.  A iniciar-se no dia 12 de outubro, 
solenidade de Nossa Senhora Aparecida, e encerrar-se em 
11 de outubro de 2017, o Ano Mariano será uma grande 
oportunidade para nos voltarmos para a Virgem Mãe de 
Deus e nossa Mãe. Com esse sublime objetivo de honrar 
a Santíssima Virgem no ano a Ela consagrado, repetimos 
as palavras do grande Pio XII, quando decretou um ano 
consagrado à Virgem Maria para toda a Igreja: “Essa 
celebração secular não deve apenas fortalecer no 
ânimo de todos os fiéis a fé católica e a piedade 
ardente para com a Virgem Mãe de Deus, mas tam-
bém levar especialmente os costumes dos cristãos 
à imitação da Virgem”.

Que este Ano Jubilar hoje iniciado, seja para todos 
nós tempo propício de conversão. E aqui reforçamos o 
apelo do Sumo Pontífice a fim de que, para vivermos real 
e verdadeiramente o Ano Mariano, reforcemos nossa 
piedade e amor para com a Mãe de Deus através da 
prática da imitação de suas virtudes. Afinal, Ela é o 
Speculum Justitiae*, que reflete com perfeição a 
vontade de Deus. Imitemos, pois, Maria Santíssi-
ma, com a certeza de que estaremos seguindo 
Jesus Cristo Nosso Senhor.

Filhos caríssimos, não há dúvida de 
quão importante é a fé mariana para 
a Santa Igreja. Maria, Mãe da Igreja, 
acompanha a nossa peregrinação nes-
te mundo, auxiliando-nos com suas 
graças, consolando-nos com sua ma-
ternal proteção, defendendo-nos 
com sua intuição de Mãe zelosa e 
Rainha. A devoção à Santíssima 
Virgem é patrimônio da nossa 
fé, é dado revelado e, portanto, 
inquestionável. Não podería-
mos contrariar as Sagradas 
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HORÁRIOS DAS MISSAS
• Matriz:
 terça a sexta-feira: 7h30m e 19h.
 sábado: 17h (crianças) e 19h.
 domingo: 7h30m; 10h; 18h e 20h (jovens).
• Barramares:
 quarto domingo do mês, às 17h.
• Capela São Pedro (Ilha da Gigóia):
 domingo, às 9h.
• Igreja Santa Teresinha:
 domingo, às 19h30m.

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

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

NA MATRIZ
• Confissões:
 de terça a sexta-feira, das 9 às 11h e das 15h às 17h; 
 domingo, antes das missas.
• Hora Santa Vocacional:
 primeira sexta-feira do mês, às 17h30m.
• Inscrições para batizados:
 segunda-feira, das 18h30m às 19h30m;    
 quinta-feira, das 15 às 17h.
• Ambulatório Médico:
 de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h.
• Assistência Jurídica:
 quarta-feira, às 15h.
• Assistência Psicológica:
 quarta-feira, das 9 às 11h.
• Al-Anon (ajuda a familiares de alcoólicos):
 sábado, das 16h30m às 18h30m.

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

E-mail: sfpcharitas@gmail.com

Pároco: Frei Costantino Mandarino (Frei Dino)
Vigários: Frei Célio Ferreira
 Frei André Ferreira de Souza
Igreja Santa Teresinha
Praça Desembargador Araújo Jorge, s/n - Largo da Barra
Capela São Pedro  - Ilha da Gigóia 
Rua Dr. Sebastião de Aquino, nº 90 A
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Expediente Paroquial

Fique a par das notícias
da nossa Paróquia - Acesse:

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

www.twitter.com/sfpbarra

A Comunidade Santa Tere-
sinha, após ter celebrado a sua 
Padroeira, une-se agora a toda a 
Igreja para as atividades do fim 
de ano.  Sem dúvida, a prepara-
ção da Novena de Natal é um 
momento importante e missio-
nário, pois oferece a oportunida-
de de entrarmos nas famílias le-
vando o anúncio de Jesus Cristo, 
que vem nascer em cada um de 
nós. A Novena começa dia 15 de 
dezembro e termina dia 23 de 
dezembro.  Este trabalho deve 
motivar os membros da Comu-
nidade e, quanto maior for o nú-
mero de novenas e famílias visi-
tadas, mais fortalecido ficará o 
trabalho de missão como Igreja 
que estaremos realizando.

Em se tratando de fim de ano, a Comunidade ainda não descar-
tou a possibilidade de voltar com o Grupo de Oração da Renovação 
Carismática Católica.  Para isso, com a nova coordenação do Vica-
riato Jacarepaguá, esperamos também para 2017, logo no início 
de ano, ter o Seminário de Vida no Espírito Santo (SEVE), como pro-
posta inicial.  Vamos nos direcionar para que isso seja concretizado.

Agora vamos organizar os grupos de novena para que, antes de 
dezembro, tudo esteja pronto. Quanto mais grupos, mais famílias se-
rão visitadas.  Tentaremos envolver os poucos jovens na animação da 
Novena de Natal, para que o espírito natalino tome conta de todos.

Através da Novena de Natal, poderemos ter um grande retorno 
de participação e presença, na missão de levar o anúncio do nasci-
mento de Jesus Cristo.

(Frei Célio O.M.)

Rumo ao Fim de Ano

obras, 
reformas e 
impermea-
bilizações.

CREA - RJ: 1997201455

21 98729 2463 (WhatsApp)
21 2484 3311

www.impertec-obras.com

contato@impertec-obras.com
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São Francisco de Paula
Notícias Úteis

Encerramento do Ano Jubileu
da Misericórdia

“Prestai atenção para o que é temporal não preceda o que é espiritual” - (S. Francisco de Paula)

  “Io sono Francesco” – “Eu sou Fran-
cisco”, é um projeto musical dedicado a 
São Francisco de Paula, um dos santos 
mais amados e conhecidos.

A ideia, realizada em colaboração 
com a Ordem dos Mínimos, nasceu do 
desejo de aproximar as novas gerações 
à figura do Santo, utilizando a música 
como forma máxima de comunicação.

A música, foi escrita e produzida por  
Francesco Musacco, Nicco Verrienti e 
Giulia Capone, importante time da pro-
dução musical, que trabalha com gran-
des nomes da canção italiana. No vídeo 
“Io sono Francesco” um menino, órfão 
de pai, de qual já não se lembra, faz uma 
peregrinação a um santuário de São 
Francisco de Paula, buscando um novo 
pai, e parece se impressionar com a figu-
ra do Santo. A canção é interpretada por 
Jimmy Ingrassia, premiado em vários 
concursos inclusive no Festival de Sanre-
mo, com várias músicas gravadas, apre-
sentações na televisão italiana, como 
nos programas “The Voice” e “Amici”. Em 
2014, Jimmy teve a honra de apresentar-
-se para o Papa Francisco.

Estamos às vésperas do encerramento do Ano Jubileu da Misericórdia. Para aqueles que passa-
ram pela Porta Santa, foi uma grande oportunidade para receber as infinitas graças que o Deus da 
Misericórdia nos concede abundantemente.  O apelo do Papa Francisco, para que os católicos passas-
sem pela Porta Santa, foi forte para todos nós.

Com o tema “Misericordiosos como o Pai”, a Arquidiocese do Rio de Janeiro vai realizar, dia 12 de 
novembro, a partir das 8h, a 4ª edição da Festa da Unidade, que reúne todas as paróquias da cidade. 
No encerramento da Porta Santa, na Catedral Metropolitana de São Sebastião, haverá uma missa ce-
lebrada pelo Cardeal D. Orani, com a participação de seus Bispos Auxiliares e Eméritos. A Solenidade 
de Cristo Rei favorece este espírito comum entre todos nós católicos. Boa oportunidade para todos lá 
estarem e participarem.

(Frei Célio O.M.)

A canção tem um ritmo alegre e moder-
no, um texto simples mas importante, que 
bem traduz os valores e os ensinamentos do 
Santo. Como a letra está na primeira pessoa, 
parece ser ele mesmo quem está cantando, 
enquanto volta seu olhar para os muitos so-
frimentos da humanidade.

Seiscentos anos após seu nascimento, 
nosso Padroeiro ainda nos motiva a criar 
obras visando a aproximar as gerações. As-
sista e emocione-se com o vídeo e a canção, 
acessando: https://youtu.be/sFrRhyfYr_o

(adaptado do site do Santuário
de São Francisco de Paula)

(Pastoral da Comunicação)
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Pastoral do Dízimo
Aniversariantes do mês

  1 Claudina Caetana de Araújo
  1 Vera Lúcia Alves de Souza
  2 Walbert Pinheiro de Alencar
  3 Jorge da França Santos
  4 Salvador Ielo Filho
  5 Carlos Antonio de Ávila
  5 Carlos Roberto Cavalcanti de Albuquerque
  5 Luiz Ignacio Moncorvo do Rio Verde
  5 Marcelle de Andrade Faro Teles
  5 Maria Thereza Dionysio
  6 Marcelo Vieira Barreto
  6 Silvia Daniele dos Santos Ferreira
  8 Cecília Amelia Rodrigues
  8 Godofredo Verdan Ferreira
  9 Rodrigo Gaspar Ribeiro
  9 Sonia Pereira Secca
11 Maria Albina Ladeira Queiroga Domingues
12 Ilídio Augusto Alves
13 Armanda de Fátima Alves
14 Sonia Maria de Souza Sarmento
15 Anibal de Almeida Cabral
15 João Julio Leal Chaves
18 Gem de Vasconcelos e Barros
19 Andreia Alves de Lara
20 Linda Lima
22 Jésus Vieira de Moura
24 Dyrce Martins de Castro
24 Juarez Salvador
24 Márcia Siqueira de Albuquerque Costa
25 Luciane de Aquino Vidigal Peixoto
26 Elizabete Cristina Pereira da Silva
26 José Langone
27 Elizabeth Generosa Thibes
28 Maria Aparecida da Costa Silva

Parabéns a todos!

O Papa Pio XI, em 1925, instituiu que fosse celebrada no último domingo de 
outubro a Festa de Cristo Rei. Na reforma litúrgica, passou ao último domingo do 
ano litúrgico, como ponto de chegada de todo o mistério celebrado, para dar a 
entender que Ele é o fim para o qual se dirigem todas as coisas. 

A oração da missa assim reza: “Deus que dispusestes restaurar todas as coisas 
em vosso Filho Amado, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da 
escravidão e servindo à vossa majestade vos glorifiquem eternamente”. Ao Rei do 
Universo, vossa majestade é endereçada a primeira leitura: A glória do Filho do 
Homem - “Seu poder é poder eterno que não lhe será tirado e seu reino, um reino 
que não se dissolverá” (Dn 7,14). 

Rei da Verdade 
Mesmo sendo um reino, é diferente dos reinos e governos do mundo. Jesus 

se proclama rei diante de Pilatos: “Tu és Rei?” Pergunta Pilatos diante no tribunal. 
“Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da 
verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz” (Jo 18,37). Jesus é o 
rei da verdade. 

Um reino de sacerdotes 
Todo povo de Deus tem, como Cristo esta realeza, o domínio do amor que 

transforma o mundo. Ser cristão é já construir o reino de Cristo no mundo. Unin-
do nossa vontade a sua e à vontade do Pai, podemos crer em verdade que Ele é 
Rei e Senhor. 

(adaptado de: www.catequisar.com.br)

Para celebrar o Dia 
das Missões, Frei Dino 
celebrou uma Missa 
com a presença da Ca-
tequese de nossa paró-
quia. Nas fotos, nossas 
crianças no Altar junto 
ao símbolo das Missões 
representando os cinco 
continentes. Numa das 
fotos, a formação do 
TERÇO MISSIONÁRIO 
em volta do Altar, com 
cada “dezena” repre-
sentada por 10 crian-
ças, sendo cada grupo 
de uma cor represen-
tando cada um dos cin-
co continentes. 

(Ivo Corrêa - Catequese) 

Cristo Rei
20 de novembro

Missa do Dia das Missões
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Numa bela manhã de primavera, dia 
8 de Outubro, nossas crianças de primei-
ro ano e pré-catequese amanheceram 
na porta da nossa paróquia, aguardando 
a condução que os levaria ao Santuário 
de Nossa Senhora de Schöenstatt.

 Durante o trajeto de ida, a cate-
quista mariana Marly Bonn explicou às 
crianças o valor evangelizador da ima-
gem peregrina que visita as famílias da 
catequese.

 Na chegada ao santuário, fomos 
recebidos com grande alegria. Logo 
aproveitamos para conhecer o local, 
que é bonito e tranquilo e entramos na 
capelinha para saudar Maria com can-
tos e orações.

Após uma parada para lanche e con-
fraternização, a Irmã Daniele fez uma 
verdadeira catequese. Falou sobre o Ano 
da Misericórdia, sobre o ato de peregri-
nar e convidou todos a serem missioná-
rios misericordiosos de Jesus,  através da 
devoção à imagem peregrina de Maria.

Depois, cantando em procissão, 
fizemos o rito de passagem pela Porta 
Santa neste Ano Jubilar. Foi uma experi-
ência que tocou o coração das crianças 
e das catequistas.

Foi uma manhã abençoada! Agrade-
cemos primeiro a Deus e depois às pes-
soas que colaboram para tornar possível 
esta peregrinação.

Com imensa alegria, a catequese acolheu a imagem auxiliar da Mãe 
Rainha e Vencedora Três vezes Admirável de Shöenstatt, no dia 15 de ou-
tubro, na missa das 17h.

Na ação de graças, o celebrante, frei André, introduziu Nossa Senho-
ra, falando da importância da devoção a nossa Mãe do Céu, seja com o 
Título de Nossa Senhora Aparecida, festejada no último dia 12, ou seja, 
com a denominação extensa de Mãe Rainha e Vencedora Três Vez Admi-
rável, e por estarmos no mês do Rosário e das Missões.

Com hino e palmas, a capela auxiliar da Mãe Peregrina foi levada 
ao altar pelas zeladoras Criseida, Marly e dois catequizandos. Também 
para homenagear Maria, cantou-se a Ladainha, enquanto seis meninas 
vestidas de azul e branco, fizeram uma solene procissão com gestos, para 
trazer as capelinhas que visitam as famílias das crianças.

Foi uma singela homenagem que emocionou a todos os presentes. 
Agradecemos à catequista Erley que preparou tudo com muito carinho.

Peregrinação da Catequese ao Santuário da Mãe Peregrina

A Catequese Acolhe a Mãe Peregrina 

(Magaly Siqueira - Catequista)

Pastoral de Iniciação Cristã / Catequese Infantil
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É fundamental que todo cristão com-
preenda bem a importância da graça do 
Batismo em sua vida. Ninguém pode com-
preender o Batismo sem pensar na Ressur-
reição de Jesus. Na madrugada daquele 
domingo glorioso, o Pai derramou o Espírito 
Santo, Espírito de Ressurreição, sobre o Fi-
lho: seu Corpo e Alma foram ressuscitados. 
Jesus ficou pleno do Espírito Santo, recebeu 
do Pai o Espírito Santo prometido, e derra-
mou sobre nós este mesmo Espírito!

O Espírito Santo nos livra, primeiramen-
te, do Pecado Original. Todos nós, desde a 
nossa concepção, somos membros de uma 
humanidade pecadora e desarrumada; uma 
humanidade que, desde o início, teima em 
fechar-se para Deus. O resultado é o desequi-
líbrio, o egoísmo, a falta de rumo. O Batismo 
confere, ao que o recebe, a graça da purifica-
ção dos pecados.

Além do perdão dos pecados, o Espírito 
que recebemos no Batismo nos une, incor-
porando-nos em Cristo como membros de 
um só Corpo  e constitui  com

Ele um só Espírito. Pelo Batismo, a Vida 
do Ressuscitado, que é o Santo Espírito, habi-
ta em nós! Cristo está em nós e nós vivemos 
dEle e nEle!

Assim, como São Paulo, podemos dizer: 
“Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em 
mim” (Gl 2,20).

(Cida – Coordenadora do Batismo)

No dia 22 de setembro, 
foi realizado o Chá do Mo-
vimento da Renovação Ca-
rismática, no Hotel Windsor. 
Este ano, além da presença 
de muitas paroquianas, que 
sempre  nos prestigiam, tive-
mos a presença da cantora 
Olívia Ferreira, que animou 
toda comunidade fazendo 
da nossa tarde um encontro 
de louvor e unidade.

Também estiveram pre-
sentes Frei Célio e Frei An-
dré, como representantes 
da Paróquia. Agradecemos a 
todos que se juntaram a nós 
neste dia de alegre confra-
ternização.

“Oh, como é bom, 
como é agradável para ir-
mãos unidos viverem jun-
tos” (Sl 132,1).

(Grupo de Oração Vinde e Vede) 

Este dia está incluído na semana da 
Consciência Negra e tem como objetivo 
uma reflexão sobre a introdução dos ne-
gros na sociedade brasileira.

O dia 20 de Novembro foi escolhido 
como uma homenagem a Zumbi dos Pal-
mares, data na qual morreu, lutando pela 
liberdade do seu povo no Brasil, em 1695. 
Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, 
foi um personagem que dedicou a sua 
vida lutando contra a escravatura no pe-
ríodo do Brasil Colonial, onde os escravos 
começaram a ser introduzidos por volta 
de 1594. Um quilombo é uma região que 
tinha como função lutar contra as doutri-
nas escravistas e também de conservar 
elementos da cultura africana no Brasil. 
Em 2003, no dia 9 de Janeiro, a lei 10.639 
incluiu o Dia Nacional da Consciência 
Negra no calendário escolar. A mesma 

O Batismo em nós Chá do Movimento da
Renovação Carismática 

Dia da Consciência Negra
20 de novembro

lei torna obrigatória o ensino sobre 
diversas áreas da História e cultura 
Afro-Brasileira. São abordados temas 
como a luta dos negros no Brasil, cul-
tura negra brasileira, o negro na so-
ciedade nacional, inserção do negro 
no mercado de trabalho, discrimina-
ção, identificação de etnias etc.

(do site: significados.com.br)
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Palavra do Pastor sobre a Família

“A s famílias, instituídas por 
Deus, são uma jóia para a 
Igreja, alegram o coração 
da Mater Ecclesiae; mas 

também, preocupam o coração dos pasto-
res ante os ataques que vêm sofrendo nos 
últimos tempos. Compreendemos, pois, a 
urgência de cuidar pelo  bem de cada famí-
lia e da instituição familiar como um todo. 
Não podemos nos calar ante a perseguição 
de grupos que querem desvirtuar o plano 
divino para a família, de partidos que de-
fendem o aborto e a eutanásia, de totali-
tários que querem romper com os valores 
cristãos da nossa sociedade, de revolucio-
nários que pretendem instituir uma dita-
dura anticristã, tolhendo a Igreja do seu 
direito divino de pregar e trabalhar para 
estabelecer o Reinado de Nosso Senhor Je-
sus Cristo.”

“A Santa Mãe Igreja ama as famílias, 
por elas zela e reza e quer preservá-las dos 
ataques do maligno e dos novos pseudo-
direitos que querem forçar a sociedade 
civil a aceitar. É dever nosso de pastor e é 
dever de toda Igreja, enquanto instituição 
divina, proteger as famílias, pois elas fazem 
parte do plano desejado por Deus para a 
Revelação e a Salvação. Afinal, já no início 
das Sagradas Escrituras, o desígnio divino 
se manifesta por meio da primeira família 
– Adão e Eva – e, na plenitude dos tempos, 
a providência se revelou através da Sagrada 
Família de Nazaré: Jesus, Maria e José.”

“...nosso coração de pastor sofre ao ver 
a indiferença dos governantes pela família 

e, pior, ao ver os projetos de leis que perse-
guem a família tal qual desejada por Deus. 
Nesse sentido, sofremos ao ver projetos de 
leis que defendem o aborto e a eutaná-
sia, a união entre duas pessoas do mesmo 
sexo, a adoção de crianças por homosse-
xuais, práticas eugênicas e de reprodução 
artificial. Não podemos nos calar ante es-
tas estruturas de perseguição à família e de 
desvalorização da vida.”

“Que neste Ano da Família, as famí-
lias possam redescobrir o sentido cristão 
do Matrimônio. Para esta importante mis-
são de revalorização do Matrimônio e da 
família, contamos com os indispensáveis 
auxílios do nosso clero arquidiocesano. Que 
vocês, amados sacerdotes, possam exortar 
continuamente as famílias que lhes foram 
confiadas a viverem um relacionamento 
alicerçado sobre a rocha, a fim de que as 
tempestades da vida não façam desmoro-
nar aqueles que Deus uniu. Exortem, pois, 
os seus fiéis sobre o sentido cristão do Ma-
trimônio, da importância da castidade, da 
unidade, da indissolubilidade e, também, 
da generosa abertura à vida. Que a verda-
de na caridade seja guia para aqueles ca-
sais que vivem em situações de pecado. De 
modo especial, imploramos: Protejam as 
crianças! Não deixem que esses inocentes 
filhos de Deus sejam corrompidos por uma 

(des)educação que os afastem da Igreja 
e da salvação. Zelem corajosamente pelo 
Matrimônio, pela família e pela vida. Pre-
guem, oportuna e inoportunamente, os en-
sinamentos de Nosso Senhor e dos Santos 
Apóstolos, bem como a doutrina imutável 
da Santa Madre Igreja. Que a paciência e a 
bondade da caridade sejam as suas guias 
na árdua missão de anunciar todos os dias 
o Santo Evangelho.

Amadas famílias, dirigimo-nos a vocês 
com toda a afeição do nosso coração: Vi-
vam segundo o Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, alicercem as suas vida sobre a 
rocha do Senhor.”

“Queridos pais, lembrem-se do Pai Mi-
sericordioso do Santo Evangelho. Estejam, 
pois, sempre dispostos a perdoar seus fi-
lhos, eles sofrem cotidianamente o ata-
que do inimigo que quer pô-los a perder, 
quer afastá-los do caminho do Senhor. 
Vigiem, especialmente, a educação dos 
seus filhos, não a abandonem nas mãos 
do Estado, pois este está, muitas vezes,  
corrompido por ideologias contrárias à fé 
cristã. Eduquem suas crianças na fé e nas 
virtudes, levem-nas para a Igreja e para a 
catequese; dessa forma, vocês não terão 
desgostos no futuro. Amem, dialoguem, 
eduquem, deem carinho aos seus filhos 
para que eles não precisem buscar afeto, 
compreensão e respostas com pessoas 
estranhas. Tenham para com seus filhos 
amor e zelo semelhantes aos que tiveram 
São José e a Virgem Maria pelo divino Me-
nino Jesus.”

Orani João Cardeal Tempesta, O. Cist.
Arcebispo Metropolitano de

São Sebastião do Rio de Janeiro

(Textos da Carta Pastoral do Ano Mariano
fonte: Testemunho de Fé)
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O mês de novembro é particularmente lembrado 
na fé Católica por ocasião do dia 2.  Os monges bene-
ditinos de Cluny na França, no ano de 998 d.C., teriam 
iniciado esse costume tão santo:  fazer do dia 2 de no-
vembro de cada ano um dia de oração pelos finados. 

 Neste dia, multidões acorrem aos cemitérios 
para rezar e visitar os túmulos dos seus entes que-
ridos.  Cada sacerdote, neste dia, pode celebrar até 
três missas.  Tudo tendo em vista as almas de todos 
os falecidos, que um dia fizeram parte do nosso ca-
minhar na face da Terra.  

É um dia de saudade, de lembrança das pessoas 
amadas e queridas.  Diante dos túmulos, a oração 
que brota do coração se junta às lágrimas e ao sen-
timento forte de uma saudade apertada.  Neste dia 
de Finados, a Igreja homenageia todos aqueles que 
vivem na eternidade.  Reza por eles.  Faz comunhão 
com eles.

 De vez em quando, na modernidade que nos 
cerca, escutamos o comentário: “Eu devo ir ao cemi-
tério para quê?”  Pois é... Para quê?  Para que, diante 
dos restos mortais dos nossos entes queridos, possa-
mos recordar e agradecer sua trajetória entre nós, 
clamar para que na eternidade intercedam por nós. 
O cemitério, para o cristão, não é um lugar para ser 
esquecido. Mesmo quando os mortos eram sepulta-
dos nas igrejas, os cemitérios neste dia de Finados 
traziam para nós o compromisso missionário de tam-
bém visitarmos os falecidos, que nos precederam na 
glória de Deus.  É o lugar para celebrarmos nossa es-
perança na vida eterna, prometida e garantida por 
Nosso Senhor Jesus Cristo.

O dia de Finados é o dia da nossa Esperança.  O 
cristão espera o dia do seu encontro, enquanto cami-
nhamos neste mundo.  A morte não é o ponto final 
para o cristão, mas a verdadeira páscoa de vida, de 
encontro com o Amor Eterno de Deus por cada um 
de nós.  O nosso Deus é Vida e Ele nos trouxe Vida na 
Pessoa do Seu Filho, Jesus Cristo.  A Ele a glória e o 
louvor por toda eternidade.

(Frei Célio, O.M.)

O segundo curso de Teologia a 
distância da PUC-Rio na paróquia São 
Francisco de Paula está chegando ao 
seu final, com formatura marcada para 
Fevereiro do próximo ano, e diversos pa-
roquianos já estão se matriculando para 
o novo curso que terá início em 2017. 

Incentivados pela própria Igreja 
Católica que traz em seus documentos 
a importância de unir ‘Oração -  Ação – 
e o conhecimento da Palavra de Deus’, 
aumenta cada vez mais a consciência 
do leigo de que esse tripé é essencial 
em sua participação na igreja. Repe-
tindo as palavras do documento da V 
Conferência de Aparecida: “É condição 
indispensável o conhecimento profundo 
e vivencial da Palavra de Deus [...] É pre-
ciso fundamentar nosso compromisso 
missionário e toda a nossa vida na rocha 
da Palavra de Deus”.  

Com o objetivo de contribuir para 
o aprofundamento bíblico-teológico 
pastoral das pessoas engajadas em 
suas comunidades e serviços, tais como 
– agentes de pastoral, catequistas, pro-
fessores de Ensino Religioso, e outros 
– proporcionando-lhes uma maior siste-
matização dos conteúdos da fé a serviço 
da Evangelização, e favorecer um apro-
fundamento pessoal na experiência do 
seguimento de Jesus Cristo, a Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio) levou o Curso de Iniciação 
Teológica a distância, semipresencial a 
algumas paróquias. Uma das escolhidas 

Dia de Finados: Uma 
tradição católica antiga

Curso de ‘Iniciação Teológica a 
distância’ da PUC-Rio na Paróquia 

São Francisco de Paula

Tels.: (21) 2298-1989 / (21) 2135-7000  |  Whatsapp: 99622-3198

Audição sem esforço
Ótimas promoções de aparelhos e baterias

Agende seu teste grátis
Atendemos em domcílio

CENTRO
AUDITIVO

Siemens

Traga este anúncio e ganhe um desconto surpresa!

foi a Paróquia São Francisco de Paula, 
onde frei Dino acolheu e tem dado um 
incentivo especial ao curso.  

O curso possui nove módulos: An-
tigo Testamento – Novo Testamento 
– Cristologia – Antropologia teológica – 
Revelação – Trindade – Eclesiologia – Sa-
cramentos - e Ética cristã. Sua duração é 
de 2 anos e meio, com a realização de 
tutoria todas às quartas-feiras (manhã 
das 9h às 11h ou à noite das 19h30 às 
21h30) na Casa Paroquial da Paróquia 
São Francisco de Paula. A coordenação 
geral é do Departamento de Teologia 
à Distância da PUC-Rio, com a presen-
ça dos professores da PUC responsáveis 
pelo conteúdo nos seminários que acon-
tecem no início de cada módulo. 

Maiores informações e inscrições 
podem ser feitas na secretaria da Paró-
quia, ou telefonando para a Professora-
-tutora da PUC-Rio responsável pela 
paróquia, Maria Cristina Furtado. Fone: 
99256-2198. A previsão do início do pró-
ximo curso é Abril de 2017. Não percam 
esta oportunidade!

(Maria Cristina Furtado – Professora-tutora)
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SOS Haiti:
“Misericórdia é que 

eu quero”
“A Arquidiocese de São Sebastião do Rio 

de Janeiro, em unidade com a Associação São 
Francisco de Assis na Providência de Deus, que 
realiza missão na cidade de Porto Príncipe, ca-
pital do Haiti, lança mais um gesto concreto 
neste Ano Santo da Misericórdia: a campanha 
SOS Haiti: “Misericórdia é que eu quero!”, para 
o envio de recursos financeiros e doações em 
gêneros alimentícios não perecíveis (prefe-
rencialmente leite em pó, feijão, arroz, açúcar, 
macarrão, farinha e fubá) para a população 
mais atingida pelo Furacão Matthew, no país.”

“Diante da tragédia da passagem do fura-
cão pelo Haiti mais uma vez o país, que já vive 
uma situação precaríssima, ficou atingido e em 
uma condição pior. A Igreja no Rio de Janeiro 
por estar presente num trabalho conjunto com 
a Associação São Francisco de Assis lança um 
processo de campanha de ajuda a essa reali-
dade do Haiti. O que nós pedimos são gêneros 
alimentícios de primeira necessidade, pois são 
para suprir as questões de maior urgência, e 
recursos econômicos que possam ajudar a re-
construir a vida das pessoas”, informou o vigá-
rio episcopal para a Caridade Social da Arqui-
diocese, Cônego Manuel Manangão.“   

“As doações de alimentos poderão ser 
entregues em todas as igrejas da cidade e na 
recepção do Hospital São Francisco de Assis na 
Providência de Deus, na Rua Conde de Bonfim, 
1033, Tijuca. Os recursos financeiros podem 
ser depositados na conta da Cáritas da Ar-
quidiocese do Rio - Banco Bradesco, Agência 
0814-1, Conta corrente 48.500-4.

(Texto do site Arq Notícias – Notícias da Arquidiocese 
do Rio de Janeiro)

Frei Dino, nosso Pároco, 
escolheu o dia 12 de no-
vembro para a realização 
da Assembleia da Paróquia 
São Francisco de Paula.  É 
sempre um momento muito 
importante na vida eclesial. Assembleia é reu-
nião. Assembleia é convocação.  Assembleia é 
estarmos juntos vendo os avanços e pontos que 
devemos cada vez mais trabalhar como comu-
nidade eclesial.  Queremos este ano trabalhar o 
tema dos leigos na vocação e missão da Igreja.

Já muito se escreveu e falou sobre os lei-
gos depois do Concílio Vaticano II.  É precisa-
mente do Concílio que devemos partir a leitu-
ra que se atualiza em torno dos nossos leigos 
como Igreja.  Como os vemos em nossa comu-
nidade?  Quem são eles para nós?  O que re-
presentam?    Sem dúvida, o conceito hoje está 
muito mais à frente.  Não temos mais aquela 
leitura negativa do nome “leigo”.  O leigo é um 
cristão batizado presente entre nós que forma 
e anima a vida de comunidade na sua vocação 
e na sua missão propriamente dita.

Qual é a vocação dos nossos leigos?  São 
chamados pelo batismo para formarem a Igre-
ja.  Portanto, a nossa Paróquia entende que 
cada leigo atuante está vivendo intensamente 

Muitas pessoas demonstram surpresa 
ao saber que na paróquia existe um nú-
cleo de Meditação Cristã. Quase sempre 
uma pergunta é inevitável: o que tem a ver 
‘meditação’ com ‘cristianismo’? Muitos ig-
noram que Meditação Cristã é a mais pura 
tradição católica. 

São João Cassiano, no final do século 
IV, escreveu sobre a sua experiência com 
os nossos pais do deserto na prática dessa 
oração contemplativa, conservada por eles 
por mais de três séculos. São Bento, com 
base nos escritos de São João Cassiano, 
fundou sua ordem monástica cerca de um 
século depois.

Hoje em dia, há grupos de meditantes 
em milhares de paróquias espalhadas por 
todos os continentes, coordenados pelo 
Monge Beneditino Laurence Freeman que 
nos explica sobre o silêncio na meditação.

“No silêncio da meditação é necessá-
rio que não haja na mente pensamentos, 
palavras, nem imaginações. Ficamos re-
duzidos à pobreza de uma única palavra: 

Assembleia Paroquial

Meditação Cristã na Paróquia

o seu batismo.  Leigo não é 
aquele que se ausenta.  Lei-
go é o que está presente, 
favorecendo o diálogo, a 
comunhão, a fraternidade 
própria de uma comunida-

de.  São homens e mulheres criados à imagem 
de Deus.  Homens e mulheres reunidos num só 
batismo.

Sua missão:  levar a Palavra de Deus a to-
dos os cantos do mundo.  O Batismo nos envia.  
Somos enviados por vocação a qualquer pon-
to deste mundo, onde o nome de Jesus Cristo 
precisa ser anunciado. Vale a pena ver no edi-
torial passado as palavras do Papa Francisco.

O tema desta Assembleia está de acordo 
com a última Assembleia dos Bispos do Brasil, 
realizada em Aparecida neste ano.  O Docu-
mento 105 da CNBB será a nossa referência 
para a Assembleia Paroquial.  Vamos ler e es-
tudar os pontos destacados, para uma atua-
lização e confirmação do quanto a Paróquia 
necessita da ajuda de todos os seus batizados.  
Seja uma Assembleia de luz.  Seja uma Assem-
bleia com o vigor da renovação e da sabedoria 
que tanto permeia os nossos passos como Pa-
róquia São Francisco de Paula.  

Deus seja louvado!
(Frei  Célio O.M.)

‘Maranatha’. Palavra aramaica que significa, 
‘Vem Senhor’. Neste silêncio experimenta-
mos uma profunda unidade em nosso ser 
como um som harmônico que faz surgir uma 
ressonância entre nós e  todas as criaturas, 
e toda criação, e uma unidade entre nós e o 
Nosso Criador.”

Nosso grupo se reúne todas às segun-
das-feiras às 17h30 na paróquia São Fran-
cisco de Paula – sala João Luiz (em cima da 
Sala das Crianças ou Sala de Vidro). 

Todos são bem-vindos!
(Jari - Meditação Cristã)
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Pastoral do Trabalhador
Lar Maria de Lourdes

Abrigo para crianças e Adolescentes Especiais Restauração
da Casa Paroquial

Visita à Porta Santa do Santuário de Schöenstatt

Neste Ano Jubilar da Misericórdia, a Pastoral do 
Trabalhador, resolveu fazer mais um gesto concreto 
de amor ao próximo, desta vez visitando o Lar Maria 
de Lourdes, situado na rua Pajurá, nº 256, na Taqua-
ra, Jacarepaguá, no último dia 12 de outubro.

O Lar Maria de Lourdes abriga crianças e ado-
lescentes especiais de até 18 anos, que foram aban-
donados e encaminhados pelo juizado, alguns com 
paralisia cerebral, outros que foram atingidos por bala 
perdida ou que sofreram acidentes e ficaram com se-
quelas cerebrais.

O Abrigo tem o apoio do governo do estado 
mas, devido à crise econômica, está passando por 
necessidade. Por isso decidimos colaborar com a ins-
tituição. Levamos muitas doações que arrecadamos 
entre os membros da nossa Pastoral.

Aos que também quiserem colaborar, o telefone 
da Instituição é 3392-9646. Foi um verdadeiro ato 
de amor ao próximo, que a todos nós emocionou.

Em 9 de outubro, a 
Pastoral do Trabalhador, 
fez uma visita ao San-
tuário de Schöenstatt, 
para atravessar a Porta 
Santa. Foi uma obra de 
evangelização do grupo, 
que encerrou com uma 
missa celebrada pelo 
Frei André.

O Santuário é um 
espaço mágico. Todo o 
grupo ficou encantado 
com a paz daquele lugar. 

Em 8 de outubro, a Pastoral do Tra-
balhador, realizou a restauração da casa 
paroquial. Foi feita a pintura das grades 
da janela, paredes e todo piso ao redor da 
casa e na entrada principal, com uma tinta 
especial para facilitar a manutenção.

O grupo fez um trabalho fantástico. Fo-
ram necessários três mutirões para realizar 
esse trabalho. 

A Pastoral também assumiu o compro-
misso com frei Dino de manter a manuten-
ção da casa paroquial, e se comprometeu 
a, uma vez por mês, realizar um mutirão de 
limpeza.

Estamos abertos para acolher mais 
membros no nosso grupo e crescer, ainda 
mais, nas nossas ações sociais.

(Mamedes e Dilemar – Pastoral do Trabalhador)
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EAC – Encontro de Adolescentes com Cristo

São Nicolau Saggio 
de Longobardi

Canonização
23 de novembro

“Música para todos” comemora
seu primeiro aniversário

Como foi minha experiência de trabalhar no 
EAC? Fácil responder: MARAVILHOSA!

Bem, meu nome é Marco, sou de uma famí-
lia católica, praticante e atuante na igreja. Minha 
mãe, que faleceu há dois meses, era uma mulher 
de muita fé, devota de Maria, e Ministra da Euca-
ristia. Foi com ela que aprendi muita coisa sobre 
nossa religião, e devo a ela a espiritualidade que 
tenho hoje em dia.

 Fiz a Jornada com Cristo na São Francisco de 
Paula em 2007, e me apaixonei por ela! Em 2008  
trabalhei pela primeira vez na Jornada na equi-
pe de Ordem e Limpeza e, desde então, nunca 
deixei de atender a esse chamado de Deus para 
trabalhar pelo próximo, e trabalhei em todas as 
Jornadas que tiveram depois disso. Trabalhei no 
Som e Projeção, na Secretaria, fui Dirigente e 
Coordenador Geral, e na Jornada deste ano fui 
apresentador junto com a Beth Rocha.

E foi com muita alegria que este ano rece-
bi o convite para trabalhar no EAC, como Tio de 
Círculo! Acho que nem preciso dizer que aceitei 
na mesma hora. Com alguma apreensão, mas 
aceitei. Afinal de contas, é uma responsabilidade 
muito grande você, de alguma forma, participar 
na formação espiritual de alguém, ainda mais de 
adolescentes.

Foi e está sendo uma experiência maravi-
lhosa!

Ver a alegria daqueles jovens todos, às 7 ho-
ras da manhã, para receber e acolher os adoles-

No dia 22 de outubro, na missa das 19 ho-
ras, foi celebrada a ação de graças por um ano do 
serviço “Musica para Todos” em nossa paróquia. 
As crianças e adolescentes, apoiados por alguns 
poucos adultos, assumiram todas as músicas da 
liturgia, incluindo o salmo cantado com afinação 
perfeita pelo Miguel, de apenas 8 anos de idade. 
O serviço pertence à Pastoral da Promoção Hu-
mana e é destinado prioritariamente a crianças e 
adolescentes carentes de nossa comunidade. São 
hoje 42 alunos e 7 professores, para as especiali-
dades de canto e violão. O objetivo principal é o 
ensino e a evangelização através da música. Com 
este serviço, foi aberto em nossa paróquia mais 
um espaço para que crianças e jovens, indepen-
dente de sua condição social, se integrem através 
da música e participem de projetos comunitá-
rios, como a Homenagem à Nossa Senhora em 
maio, a Festa de Final de Ano, o Natal de Nossa 

www.chatuba.com.br
TELEVENDAS: 2691-9575

• NILÓPOLIS • MEGA CHATUBA DUTRA 
• NOVA IGUAÇU • SANTA CRUZ 
• REALENGO • JACAREPAGUÁ  

5454
AnosAnos

Temos tudo para sua obra sair do papel.

centes que iriam fazer o EAC, foi demais. É uma 
alegria que só pode vir de Deus! E essa mesma 
alegria estava presente em todos os momentos 
do EAC. Nossa, isso me fazia muito bem!

Ser Tio de Círculo, conhecer aquele grupo 
de jovens, cada um com suas histórias de vida, 
que foram carinhosamente compartilhadas em 
nossas atividades, histórias muitas vezes tristes 
e difíceis, e ver no rostinho deles como a fé os 
ajudou e como ela é importante na vida de qual-
quer um de nós, foi realmente muito bonito!

Cresci como pessoa e como Cristão junto com 
cada um deles. Chorei e me emocionei junto com 
eles também! E com toda certeza, posso afirmar 
que aprendi muito mais com eles, que eles comigo.

Foi realmente uma bênção muito grande 
participar do EAC deste ano, e espero participar 
de muitos outros ainda.

Amém!
(Marco Siqueira)

Nascido em 6 de janeiro de 1650, 
ingressou como oblato na Ordem dos Mí-
nimos. Seguiu o espírito de penitência e 
humildade do Fundador, São Francisco de 
Paula, de forma especial.

Faleceu em 2 de fevereiro de 1709 e 
foi beatificado por Pio VI em 17 de setem-
bro de 1786.

Ciente de que não há verdadeiro amor 
a Deus se falta o amor ao próximo, se fez 
servo de todos os humildes, socorrendo-os 
e revelando-lhes o amor de Deus.

São Nicolau teve uma fé vivíssima, por-
que era profundamente humilde e simples. 
Teve a revelação interior escondida aos sá-
bios do mundo, mas dada aos pequenos e 
aos sábios de espírito. Foi-lhe dado conhe-
cimento das verdades eternas e por elas se 
deixava guiar, em tudo. Certa vez teve uma 
visão de Cristo, que lhe mandou escolher 
entre uma coroa e a cruz. Sem a menor dú-
vida, o Santo escolheu a cruz e a abraçou.

Tendo seu nome envolto em santida-
de, o Frade Mínimo Nicolau Saggio de Lon-
gobardi foi canonizado pelo Papa Francisco 
em 23 de novembro de 2014, numa Praça 
de São Pedro repleta de fiéis.

Para alegria de nossa paróquia, aca-
bamos de receber uma bonita imagem de 
São Nicolau de Longobardi, que sempre 
seguiu os ensinamentos do nosso Pai-Fun-
dador, São Francisco de Paula. Vamos nos 
aproximar mais deste santo Mínimo, que 
certamente nos dará graças e sua bênção 
amorosa. 

(Ida Cavalcanti - Pastoral da Comunicação)

Paróquia e Missas Especiais. É um privilégio para 
nós desta comunidade ter a oportunidade de 
desenvolver este projeto em benefício dos me-
nos favorecidos, que muitas vezes não tem re-
cursos para aprender novas alternativas através 
da música, e descobrir novos caminhos e novas 
possibilidades na vida. 

(Luiz Guilherme Ferreira Guilhon - GUIMO)
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Renovação Carismática Católica

Artesãs de
São Francisco de Paula

Bazar de Natal - 13 de Novembro

Santuário da Mãe Rainha Três Vezes Admirável  de Schöenstatt
Porta Santa - Ano Jubilar da Misericórdia

Papa Francisco convocou a Igreja do mun-
do todo para um Ano Jubilar Extraordinário, 
dedicado à Misericórdia. 

Uma maneira concreta, para viver o Ano 
Santo, é a prática das obras de misericórdia 
corporais e espirituais. Papa Francisco expres-
sou seu vivo desejo de que os cristãos reflitam 
sobre essas práticas, e despertem da indiferen-
ça diante da pobreza, já que “os pobres são os 
privilegiados da misericórdia divina”.

“Diante de nós está a porta, mas não so-
mente a Porta Santa, outra: a grande porta 
da Misericórdia de Deus – e essa é uma porta 
bela! –, que acolhe o nosso arrependimento 
oferecendo a graça do seu perdão. A porta é 
generosamente aberta, é preciso um pouco de 
coragem da nossa parte para cruzar o limiar. 
Cada um de nós tem dentro de si coisas que 
pesam. Todos somos pecadores! Aproveitemos 
esse momento que vem e cruzemos o limiar 
dessa misericórdia de Deus, que nunca se can-
sa de perdoar, nunca se cansa de nos esperar! 
Ele nos olha, está sempre próximo a nós: “Cora-

Mais uma vez a Paróquia São Francisco de Paula foi esco-
lhida para sediar o Bazar de Natal das artesãs da nossa diocese.

O Bazar será no dia 13 de novembro, domingo, no Centro 
Social e permanecerá aberto das 8h às.

As Artesãs de São Francisco de Paula estarão presente com 
um stand, e contamos com a presença de todos os paroquia-
nos. Nas fotos abaixo, colocamos alguns dos nossos trabalhos.

(Celina, Mônica e Diná - Pastoral das Artesãs de São Francisco de Paula)

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

gem! Entremos por essa porta!” 
(Papa Francisco - Praça São Pe-
dro / Vaticano - 18 de novem-
bro de 2015).

Obedientes ao direciona-
mento de nosso Papa, os Grupos 
de Oração de nossa Paróquia, 
Aliança e Vinde e Vede , repre-
sentantes de outras pastorais 
(Terço dos homens, Círculo Bíbli-
co, Oficina de Oração, Movimen-
to da Mãe Rainha Três Vezes Ad-
mirável de  Schöenstatt, Mesc), 
orientados por Frei Célio, estive-
ram no sábado, 15 de outubro,  
em peregrinação ao Santuário 
de Schöenstatt.

Um dia de bênçãos, graça e muita emoção, 
na vida de todos que estiveram lá. Momentos 
de vivência em comunidade, Oração do Terço, 
testemunhos, pregação, confissão, explicação e 
orientação espiritual para passarmos pela Porta 
da Misericórdia, Santa Missa e encerramento 

com a  passagem pela Porta Santa.
Agradecemos a acolhida amorosa que ti-

vemos da Irmã Daniele e esperamos retornar 
mais vezes ao santuário , confiando sempre na  
poderosa intercessão de Nossa Senhora.

(Mara Alves - Renovação Carismática Católica)

Com base numa antiquíssima tradi-
ção, preservada por escrito no protoe-
vangelho de Tiago (escrito por volta do 
ano 150 d.C.), a Igreja convida todos os 
seus filhos a celebrar, no dia 21 de no-
vembro, a apresentação da Bem-aventu-
rada Virgem Maria.

A memória da apresentação desta 
Mãe admirável nos deve imprimir no co-
ração a integridade dessa entrega a Deus. 
Maria, com coração indiviso, se consagra 

ao Senhor. Por uma graça especialíssima do alto, Maria Santíssima me-
receu apresentar ao mundo o próprio Filho de Deus; fazendo-se a menor 
das mulheres, mereceu ser coroada Rainha dos Anjos, dos Profetas, dos 
Apóstolos; negando-se a si mesma, rejeitando qualquer projeto pessoal, 
mereceu tornar-se a Porta do Céu para todas as gerações futuras.

 No dia 21 deste mês, rezemos de modo especial a essa nossa Mãe 
querida: que ela, apresentada a Deus desde pequenina, se digne socorrer-
-nos na hora da morte e, por meio de suas súplicas onipotentes, apresen-
tar-nos no templo eterno do Senhor.

(adaptado de padrepauloricardo.org)

Apresentação de N. Senhora
21 de novembro
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Confraternização de Natal
Dia 10 de Dezembro

Início do Advento  
27 de Novembro

São João Paulo II, o Papa 
das Famílias, nos Deixou um 

Ensinamento Sobre a Educação 
das Crianças na Fé

Nossa confraternização de Natal  já se aproxima! Este ano, será 
no dia 10 de dezembro, sábado, logo após a missa das 19h. Todos 
estão convidados a participar deste evento que nos traz não só a 
alegria da época natalina, mas também nos fortifica e nos une como 
irmãos em Cristo. 

A Pastoral Familiar fará a decoração, serviço que sempre começa 
bem cedo, na manhã do dia da festa. Outras pastorais não só ajuda-
rão também na decoração, como cuidarão de outros detalhes para 
que tudo saia a contento. Como nos outros anos, o lanche será par-
tilhado. Iremos partilhar o lanche, a alegria, a esperança e, principal-
mente, nossa fé.

Mas é preciso sempre lembrar que o Natal, mais que presentes e 
risos, traz,  para nossos corações, a presença do Deus-Menino, o Me-
nino Jesus. Aquele que deu a vida para nos salvar e, mesmo como o 
Cristo Glorioso, guarda as marcas do seu sofrimento humano.

Mas Jesus não veio à Terra apenas para se sacrificar por nós. 
“Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e lhe chamará 
Emanuel”(Is 7,14). Emanuel significa “Deus Conosco”(Mt 1,23), nome 
que revela que o Pai mandou o Filho não apenas para se sacrificar por 
nós, mas para compartilhar conosco a experiência da vida humana e, 
através de suas atitudes e ensinamentos, ser um exemplo para todos 
nós. Deus conosco é Deus ao nosso lado, sempre presente, pronto para 
ajudar e acolher, com sua infinita misericórdia a todos que perseveram 
na fé, no amor ao próximo, no desapego, na oração.

É preciso lembrar daquele Menino pobre, o “Deus Conosco”, ter 
sempre sua imagem em nossa mente, principalmente quando encon-
tramos os pobres na rua. A pobreza deles é a mesma que Jesus passou. 
Cada um desses irmãos abandonados, traz Jesus para nós. Este espí-
rito de Natal deve começar agora, neste momento, dentro do seu co-
ração. Mas não deixe que termine junto com dezembro. Ao contrário, 
cuide para que perdure durante todos os dias do ano.

Natal é tempo de amar a família, representada por Maria e José, 
é tempo de amar o irmão, é tempo, principalmente, de pedir perdão 
dos erros cometidos, mesmo que involuntários, e olhar com esperança 
e fé renovada para o novo caminho que se aproxima, e que o Espírito 
Santo iluminará para cada um de nós!

(Pastoral da Comunicação)

“O exercício de transmitir aos filhos a fé, no sentido de facilitar a sua 
expressão e o crescimento, permite que a família se torne evangelizadora 
e, espontaneamente, comece a transmiti-la a todos os que se aproximam 
dela e mesmo fora do próprio ambiente familiar. Os filhos que crescem em 
famílias missionárias, frequentemente tornam-se missionários, se os pais 
sabem viver esta tarefa de uma maneira tal que os outros os sintam vizi-
nhos e amigos, de tal modo, que os filhos cresçam neste estilo de relação 
com o mundo, sem renunciar à sua fé nem às suas convicções.”

(Do jornal Testemunho de Fé)

Denominamos de Advento o tempo correspondente aos domingos 
das quatro semanas antes do Natal. Temos, nesta época, conteúdos 
de fé e tradições católicas que promovem a alegria pelas dádivas de 
Deus relacionadas ao nascimento de Jesus, e pela expectativa de uma 
ação salvadora plena, uma antecipação da grande alegria vindoura.

Início do Ano Litúrgico:  O primeiro Domingo de Advento é o iní-
cio do calendário litúrgico da Igreja, que organiza e determina as 
comemorações, as celebrações e os principais conteúdos da vida 
comunitária dos católicos.

Coroa de Advento: A coroa de Advento é feita com ramos verdes, 
geralmente envolvida por uma fita vermelha e nela 4 velas são afi-
xadas. Simboliza a alegria da preparação para celebrar a vinda de 
Deus ao mundo, o Natal.

O círculo da coroa: Simboliza a nova aliança de Deus com a huma-
nidade, celebrada no sacramento da Santa Ceia. 

Os ramos verdes: Permanecendo verdes por semanas, os ramos 
comunicam a esperança, que leva à perseverança - uma entrega 
total da vida a Deus.

A fita vermelha: Na tradição litúrgica, o vermelho é a cor da vida, 
do amor e, ao mesmo tempo, do derramamento do sangue, sa-
crifício. A nova aliança de Deus com a humanidade foi feita com 
amor, doação, sacrifício e trouxe a vida plena e eterna. 

As quatro velas: A cada domingo 
que antecede ao dia 25 de de-
zembro uma vela da coroa é ace-
sa para iluminar a vigília do Ad-
vento, a preparação para vinda 
da luz ao mundo - Jesus Cristo. 
Comunica a alegria da vida que 
procede de Deus, aquela que vai 
além dos limites que a vida no 
mundo impõe.

(adaptado de: www.catequisar.com.br)
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Nossa Senhora das Graças
27 de novembro

Palestra sobre
Ideologia de Gênero

Casamento Comunitário
INSCRIÇÕES ABERTAS

A 27 de novembro de 1830, em 
Paris, na França Nossa Senhora apa-
receu a uma das Irmãs da Caridade de 
São Vicente de Paulo, a noviça Santa 
Catarina Labouré. Ela descreve como lhe 
foi revelada a Medalha da Imaculada 
Conceição:

“A Virgem apareceu sobre um 
globo, pisando em uma serpente e 
segurando nas mãos um globo me-
nor, oferecendo-o à Deus, num gesto 
de súplica”.

Enquanto a contemplava, Catarina 
ouviu uma voz que lhe disse:

“Este globo que vês representa o 
mundo inteiro, especialmente a Fran-

ça, e cada pessoa em particular. Os raios são o símbolo das Graças que 
derramo sobre as pessoas que as pedem. Os raios mais espessos corres-
pondem às graças que as pessoas se recordam de pedir. Os raios mais del-
gados correspondem às graças que as pessoas não se lembram de pedir.“

E a Santíssima Virgem lhe pede que mande 
cunhar uma medalha segundo o modelo, prometen-
do abundantes graças às pessoas que a trouxerem 
com confiança. Essas graças foram tão numerosas, 
pelo mundo inteiro, que o povo passou a chamá-la 
espontaneamente de “A Medalha Milagrosa”.

 (Ida Cavalcanti – Pastoral da Comunicação)

No sábado dia 15 de Outubro, foi realizada em nosso Centro 
Social a palestra sobre Ideologia de Gênero, pelo Sr. Aurélio Luiz do 
Movimento Pró-Vida. Tivemos a presença de mais de 80 pessoas!!

 Todos ficaram muito impressionados com as revelações apre-
sentadas, ficando claro que, como cidadãos e como católicos, não 
podemos deixar de conhecer este tema e nos posicionar.

 O que aconteceria caso aprovem a Ideologia de Gênero nas 
escolas? Todas as nossas crianças, vulneráveis e em processo de 
formação, aprenderiam que não são meninos e meninas, mas que 
precisam inventar um gênero para si mesmo, independente do sexo 
biológico. Para isso, receberiam materiais didáticos destinados a 
deformarem sua identidade. E isso seria obrigatório por Lei. Os pais 
que se opusessem poderiam ser criminalizados por isso.

 Com a palestra, muitos aderiram ao abaixo-assinado aos Ve-
readores do Município do Rio de Janeiro contra a inclusão da Ideo-
logia de Gênero no Plano Municipal de Educação. 

Nos próximos dias continuaremos a disponibilizar este abai-
xo-assinado no início e final das missas. Não deixem de se infor-
mar e participar!

(Antonio Carlos e Sonia - Pastoral Familiar)

DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2016
MISSA DAS 10 HORAS

Será realizado o casamento religioso comunitário 
para os paroquianos da Igreja

São Francisco de Paula.

Inscrições até o dia 21/11/2016 na Secretaria
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ECC 2016 - Noite de Depoimentos 
Avaliação do ECC pelos Encontristas

• “Encontrei a paz, foi muito emocionante, 
estamos diferentes e com uma energia 
que não conhecíamos”.

• “Uma viagem que só é capaz de ser ava-
liada por quem faz essa experiência... Foi 
uma maravilha! Encontramos muita ale-
gria e paz”.

• “ECC foi para nós um caminho e queremos 
continuar a caminhar juntos com vocês”.

• “Foi muito bom, agora vi porque insistiam 
tanto para que nós fizéssemos. Encontrei um 
mundo de coisas boas, foi muito gratificante 
e me sinto mais perto de Deus... No primeiro 
dia estava sentindo dor por causa das coste-
las quebradas, no último era um mero deta-
lhe... Começamos a rezar juntos, coisa que 
não fazíamos”.

• “Tudo foi novidade, encontrei pessoas 
que se doam de verdade sem nenhum 
interesse e que nos fizeram enxergar o 
que realmente não víamos”.

• “Uma experiência maravilhosa, uma ener-
gia absurda representada pela presença 
de Deus. Agora reconhecemos que faze-
mos parte de uma engrenagem que é o 
plano de Deus... Foi um recomeço”.

• “Uma experiência mágica, veio no mo-
mento a calhar, a energia foi a mais 
emocionante da minha vida, e estamos 
conscientes de que a mudança tem que 
acontecer dentro da gente”.

• “Por mais que eu tente explicar, não consi-
go. Somente quem participa pode dizer o 
que é esse fim de semana”.

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

• “Só uma palavra: AMOR! Fomos amados e foi 
muito tocante, ficamos emocionados demais, 
só quem passa pode descrever... Entendemos 
agora porque tanto mistério na organização: 
cada momento uma surpresa. Agradeço a Je-
sus, e dessa forma agradeço por tudo”.

• “Foi uma bênção, estava para baixo e agora 
estou renovado, eu nem sabia o que falar! 
Nem o que sentia! Bom demais!”.

• “Um momento inesquecível de grande espi-
ritualidade e crescimento”.

• “Foi uma luz nova, e toda emoção nos levou 
para mais perto de Deus”.

• “Vinte anos tentando me convencer, depois 
mais cinco anos alguém para me conven-
cer... muito gratificante, retorno garantido, 
não vou esquecer cada minuto nunca mais 
na minha vida”.

• “É uma graça real, sempre fui dessa religião 
e aconteceu a graça dele aceitar e no nosso 
aniversário de casamento! Eu quero agradecer 
a Deus, mas foi muito mais do que eu espera-
va, precisávamos dessa caminhada, agradeço 
pela nossa vida e pela nossa família”.

• “Foi maravilhoso! A presença de Deus foi 
constante, saímos com a alma tranquila e 
com o coração cheio de felicidade, tudo isso 
por todo esse amor recebido”.

• “Significou muito para nós, uma satisfação e 
um prazer enorme,  de estar ali com a presen-
ça de Jesus Cristo em todos os momentos”.

• “Agradeço a Deus pela grande oportunidade 
de ficar junto com essa grande família e des-
cobrir quanta coisa boa podemos fazer e ser”.

É com muita alegria, que a Pastoral Familiar apresenta o resumo do registro dos Encontristas sobre o ECC 2016. Agradecemos a Deus e ao 
nosso Pai-Padroeiro São Francisco de Paula, por termos agora entre nós estes novos irmãos, aos quais acolhemos com muito amor.

(Antônio Carlos, Sonia e Chico – Pastoral Familiar)

• “Eu era um cara vazio e não sabia o que 
era esse vazio. O que faltava era a presen-
ça de Deus, que comecei a encontrar aqui, 
logo na sexta-feira assim que cheguei, e 
não tenho palavras para explicar o quan-
to tudo isso significa para mim”.

• “Estou com outra visão, minha vida reco-
meçou”.

• “Reativei minha fé, foi uma magia. Na se-
gunda quando acordei, senti muita falta 
do ECC.  Senti  depois de tudo que apren-
di, que tenho que aprender muito mais”.

• “Foi Incrível! Estou todo dia dentro de 
uma igreja, e posso dizer o quanto é 
importante a presença de Deus. Porém 
hoje, posso dizer que estou mais ainda 
na presença real de Deus, junto com essa 
família da qual quero fazer parte”.

• “Não conhecia ninguém dessa paróquia, 
estava escolhendo para qual paróquia eu 
iria. Fui chamada pelo aviso na missa e 
começou minha caminhada.  Agora que-
ro construir nossa vida aqui, agora mais 
do que nunca... Aprendi nesse ECC, com 
casais mais amadurecidos, que o amor 
constrói e vence sempre”.

• “Além da busca de Deus, das diretrizes, 
eu aprendi muito, o que aconteceu não 
foi somente para o casal. Eu fui criado na 
igreja, muita coisa não foi novidade, mas 
foi uma Ressureição, transmitida pelo 
amor muito grande recebido e pelo tes-
temunho das pessoas. Quem tem fé não 
tem problema nenhum, vi aqui o maior 
exemplo de amor ao próximo que eu ja-
mais imaginei”.

(Encontristas 2016)
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A vida missionária é uma das mais belas formas de dizer “Eu te Amo” 
para Deus. Doar, amar, compartilhar e servir, não tem nada mais valioso! 
Experimentamos um pouco desse desafio, no primeiro encontro do nosso 
Grupo, dia nove de outubro, onde percebemos o quanto damos ouvido 
para o mundo e somos surdos para Deus. Já na semana seguinte, muitos 
irmãos foram doar seu serviço para comunidades vizinhas, enquanto outros 
participaram de um dia de celebração em união com toda a juventude da 
Arquidiocese em mais um DNJ (Dia Nacional da Juventude), que sempre 
nos mostra a força e a importância da juventude cristã nos dias de hoje. E o 
que dizer sobre a festa das crianças na creche das irmãs no Terreirão? Cada 
vez que vamos lá levar um pouquinho de alegria, saímos transbordando 
de amor, agradecemos muito a todos os que colaboram sempre com esse 
trabalho, em especial os queridos Marcelo e Adriana que estão sempre ao 
nosso lado. Outubro foi um mês muito especial mas, para Novembro, espe-
ramos mais e mais! 

Como resumo do Ano Santo da Misericórdia, vale esta breve observa-
ção: Definitivamente a Misericórdia Divina nada tem a ver com a econo-
mia do homem. No Evangelho, Cristo nos fala em ir pela ovelha perdida, 
colocando em risco as outras 99. Ainda mais, devolve o status de filho 
para aquele que gastou a metade de seus bens; ou então elogia a mulher 
que fez a festa – gastando mais – por ter encontrado a moeda perdida. 

Todavia, para que fique bem claro, elogia o administrador que, visan-
do a conquistar a simpatia dos devedores, lhes perdoa a metade das suas 
dívidas. Papa Francisco, na JMJ de Cracóvia, deixou uma mensagem seme-
lhante a que deixou na JMJ do Rio. Aqui foi: “Sejam revolucionários” e lá: 
“Abandonem o sofá”. Se Cristo nos faz essas recomendações, quem somos 
nós para esquecer os milhares de jovens da Barra da Tijuca, que ainda não 
fazem parte do Grupo Jovem? Sugiro pensar seriamente em trabalhar se-
guindo em especial a orientação da parábola do administrador.

(Luana Rocha e Carlos Alberto - Grupo Jovem Charitas)

Em 22 de outubro, um gru-
po de 20 Ministros Extraordiná-
rios da Sagrada Eucaristia da 
nossa Paróquia, estiveram reu-
nidos na Paróquia de São Mar-
cos, para o Retiro dos MESCS 
da 1ª e 3ª Foranias do Vicariato 
de Jacarepaguá. Foi um mo-
mento de formação com Dom 
Anselmo e Frei Alan! Neste dia 

queremos lembrar as palavras de São João Paulo II: “Na pequena hóstia 
está a solução para todos os problemas do mundo”!

(MESCs - Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão)

O Dia Nacional da 
Juventude (DNJ) é, sem 
dúvidas, um momento 
esperado pelos jovens 
de todas as dioceses 
do Brasil. A experiência 
vivida nesse dia é algo 
necessário para a indi-
vidualidade do jovem, 
e para a comunidade 
cristã como um todo. O 
sentimento ao final de 
um DNJ é inexplicável . 

Os valores discutidos no evento abordam questões crí-
ticas sobre o papel da juventude no dia-a-dia da sociedade, 
como nesse ano: Juventude e Nossa Casa Comum. Nesse 
dia 16, Deus nos mostrou que não estamos sozinhos nessa 
luta por uma juventude melhor, que somos capazes e iremos 
transformar nossa Casa Comum naquilo que Deus quer. Cada 
um, com sua personalidade, é chamado a cumprir a missão 
de anunciar a verdadeira felicidade, que vem do amor e da 
misericórdia de Cristo! Cada momento foi muito forte e cheio 
de graças, vividos intensamente por várias expressões juvenis 
dos mais diversos locais. Adorações, louvores, músicas, brin-
cadeiras e novas amizades, tudo isso fruto de um dia muito 
especial preparado com muito carinho para todos nós! 

Viva Cristo, viva a juventude, viva o DNJ!

Grupo Jovem Charitas
DNJ – Dia Nacional da Juventude

Encontro de Formação dos MESCs
Ministros Extraordinários
da Sagrada Comunhão

Dia Nacional da
Juventude - DNJ

(Luana  Rocha – Grupo Jovem Charitas)


