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Caminhando para uma
consciência maior
“Ser cristão é uma peregrinação, um caminhar junto com Jesus Cristo,
na direção que ele nos indica”. Assim ensinou o Papa Emérito Bento XVI,
na homilia do Domingo de Ramos de 2012.

A

chei expressiva esta citação que justifica o título do
editorial. Na verdade quero convidá-los a descobrir
a dimensão eclesial e, portando, comunitária da
nossa fé. Fico satisfeito quando algum paroquiano
comenta: “Ah, você insiste sempre sobre a Igreja-família,
Igreja-comunidade!”
Não quero tirar nada da individualidade de cada um, nem
da responsabilidade pessoal. Por outro lado, é necessário
sublinhar que a partir do Batismo, nos tornamos parte do
Corpo de Cristo, a Igreja, e somos chamados a seguir o Cristo
juntos, participando da vida do Ressuscitado, como nos indica
o Catecismo da Igreja Católica (II-618).
Foi uma verdadeira inspiração quando a Coordenação
da Catequese sugeriu que este ano a Exposição Bíblica fosse
assumida e trabalhada por toda a paróquia. Não sei ainda
até que ponto o projeto vai ser realizado com a participação
das pastorais, grupos, movimentos e serviços. O próprio
acontecimento nos dirá. Mas não há dúvida alguma que se
destina à evolução e maior compreensão da fé.
No dia 29 de junho do corrente ano, o Papa Francisco
oferecia à Igreja sua primeira encíclica. Uma encíclica diferente,
sobre a fé, escrita, como ele mesmo afirma, a quatro mãos, as
dele e as de Bento XVI, caso único na história da Igreja.
Parece que esta encíclica ficou meio esquecida, mas hoje a
recomendamos como ajuda para a reflexão sobre nosso modo
de agir. Como incomoda e entristece ouvir: “Eu tenho a minha
fé, rezo em casa, não preciso ir à igreja!”.
Hoje não é mais admissível tratar a fé como assunto
particular e pessoal. É claro que a visão do passado tem parte
de responsabilidade neste comportamento, pois se incutia nos

jovens a possibilidade de ser santo sozinho, a relação com o
outro não era levada em conta. Não se aceita e não se concebe
mais esta visão. Ninguém se salva sozinho, ninguém se santifica
sozinho. Chiara Lubich, fundadora da Obra de Maria, foi a
grande pioneira da santidade coletiva, que supõe uma vida de
comunhão e partilha.
O Papa Francisco, no número 22 da Encíclica, escreve que
a vida do fiel torna-se existência eclesial. E que quando São
Paulo fala aos cristãos de Roma do único corpo que todos os
crentes formam em Cristo, exorta-os a se avaliarem de acordo
com a medida de fé que Deus distribui a cada um (Rm 12,3).
Diz ainda o Papa que Cristo abraça em Si todos eles e que
o cristão se reconhece nesta relação primordial com Cristo e
com os irmãos na fé.
Convido todos os paroquianos a se prepararem para a
Assembleia Paroquial com essa abertura e consciência. A partir
do momento em que formamos o Corpo de Cristo, nos sentimos
responsáveis uns pelos outros.
Se a Feira Bíblica nos proporcionou uma experiência para
renovar a paróquia e torná-la comunidade, cada lar, cada
círculo bíblico, cada grupo de oração e de partilha deve refletir
a luz que recebeu.
Logo será encerrado o Ano da Fé, mas o dinamismo da
fé deve continuar, sendo operativa e participante na Igreja
peregrina, produzindo frutos de conversão. O encontro definitivo
com o Cristo Ressuscitado nos abre ao outro para proclamar,
juntos, o amor que Deus tem por nós.
Tomemos conhecimento do Documento 104 da CNBB e
do Plano Pastoral da paróquia. Serão fontes primordiais para
aprofundar, revisar e assumir nosso papel dentro da comunidade.

2

Nossos Passos - outubro 2013

Expediente Paroquial
Pároco: Frei Costantino Mandarino (Frei Dino)
Vigários: Frei Antonio Moraga Fresno
Frei Altair Fernandes Correa
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

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 12h e das 15h às 18h;
Sábado, das 9 às 11h30m
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.
• Neuróticos Anônimos:
segunda-feira, às 19h.
• Al-Anon (ajuda a familiares de alcoólicos):
sábado, às 17h.

Expediente da Secretaria:

de segunda a sexta-feira das 9 às 12h e das 14 às 17h30m.
Telefones: Secretaria Ú 2493-8973 e 2486-0917
Ambulatório Ú 2491-8509
E-mail: ordmin@globo.com

Boletim Nossos Passos
- Responsável: Pastoral da Comunicação
- Diagramação: Roberto Niczay (rniczay@gmail.com)
- Impressão: Gráfica Tunhas – Tel: 2580-6231

Acompanhe os acontecimentos paroquiais.

Acesse:
www.ordemdosminimos.org.br
www.facebook.com/paroquiasaofranciscodepaula
www.twitter.com/sfpbarra

Atividades de setembro
Agosto e setembro foram meses ricos em nossa igreja, pelas
diversas atividades que puderam testemunhar a acolhida fraterna
que a caracteriza.
Dia 4 de setembro, Frei Altair celebrou às 19h30m a Missa
da Saúde. Diversas pessoas trouxeram fotos de pessoas enfermas impossibilitadas de locomoção e colocaram aos pés do altar.
Certamente, a Trindade Santa, em seu amor que cura, ouviu
todas as nossas preces.
Atentos aos graves problemas que o Oriente Médio enfrenta, dedicamos algumas horas de oração, celebração da Palavra
e adoração ao Santíssimo Sacramento pela paz na Síria. Ao nos
reunirmos aos pés do Sacrário, sentimos a presença de Deus no
meio de nós.
Pela graça de Deus, recebemos a Irmã Lina Boff no dia 28 de
agosto que, com a doçura que a caracteriza, nos brindou com
uma palestra sobre a “Assunção de Nossa Senhora ao céu”, apresentando imagens que encantaram e comoveram.
No dia 11 de setembro, com a mesma gentileza, Irmã Lina nos falou de Santa Teresinha,
com a qual tivemos um
encontro vital, capaz de
trazer Jesus até nós.
No dia 18, num momento sem formalidades, trocamos ideias sobre a Espiritualidade de
Jesus com Helena Célia,
paroquiana.
Agradecemos a Deus
estes presentes, colocando-nos aos pés de Jesus,
com as bênçãos de nossa
padroeira.
(Paulo Melo)
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São Francisco de Paula
Taumaturgo

M

uitos prodígios são atribuídos a São Francisco de Paula. Conhecendo bem as palavras
de Jesus, que afirmara ser suficiente ter fé como um grão de mostarda para mover
montanhas, o Eremita, fazendo da Palavra de Deus luz para seu caminho, acredita firmemente. Confia no poder desta Palavra e usa a força de Deus não só para restituir a vida ou a
saúde das pessoas que o procuram, mas também para vencer as forças da natureza.
Sua relação com o fogo deixa todos admirados, leva nas mãos brasas acesas sem se queimar; entra em uma fornalha em chamas para consertar a abóbada que ameaçava ruir, sem dano
algum; seus pés não sofrem quando pisa em brasas e se, imerso na oração, esquece de acender
o fogo sob a panela, a sopa cozinha do mesmo modo.
Francisco não só domina o fogo, mas também as pedras. Junto a operários que trabalhavam em uma pedreira, vê um enorme bloco destacar-se do alto e rolar em direção
aos trabalhadores. O Santo intervém prontamente, gritando: “Por caridade, pare!” A
gigantesca pedra ficou imóvel, contrariando a lei da gravidade. Ainda hoje, no mesmo
lugar onde foi sustada, é conhecida como “a pedra do milagre”.
Sempre ajudando os trabalhadores do convento, num dia de muito calor, Francisco
bate com seu bastão em uma rocha e faz jorrar água fresca. Até hoje existe esta fonte
que é chamada “água de Cucchhiarella”.
São Francisco de Paula foi tecendo sua vida com atos de bondade e seus feitos
prodigiosos foram frutos da caridade sem limites, da humildade e da fé, que o colocavam, segundo suas próprias palavras, como “mínimo dos mínimos servos de
Jesus Cristo bendito”.
(Pastoral da Comunicação - Texto baseado nos livros: “San Francesco di Paola”, de Rocco Benvenuto
e “São Francisco de Paula – Vida Ilustrada”, publicação da Delegação Geral da Ordem dos Mínimos)

Assembleia Paroquial
9 de novembro

..........................................................................................

Convite
Para programarmos, em conjunto, as atividades que identificarão nossa missão evangelizadora no próximo ano, convidamos todos os paroquianos para a Assembleia Paroquial 2013, a realizar-se dia 9 de novembro, das 8h às 12h30m, na igreja.
Tomando como base o Documento 104 da CNBB, intitulado: “Comunidade de Comunidades: Uma nova Paróquia”, vamos refletir sobre nosso Plano Pastoral.
Coloquemo-nos a serviço da vida em todas as suas instâncias, preparemo-nos para uma
nova experiência comunitária que incentive a mobilidade dos discípulos entre os diferentes
grupos que atuam na paróquia, vivendo e testemunhando nossa fé.
Contamos com sua disponibilidade e seu desejo de partilhar momentos agradáveis, na
esperança de uma paróquia fortalecida pelos dons do Espírito Santo.
Reserve esta manhã de sábado para celebrar a vida em comunidade e traçar os caminhos que nos permitirão construir uma nova Igreja que anuncie e reanuncie Jesus Cristo.
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Pastoral do Dízimo
Resposta da comunidade à campanha
“dízimo é partilha”
Evolução recente do número de dizimistas
Número de dizimistas

700
650
600
550
500
450
400

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Meses do corrente ano

Em resumo:
éramos 535, agora
já somos 650.
Ainda podemos
ir além!

São Francisco de Assis
4 de outubro

Conhecido como o protetor dos pobres e
dos animais, São Francisco de Assis foi o santo
inspirador dos pais de São Francisco de Paula a darlhe este nome.
Nascido na Úmbria, na cidade de Assis, em
1182, de uma família burguesa, São Francisco
deixa tudo em 1206, entregando-se a um estilo de
vida fundado na pobreza, na simplicidade, no amor
total a todas as criaturas.
Com alguns amigos, deu início à Ordem dos
Frades Menores ou Franciscanos. Sua alegria,
simpatia e simplicidade fizeram dele um dos santos
mais populares dos nossos dias.
Foi canonizado pela Igreja menos de dois anos
após falecer, em 1228. Por seu apreço à natureza,
é mundialmente conhecido como o santo patrono
dos animais e do meio ambiente.

Dizimistas
aniversariantes
outubro/2013
1
1
2
4
4
5
5
7
8
8
8
9
9
9
10
10
12
13
13
16
17
17
17
18
19
20
20
21
21
21
22
25
26
26
27
27
29
29
29
29
30
31
31
31
31

Álvaro Alberto Guerra Ventura
Rubem da Cunha Ferreira
Neuza Maria Cossettin de Medeiros
Helena Simões Correa
Nilza do Rosário Barros
Angela T. S. Rezende
Maria Luiza da Costa Rosa
Manuel José Aguieiras Alves
Gilson Fernando Buccos Filhagosa
Hilda Maria Pinheiro Coré
Ida Moritz Cavalcanti
Hélio Francisco da Silva
Maria Cirlei Sanches de Azevedo
Maria Celina Grossi
Bottino Natale Neto
Vera Lúcia Monteiro Pereira
Shirley Thereza Pumar Henriques
Carlos Eduardo da Silva Carelli
Valeria Vilela Torres
Judite Alves Santos
Celina Silva de Magalhães
Isaura dos Reis Lavouras
Teresinha Maria Bertoti
Olga Marysa Martins Politzer
Beatriz Maria Miné Costa
Elisa Scheide Nazareth
Manoel Marques Simões
Ana Maria F. Frutuoso da Silva
Epaminondas Parente Martins
Marcelo Barifouse
Hortência Maria Maciel Sales
Elio Da Cas
João Antonio Bernardi Filho
Paulo Cesar Dias de Lima
André Luiz Soares Coutinho
Ismara Rangel de Oliveira
Luiz Fernando Azevedo Miranda
Nilo Fernandes Pereira Neto
Norina Elena Carnevale Pina
Wallace Ferreira de Carvalho
Maria Neide S. Beno Siebeneichler
José Aladio Martin Arnez
Lúcia Maria Albuquerque Carneiro
Pricila Pedra Neves
Sílvia de Abreu Santo

Parabéns a todos!

Em nossa paróquia, nossos sacerdotes darão a bênção
aos animais, nos seguintes horários, no dia 4 de outubro: às
12h e às 17h.
(João Bosco - coordenador)
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Pastoral da Iniciação Cristã
A Catequese na Ilha da Gigóia
A Ilha da Gigóia é um pedacinho diferente da Barra da Tijuca, ligada à nossa paróquia pela
capela de São Pedro, onde o povo de Deus se reúne para rezar o terço, celebrar a eucaristia e, em
algumas ocasiões, celebrar o batismo e o matrimônio.
A Pastoral da Iniciação Cristã, com a catequese infantil, está presente com 3 turminhas aos
domingos, após a missa das 9h. As crianças participam da liturgia na missa dominical e se reúnem
para o encontro com as catequistas no Centro Social.
Este ano recebemos uma bênção, na pessoa da missionária Luiza, que se mudou para a Ilha da
Gigóia e se colocou a serviço. As catequistas Beth Codá e Nidinha também estão sempre incentivando a comunidade a perseverar na catequese.
Rezemos para que Deus continue dando forças para que todos possam dizer “sim” aos projetos
de evangelização na Ilha da Gigóia e que a Virgem Santíssima os inspire na caminhada.

Gesto concreto
da Catequese
Ensinar nossas crianças a partilhar a
vida com os irmãos é uma proposta da
catequese. Mas isto não é suficiente,
queremos levá-las, com suas famílias, a
realizarem um gesto concreto de amor
em nossa comunidade.
A proposta se torna realidade quando recebemos, em cada missa da catequese, uma expressiva quantidade de
leite. Também nos encontros e durante
a semana recebemos doações que são
computadas na missa de sábado.
No boletim de setembro, a Pastoral
da Promoção Humana apresentou o relatório com as doações recebidas. Com
carinho, vamos acompanhar os números
generosos e o agradecimento daqueles
que recebem o leite.
Dirigimos nossas orações a Deus,
que nos conduz neste serviço. Obrigada
à comunidade da catequese!

Projeto NutriKid’s
No dia 14 de setembro, na missa com as crianças, foi
apresentado o Projeto NutriKid’s, que será desenvolvido pelas
estagiárias do 8º período de Nutrição da Universidade Estácio
de Sá, Denise Oliveira Davison e Isnayara Raysa Andrade, em
nossa paróquia. Este projeto oferece à comunidade infantil
noções importantes sobre alimentação saudável, com abordagem lúdica, além de atividades práticas, educação alimentar e esclarecimentos às crianças portadoras de distúrbios de
açúcar e de colesterol.
Ao fim da missa, foi distribuída uma lembrancinha com
as indicações do dia e horário da reunião do grupo.

(Mercedes Maria – Coordenadora)
(Mercedes Maria – Coordenadora da Catequese)
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Pastoral do Idoso
Dia Nacional do Idoso
1º de outubro
“No Brasil, o envelhecimento da população alerta para a necessidade de medidas
que acompanhem o crescimento do número de idosos.
Comemorado no dia 1º de outubro, o Dia Nacional do Idoso, instituído pela Lei nº
11.433/06, reforça a importância da inclusão social desta parcela da população, além
da garantia de acesso aos benefícios já conquistados.
Boa parte destas conquistas está listada no Estatuto do Idoso, que é o principal
instrumento para assegurar direitos. Entre os itens do documento, estão: a proteção
à vida e à saúde, que consiste no respeito à integridade física e moral; e o direito ao
respeito, liberdade e dignidade”.
Vimos cumprimentar aqueles que, em nossa paróquia, têm papel importante: são
líderes, trabalhadores, aposentados, detentores de sabedoria, avós, cuidadores e voluntários. Queremos homenagear todas as pessoas idosas e comemorar suas conquistas.

Encontro de
Convivência
O mês de setembro
iniciou, para a Pastoral do Idoso, com uma
profunda reflexão sobre São Paulo. No dia
3, Fátima Coutinho nos
apresentou a vida do
Apóstolo, seus hábitos,
suas atitudes e nos fez
ver o quanto ele é modelo para o homem de hoje.
Por seu trabalho para pagar as despesas pessoais e de seus
companheiros de jornada, São Paulo se identificava com os
mais pobres e até mesmo com os escravos. Com tranquilidade,
encarava os desafios e, no desejo de difundir a fé em Jesus
Cristo, percorria grandes distâncias, visitando diversas cidades.
Mesmo numa época em que a comunicação era difícil, São
Paulo conseguia enviar cartas a todas as comunidades que
visitava, exortando-as a perseverarem na fé.
Ficamos agradecidos por mais este convívio que nos permitiu conhecer melhor o Apóstolo dos gentios e celebrar, de
modo fraterno, a Independência do Brasil.
O próximo encontro da Pastoral do Idoso será dia 1º de
outubro, 3ª feira, às 15h, no Centro Social, com a catequista
Mercedes Manão, que nos falará sobre os Livros Litúrgicos.
(Maria José Salvador - Coordenadora)
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Amostra Bíblica do Vicariato
No dia 15 de setembro aconteceu
mais uma Amostra Bíblica do Vicariato Jacarepaguá, no Colégio Nossa Senhora da
Ressurreição, Recreio dos Bandeirantes.
Assim como nos anos anteriores,
nossa paróquia foi prestigiada com
a participação do Grupo de Adolescentes que, desenvolvendo os temas
“Cura do servo do centurião” e “A viúva de Naim”, apresentaram uma análise bem atual de interpretação dessas
passagens bíblicas.
De início mostraram a substancial
diferença entre as duas manifestações
de fé. No caso do centurião, um pagão
foi diretamente até Jesus pedir pelo
seu servo; no segundo texto, foi o próprio Jesus quem tomou a iniciativa e há
somente um monólogo, o do Senhor.
Na maquete foi usado um globo
terrestre, simbolizando a humanidade
(assim como a viúva de Naim); a Cruz
Peregrina (simbolizando o agir de Jesus
na juventude); os textos correspondentes a cada passagem e uma gravura da

“porta da cidade”, mostrando a fronteira
entre a vida e a morte.
Os visitantes eram convidados a ouvir
o trecho da mensagem do Papa Francisco
aos jovens na Via Sacra da JMJ: “Ninguém
toca na Cruz de Cristo se deixar alguma
coisa nela e trazer dela algo” e a responder à pergunta do Papa: “O que você deixou na Cruz e o que ela deixou em você?”
Sem demora, cada visitante escreveu
uma mensagem em pequena folha e a
pregou na Cruz Peregrina.
Nossos adolescentes foram fielmente
representados por centenas de crianças,
adolescentes e jovens, freiras e sacerdotes
que faziam fila para ouvir a mensagem de
Francisco e disputar as três canetinhas e
pequenos espaços para escrever e pendurar suas mensagens na Cruz.
Que a Graça de Deus continue iluminando nossos adolescentes e sua perseverança em se consolidar como grupo
representativo da nova e renovada Igreja de Cristo no Jardim Oceânico, Barra
da Tijuca.

(Carlos Alberto Solari - coordenador do Grupo de Adolescentes)

Dia da Criança
12 de outubro

Festejar o Dia da Criança é celebrar um
tempo encantado, de delicadeza, de confiança, de aconchego. É, também, um tempo
misterioso de “amar cuidadosamente com o
olhar, com os ouvidos, com a mão que tateia
para não ferir”, como diz Rubem Alves.
Jesus chama as crianças a si, sem se indignar com os discípulos, que querem afastá-las. Demonstra por elas afeição, sem glorificar sua “inocência infantil”, pois conhece
também suas manhas (Mt 11,16). Jesus vê
nas crianças o que é exigido para entrar no
Reino de Deus: ser pequeno e ter necessidade de auxílio. O presunçoso é excluído.
Se levarmos Jesus a sério, nós, adultos,
temos que ser como as crianças, confiarmos
no Pai de bondade que não nos abandona
nunca. Quando começarmos os caminhos,
saibamos perceber que, na liberdade das
escolhas, o olhar de Deus nos acompanha.
Tentemos viver a permanente disponibilidade da criança e recomeçar sempre sorrindo, com um riso que derreta a dureza
do coração. E que a nossa oração aconteça
sempre no espírito de feliz parceria, pois sabemos que temos Deus como companheiro!
Amiguinhos e amiguinhas de nossa paróquia, que seus corações fiquem
sempre repletos de Deus, que seus caminhos sejam de sabores muito especiais. E
ajudem os adultos a viverem como vocês,
construindo na alegria um mundo justo.
Feliz Dia da Criança!
(Pastoral da Comunicação)
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20ª Romaria à
Sob a orientação espiritual de Frei Dino, a
nossa paróquia se fez presente na Romaria ao
Santuário de Aparecida, organizada pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, nos dias 30 e 31 de
agosto, como já ocorre há 20 anos.
Participaram mais de 150 paroquianos, distribuídos em 4 ônibus, sob a coordenação de Mercedes,
Terezinha Domingues, Marinho e Thereza Soares.
Aproveitamos a viagem para uma visita à
Fazenda Esperança, em Guaratinguetá, comunidade terapêutica que acolhe jovens do sexo
feminino com o desejo de superar a dependência química, por meio da convivência, trabalho
e espiritualidade. Fomos acolhidos com muito
carinho e o ponto alto da visita foi a missa celebrada por Frei Dino, na qual ouvimos alguns
depoimentos emocionantes. Ao final da missa,
nos ofereceram um bolo comemorativo dos 20
anos de nossa Romaria.

ESTRADA DOS BANDEIRANTES
1430 - TAQUARA

TEL.: 3116-8350

NO MERCADÃO DE JACAREPAGUÁ

•ESTACIONAMENTO GRÁTIS
(PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 20,00)

LOJA S EM:
NILÓPOLIS, NOVA IGUAÇU,
REALENGO E SANTA CRUZ
TELEVENDAS:

2691-9575
w w w.c h a t u b a.c o m .b r

Nossos Passos - outubro 2013

9

à Aparecida
Ainda em Guaratinguetá, visitamos o Seminário de Santo Antonio de Sant’Ana Galvão,
mais conhecido por Frei Galvão, que recebe
alunos de todo o Brasil para formação religiosa
franciscana. O Seminário conta com um acervo de objetos pessoais que pertenceram a Frei
Galvão e ali são distribuídas as “Pílulas de Frei
Galvão”. De seus jardins, ergue-se monumental
estátua de Nossa Senhora de Fátima, obra em
cimento armado. Fomos acolhidos por um Frei
residente que nos explicou como dão continuidade à obra do Santo.
No sábado, dia 31 de agosto, na missa celebrada no Santuário pelo Arcebispo Dom Orani
João Tempesta, os nossos paroquianos, Berenice
e Ivo, que comemoram este ano 50 anos de casados, Bodas de Ouro, foram convidados a levar,
em procissão, a imagem de Nossa Senhora Aparecida ao altar, antes do início da missa.

(Pastoral da Comunicação)
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Beatificação das Monjas Mínimas
Mártires de Barcelona
27 de outubro
O martírio das servas de Deus Maria de Montserrat, religiosas professas do Instituto das Mínimas Descalças de São Francisco de Paula, aconteceu em 23 de julho de
1936, em Barcelona, durante a Guerra Civil Espanhola (1936 - 1939).
No ódio à fé, foram assassinadas as religiosas: Josefa Pilar García y Solanas; Ramona Ors Torrentes; Dolores Vilaseca Gallego; Mercè Mestre Trinché; Vicenta Jordá
Martí; Josefa Panyela Doménech; Teresa Ríus Casas; Maria Montserrat Ors Molest e
Ana Ballesta Gelmá e a leiga Lucrecia Garcia y Solanas, viúva.
No dia 20 de dezembro de 2012, o Papa Bento XVI firmou o decreto para a
Beatificação das mártires do Convento de Barcelona. A Beatificação terá lugar em
Tarragona, em 27 de outubro de 2013.
Madre Maria Teresa de Jesús Alonso, atual superiora do Convento, lembra que
a beatificação acontecerá 77 anos depois do martírio, no ano em que se comemora
500 anos da beatificação de São Francisco de Paula e agradece a todos que ajudaram a chegar a este momento tão precioso para a Ordem das Mínimas.

(Pastoral da Comunicação)

Campanha da Fraternidade
Doação de sangue
Muito importante
em campanhas do porte das três doações de
sangue ocorridas neste
ano, no Centro Social,
é a motivação que antecede o dia do evento:
tocar na sensibilidade
dos paroquianos e fazer
com que compareçam.
Sem que percebêssemos, a oração foi o agir
de Deus neste processo.
Com muita alegria,
recebemos cerca de 100 pessoas, das quais foram efetuados 69 cadastros e coletadas 49 bolsas de sangue pelo HEMORIO, no dia 11 de
setembro de 2013.
Cada um dos doadores, generosa e voluntariamente, trouxe o coração
aberto. Nos semblantes transparecia a atitude de responsabilidade para
com o irmão necessitado, muitas vezes deitado em leitos de hospitais.
Em 2014 continuaremos com a campanha que se iniciou há quase 10
anos. Para tanto, deixo mensagens encorajadoras encontradas na Palavra
de Deus: “Fazei o bem, sem esperar coisa alguma em troca” (Lc 6,35).
“Dai e vos será dado; uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será derramada em vosso regaço, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também” (Lc 6,38).

(Maria Helena Cantamissa – Coordenadora da CF 2013)
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Festa de Santa Teresinha
1º de outubro
A Padroeira de nossa igreja localizada no Largo da Barra (Barrinha), Santa Teresinha do Menino Jesus, cuja breve existência foi marcada pelo sorriso inigualável, fruto
da alegria que vem do íntimo da alma, que mesmo debilitada por grave enfermidade,
não rejeitava nenhum trabalho, jogando flores de pequenos sacrifícios para Jesus, é
festejada liturgicamente no dia 1º de outubro.
No desejo de proporcionar a seus devotos a possibilidade de homenagear tão
querida padroeira, antecipamos a festa para os últimos dias de setembro, conforme
mostra o cartaz.
No Boletim de novembro, teremos todos os momentos da festa registrados.
Que Santa Teresinha, a jovem francesa que amava Jesus com tanta doçura, interceda a Deus por todos nós, para que saibamos viver a fé na alegria de servir.
(Pastoral da Comunicação)

Pastoral da Crisma
Peregrinação ao Corcovado
Na tarde de sábado, dia 14 de setembro, os paroquianos que
foram crismados no último semestre se reencontraram para a realização da tradicional peregrinação das turmas da Crisma ao Santuário do Cristo Redentor, no topo do Corcovado.
O passeio, originalmente previsto para junho deste ano, teve
que ser remarcado, devido ao mau tempo. A nova data escolhida
não poderia ter sido melhor! Fomos agraciados com um maravilhoso sábado de sol, sem uma nuvem sequer. Lá de cima, a vista
da cidade maravilhosa é deslumbrante!
Frei Altair acompanhou o grupo e celebrou a Santa Missa na
Capela de Nossa Senhora Aparecida, no pedestal do Cristo, para
as turmas da Crisma e para alguns turistas que ficaram felizes e
agradecidos por participarem da celebração.
Após a missa, uma breve procissão com a imagem de Nossa
Senhora ao redor da monumental estátua do Cristo testemunhou
aos presentes a nossa fé.
Frei Altair, simpaticamente, tirou muitas fotos e abençoou a
todos os turistas com água benta.

Apresentação dos
novos crismandos
Durante a missa das 20h, do dia 22 de setembro, o grupo de
crismandos que se prepara para receber o sacramento da Crisma
em 2014 foi apresentado à comunidade por Frei Dino.
Na assembleia predominava
a camisa vermelha, que os identifica. Durante a homilia, quatro
jovens que já receberam a Crisma
deram depoimentos sobre o tempo de preparação, enfatizando as
dificuldades que surgem, tentando-os a abandonar a caminhada.
Mas testemunharam, também, a
necessidade de perseverar no caminho, o que resulta na alegria do
convívio e no fortalecimento da
fé, enriquecendo a vida.
A comunidade aplaudiu crismandos e crismados de pé.
Agradecemos a Deus por colocar sob a responsabilidade de
nossos catequistas um grupo tão
grande e valioso. Confiamos que
todos cumprirão a missão que
lhes foi confiada com dedicação
e carinho.
Parabéns aos novos crismandos!
(Rafael Salomão Romano)
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Festa de N. Senhora
Aparecida
12 de outubro

Nós, brasileiros, devotos da Virgem Aparecida, ao entrarmos em seu santuário, podemos
imaginar o que se passa no coração de Deus,
ao ver tanta gente colocar suas alegrias e esperanças aos pés de Maria. A Mãe de seu Filho é
aquela que conduz a humanidade para o seio
da Trindade Santa, como a mais perfeita discípula e missionária.
Nossa protetora negra, linda e serena como
uma noite de luar, é um exemplo da “força que
há na humildade, a força do amor que vence
barreiras e desconstrói violências e maldades.”
A imagem da Virgem, encontrada no Rio Paraíba, mais precisamente no Porto de Itaguaçu,
é um sinal que gera vida, vida em abundância.
Transmite, a cada devoto, uma explosão misteriosa de sacralidade em tudo que existe, joia
preciosa que devemos guardar no coração. Mas
nos chama, também, a colocarmos os dons a
serviço daqueles mais amados por Deus: os pobres, os excluídos, a exemplo de seu Filho.
No dia de sua festa, só podemos agradecer
sua proteção, Padroeira do Brasil, e deixar nosso
empenho em caminhar sempre com Jesus, num
sincero compromisso de fé.
(Pastoral da Comunicação)

São Lucas - 18 de outubro
Dia do Médico
No dia 18 de outubro comemoramos o Dia do
Médico. Esta data foi escolhida por ser o dia consagrado a Lucas, o “amado médico”, segundo o
apóstolo Paulo.
Foi entre os milhares de volumes da Biblioteca
de Alexandria que Lucas recolheu e absorveu os
segredos da medicina antiga. Mas, para Lucas,
a cura não passava só pelos remédios e poções,
mas também pelo coração. Com uma bondade
e generosidade raras nos tempos violentos da
Roma imperial, tornou-se um defensor dos mais
pobres e desfavorecidos, a quem tratava como
iguais e de quem cuidava com amor.
Nesta data, de forma especial, expressamos uma grande preocupação com
o quadro de desequilíbrio na área da saúde de nosso país. Sem investimentos
na rede pública, sem melhora da infraestrutura física e de equipamentos e sem
uma política de recursos humanos que valorize os médicos e outros profissionais
da saúde, estimulando-os a se fixarem em áreas de difícil provimento, qualquer
diretriz proposta pode ser comprometida.
Felizmente a medicina é a arte da superação e da evolução contínua e, no seu
dia a dia, nada supera a magnitude da relação médico-paciente. É a força desta
relação que garante a vitória sobre os inúmeros obstáculos que encontramos nos
sistemas público e privado de saúde.
E no modelo do Bom Samaritano de ver, compadecer-se, aproximar-se e
curar, é que devemos seguir nossa missão de médicos, conservando a esperança,
nos deixando surpreender por Deus e vivendo na alegria, como enfatizou o Papa
Francisco, em sua visita ao Brasil.
(José Aurélio Marques – paroquiano médico)

Nosso reconhecimento
No Dia do Médico, os paroquianos
de São Francisco de Paula e todos aqueles que foram atendidos pelos médicos
de nosso Ambulatório unem-se para
agradecer a Deus este serviço verdadeiramente samaritano.
À equipe dirigida pelo Dr. Edyo que,
numa sincera reverência pela vida faz retornar o sorriso ao rosto de cada paciente, nosso muito obrigado.
Que Deus abençoe nossos médicos
e que São Lucas os ajude na missão de
aliviar o sofrimento.

(Pastoral da Comunicação)
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Outubro, mês das Missões

A missão é feita
com os pés dos
que partem,
com os joelhos
dos que rezam
e com as mãos
dos que ajudam.

Em outubro, a Igreja no mundo todo celebra o Mês das Missões, período no qual são intensificadas as iniciativas de formação, animação e cooperação em prol da Missão Universal. A
Missão é a principal razão de ser da Igreja e seus missionários e suas missionárias representam
uma grande riqueza.
As Pontifícias Obras Missionárias (POM), com sede em Brasília, têm a responsabilidade de
organizar, todos os anos, a Campanha Missionária, na qual colaboram diversos organismos que
compõem o Conselho Missionário Nacional (COMINA). O tema deste ano é “Juventude em
Missão” e o lema, tirado do profeta Jeremias é: “A quem eu te enviar, irás” (Jr 1,7b).
Pela Campanha, a comunidade cristã é convidada a renovar seu compromisso batismal
em conformidade ao mandato de Jesus Cristo: “Ide e fazei que todas as nações se tornem
discípulos” (Mt 28, 19).
Comunidades, paróquias e dioceses, por orientação da Santa Sé, são convidadas a participar da coleta para o Fundo Universal de Solidariedade Missionária, que será realizada no
dia 20 de outubro. Os recursos arrecadados financiarão projetos de ajuda a missões em todo
mundo, especialmente na Ásia e na África.
Participe, em nossa paróquia, do Terço pelas Missões, durante todo o mês de outubro, de 2ª a 6ª feira, às 18h, na Capela do Santíssimo.
“Senhor, nosso Deus, concede-nos, a nós que celebramos este mês das missões, a
graça de permanecer fiéis à nossa vocação cristã, abertos à dimensão missionária da
Igreja e prontos a dar testemunho de Jesus a todos aqueles que ainda não o conhecem.” (Dom Hélder Câmara)
E que Santa Teresinha, Padroeira das Missões, interceda pelos missionários de nossa comunidade paroquial.
(Pastoral da Comunicação)

Encontro com o Vice-governador
do Estado do Rio de Janeiro
Ponte Frei Saturnino Arto Sardina
Cumprimos mais uma etapa em prol do atendimento ao pedido da comunidade paroquial de São Francisco de Paula ao Governador do Rio de Janeiro,
para que a ponte estaiada sobre a Lagoa da Tijuca, por onde passará o Metrô
perto de nossa igreja, leve o nome do inesquecível Frei Saturnino.
No dia 3 de setembro, Frei Dino, acompanhado de nosso amigo Álvaro
Ventura, esteve com o Vice-governador Luiz Fernando de Souza, no Palácio
Guanabara, em Laranjeiras, para a entrega da solicitação em forma de abaixo-assinado, com 6.030 assinaturas.
O encontro foi intermediado pelo Deputado Estadual André Corrêa, líder
do Governo na ALERJ.
No mesmo dia do encontro, 3 de setembro, nossa solicitação foi encaminhada à Assembleia Legislativa, como Projeto de Lei: PL nº 2418/2013
Aguardamos uma resposta, na esperança de sermos atendidos em nossa
solicitação e agradecemos a todos os paroquianos que compartilharam este
desejo conosco, deixando suas assinaturas no documento.
(Pastoral da Comunicação)
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Pastoral Familar
Queijos e Vinhos 2013
Mais uma vez a tradicional festa de “Queijos e Vinhos” foi
um sucesso. Na noite do dia 24 de agosto, no salão nobre do
Atlântico Sul, nossa comunidade se reuniu para curtirmos momentos de congraçamento e alegria.
A animação tomou conta de todos, que se divertiram ao som
de músicas maravilhosas e contagiantes. Foi o momento dos amigos colocarem suas conversas em dia, num ambiente diferente.
Estamos muito felizes com os frutos de nossa programação,

pois este ano estiveram presentes cerca de 260 pessoas, quase
todos integrantes e frequentadores de nossa paróquia.
Agradecemos mais uma vez ao Sr Ronaldo, síndico do Condomínio Atlântico Sul e a Carlos Alberto, subsíndico, que cederam o
espaço do majestoso salão.
Deixamos, também, nossos agradecimentos aos que contribuíram e trabalharam na organização do evento, proporcionando, a
todos nós, uma noite inesquecível!
(Nei e Jaciara)

Encontro de Casais com Cristo 2013
Realizou-se nos dias 13,14 e 15 de
setembro o 27º ECC. O evento ocorreu
no colégio Veiga de Almeida que gentilmente nos cedeu o seu espaço.
Debruçamo-nos sobre o tema: “Converter-se aos jovens” e o lema: “Eis-me
aqui; envia-me, Senhor!”, reacendendo
a chama que nos faz olhar nossos jovens
como eles merecem, principalmente
após a demonstração e exemplo que deram durante a JMJ 2013.
Temos a certeza que os 33 casais participantes deste Encontro foram tocados pelas palestras, depoimentos e, principalmente,
pelo acolhimento dos encontreiros que compuseram as diversas equipes.
A espiritualidade prevaleceu no ECC, fruto de muitas orações e do belo trabalho desenvolvido pelos dirigentes, coordenadores e suas equipes. Devemos enfatizar a coordenação eficiente e segura do casal Medeiros e Neuza.
A todos os irmãos que atenderam ao chamado do Senhor para serem discípulos e
missionários, nosso profundo agradecimento.
Aos novos encontreiros, os votos de boas vindas. A Paróquia São Francisco de Paula os
acolhe e a Pastoral Familiar está pronta para integrá-los na comunidade.
Obrigado a todos
(Nei e Jaciara – coordenadores da Pastoral Familiar)

Vem Jornadeiro
Será realizado em 26 de outubro, sábado, a partir das 14h,
no Centro Social, o tradicional
“Vem Jornadeiro”. Será uma tarde com a presença de Cristo vivo
entre nós, para que possamos ser,
como conclamou o Papa Francisco, “Luzeiros da Esperança”.
Estão todos convidados, especialmente os que fizeram
parte da Jornada com
Cristo em nossa paróquia de 2000 a 2013.
Venham todos,
Jesus os espera!
(Marco e Beth)
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Caminhada até a Pedra Bonita
Tudo se inicia com um passo. Colocar-se a caminho requer um movimento de partida,
mas trilhar exige uma meta, exige um estímulo para se chegar a algum lugar. Foi em cima
desta proposta que, após um mês da JMJ, os jovens da paróquia, junto com outros paroquianos, formaram um grupo de 52 pessoas para trilhar o caminho da Pedra Bonita.
O objetivo foi o lazer, a integração e dar o testemunho de que a chama da JMJ ainda
se faz presente nos corações, demonstrando que a Jornada não acabou e que ainda existe
um caminho a trilhar. Muitos foram com a blusa de peregrino ou voluntário, mochilas,
bandeira ou qualquer outro objeto que representasse a JMJ.

Beato
Nicolás Barré
16 de outubro

Ao chegarmos ao destino final, o topo da Pedra Bonita, dedicamos um momento à oração, partilhamos a Palavra e fizemos uma reflexão, fechando com músicas.
Um lanche foi partilhado, em memória ao ato da multiplicação dos pães e peixes, demonstrando a todos a experiência de fé. Este gesto chamou a atenção de duas jovens que estavam
em outro grupo e decidiram partilhar com a nossa juventude aquele momento de alegria. Foi
uma bela experiência, onde atos de evangelização tocaram corações. Percebemos o efeito do
“Ide e fazei discípulos entre todas as nações” (Mt 28, 19), lema da JMJ Rio 2013
“O Senhor confia a toda a Igreja e também a nós, anunciarmos o Evangelho, testemunharmos a nossa fé e partilharmos a experiência da fé”, disse o Papa Francisco.
Que os jovens de nossa paróquia mantenham a chama da JMJ sempre acesa, que
guardem em seus corações cada gesto, cada palavra do Papa Francisco e que perseverem
na trilha que foi iniciada.

O jovem Nicolás Barré, nascido
em Amiens, França, em 1621, ingressou na Ordem dos Religiosos
Mínimos de São Francisco de Paula
aos 19 anos, onde desenvolveu a espiritualidade do abandono em Cristo. Escutou Jesus na leitura da Bíblia
e na meditação da Palavra, fazendo
de sua vida uma oração de amor a
Deus e ao próximo.
Tendo como modelo de vida São
Francisco de Paula, tornou-se um contemplativo e um penitente, cultivando
a espiritualidade quaresmal, sem,
contudo, descuidar-se dos problemas
de seu tempo, atendendo às pessoas
humildes que pediam libertação e justiça, ante o jugo dos poderosos.
Cuidou, especialmente, das
crianças e jovens, criando “petites
écoles” nos bairros pobres, proporcionando formação cultural àqueles
que viviam no abandono. Para ajudá-lo neste serviço, criou a Ordem
das Irmãs do Menino Jesus. Sacerdote e guia espiritual, obteve profundas conversões, sob o impulso
do Espírito.
Falecido em 1686, seus restos
mortais descansam na Catedral de
Reims.
A santidade deste servidor de
Deus levou o Papa João Paulo II a dar-lhe o título de Venerável, em 1983,
sendo beatificado, em Roma, em 16
de outubro de 1994.
(Pastoral da Comunicação)

(Rafael Machado e Manoela Epifânio)

16

Nossos Passos - outubro 2013

Oração pela Paz
“Orai pela paz em Jerusalém,
e vivam em segurança os que te amam” (Sl 122,6)
Com a mesma força e certeza dos versos do Salmista David, assim a juventude da paróquia e a comunidade se reuniram, no dia 7 de setembro, às 15h, para orar pela paz mundial.
Atendendo à convocação do Papa Francisco e em unidade com a toda a Igreja, tivemos
um forte momento de intercessão, especialmente pela paz na Síria.
No dia da Proclamação da Independência do Brasil, as intenções se voltaram também, para o nosso país, para que seja livre e pacífico. Por coincidência divina, nos reunimos em oração no exato momento em que, na Praça de São Pedro, o Santo Padre
conduzia a Vigília pela paz.
Começamos com louvores ao Espírito Santo e, como estávamos na véspera da Natividade de Nossa Senhora, a Rainha da Paz, rezamos o Rosário, pedindo sua intercessão sobre as nossas intenções. Por fim, Frei Dino convidou os presentes a proclamarem a oração
que o Papa Francisco divulgou pela paz.
Experimentamos como é importante estarmos unidos aos que sofrem, contemplando
as dores de Cristo no irmão, podendo, deste
modo, fortalecer a fé.
Prossigamos no firme propósito de sermos agentes promulgadores da própria paz
de Cristo.
(Ricardo Tassilo Barbosa - Catequista da
Pastoral da Crisma)

Dia Nacional da Juventude (DNJ)
25 de outubro
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) disponibiliza subsídios para o
Dia Nacional da Juventude, a ser celebrado em todo o Brasil no dia 25 de outubro.
Com o tema: “Jovem: levante-se, seja fermento!”, o DNJ 2013 propõe um caminho missionário para a juventude católica do Brasil. Grupos de jovens e pastorais da
juventude devem organizar atividades para celebrar a data. Para ajudá-los, a CNBB
lançou um subsídio de preparação, além de roteiro para três encontros; o livro traz o
histórico do DNJ e uma proposta de celebração missionária.
O DNJ nasceu em 1985 e, desde então, 28 edições já foram realizadas.
Quando as diversas juventudes, nas suas realidades específicas, unirem os gritos
pela concretização dos seus sonhos, o mundo pode ter novas esperanças. É preciso
acreditar na vitalidade e no entusiasmo dos jovens.
O Dia Nacional da Juventude quer exatamente que os sonhos juvenis não sejam
sonhados sós. Jovens se organizando e adultos acreditando neles produzirão novos
raios de vida para a sociedade.
Participe e faça de nossa paróquia uma terra de missão, seguindo a orientação
do Profeta Jeremias: “Quanto a você, arregace suas mangas, levante-se e diga a eles
tudo que eu mandar. Não tenha medo” (Jr 1,17b).
(Pastoral da Comunicação)

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

