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Saiamos para Oferecer

“C

Jesus Cristo

uidar da casa comum é nossa missão”. Este é o lema para a
Campanha Missionária do Mês Missionário de outubro 2016
na Igreja do Brasil. Uma continuidade ao tema da Campanha da Fraternidade deste ano, que tratou da Casa Comum,
inspirada na Carta Encíclica do Papa Francisco Laudato Sì.: Preocupação com o planeta, o clima, a preservação do meio ambiente, o
cuidado com todos os ecossistemas de vida. Neste mês, a Igreja
nos convida a direcionar nossa atenção para tudo o que se refere
ao cuidado ambiental, no nosso serviço missionário e evangelizador.
Para este mês missionário recomendo, outra vez, a leitura do
número 49 da Exortação Apostólica, do Papa Francisco Evangelii
Guadium. Neste número está explícito que o Papa deseja da sua
Igreja um espírito missionário, voltado não mais para o seu interior, mas para as realidades exteriores da própria Igreja. Diz
o Papa no Documento:
“Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida
de Jesus Cristo! Repito aqui, para toda a Igreja,
aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes
e aos leigos de Buenos Aires: prefiro uma
Igreja acidentada, ferida e enlameada
por ter saído pelas estradas, a uma
Igreja enferma pelo fechamento e a
comodidade de se agarrar à própria
segurança. Não quero uma Igreja
preocupada em ser o centro, e
que acaba presa num emara-

nhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa deve,
santamente, inquietar e preocupar a nossa consciência, é que
haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de
fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais
do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos
encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas
normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma
multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: ‘Dai-lhes vós
mesmos de comer’(Mc 6,37)”.
Estas palavras motivam nossa missão este mês, bem no espírito do Papa Francisco. Uma Igreja em busca das “estradas”.
Quais são essas “estradas” que nos cercam enquanto paróquia?
Por onde devem andar os nossos passos neste mês missionário?
Somos uma Igreja em saída?
Outra vez somos convocados a olhar para nossa Casa Comum, nosso meio ambiente. O que estamos fazendo por ele? Por
que não vamos pelas “estradas” da nossa Paróquia para vermos
as condições do ambiente que nos cerca? Por que não fazermos
de outubro um mês de VER e TOMAR ATITUDES, diante da vida
ecológica da nossa Paróquia?
As Pastorais e os Movimentos são convidados a participar de
modo intenso da nossa Casa Comum. Vamos vivenciar as palavras do Papa Francisco, para fazermos deste mês um compromisso missionário e evangelizador de todo nosso sistema ambiental.
Deus nos envie!
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Expediente Paroquial
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

HORÁRIOS DAS MISSAS

• Paróquia:
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 13h e das 14 às 17h30m.
Telefones: Secretaria - 2493-8973 e 2486-0917
Ambulatório - 2491-8509
E-mail: sfpcharitas@gmail.com
Boletim Nossos Passos
- Responsável: Pastoral da Comunicação
- Diagramação: Roberto Niczay (rniczay@gmail.com)
- Impressão: Gráfica e Editora Trena - Tels: (21)2158-8400 e 99997-2013

Conheça melhor a nossa Paróquia
Acesse:

Santa Teresinha do Menino Jesus,
Patrona Universal das Missões
Católicas e Doutora da Igreja
“Não quero ser santa pela metade, escolho tudo”
Santa Teresinha, cuja festa é celebrada a
1º de outubro, não só descobriu que sua vocação era o amor, como também sabia que o seu
coração e o de todos nós, foi feito para amar.
De família modesta e temente a Deus, Teresinha entrou com 15 anos para o Mosteiro
das Carmelitas, em Lisieux, França, com a autorização do Papa Leão XIII. Sua vida se passou na humildade, simplicidade e confiança
plena em Deus. Todos os gestos e sacrifícios
oferecia a Deus, pela salvação das almas e na
intenção da Igreja.
O mais profundo desejo do coração de Teresinha era ser missionária “desde a criação do
mundo até a consumação dos séculos”. Como intercessora dos missionários, sacerdotes e pecadores que não conheciam a Jesus, continua
ainda hoje, vivendo no Céu, fazendo o bem aos da terra.
Morreu de tuberculose, aos 24 anos, no dia 30 de setembro de
1897 dizendo :“Meu Deus, eu Vos amo!”. Seus escritos foram publicados após sua morte.
Foi canonizada em 1925, e declarada “Patrona Universal das Missões
Católicas”, pelo Papa Pio XI. Em 1997, o Papa João Paulo II a proclamou
Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, Doutora da Igreja.
Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós!
Adaptado de: www.santo.cancaonova.com

Festa de Santa Teresinha
1º de outubro

O tríduo de preparação para a festa foi realizado nos dias 28, 29
e 30 de setembro. O diácono Melquisedeque abriu a festa, no dia 27
de setembro, ao falar no Terço dos Homens.
Finalmente, no dia 1º de outubro foi comemorada a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, tão esperada por todos os fiéis, principalmente por aqueles que frequentam a Igreja Santa Teresinha. Duas
missas foram celebradas, sendo a das 18h uma missa solene, seguida
de procissão e de uma alegre confraternização com a presença de
grande número de fiéis.

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

(Pastoral da Comunicação)

obras,
reformas e
impermeabilizações.

CREA - RJ: 1997201455
21 2484 3311
21 98729 2463 (WhatsApp)
contato@impertec-obras.com
www.impertec-obras.com
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São Francisco de Paula
Notícias úteis

“Confiai no Senhor e Ele vos ajudará” (São Francisco de Paula)
“Lux Misericordiae” (Luz da Misericórdia) é o tema obrigatório da IV Edição da Bienal de Grottaglie (Apúlia) que,
excepcionalmente este ano, acontece na cidade de Paola
(Calábria).
Luz e Misericórdia são palavras que combinam com este
evento internacional de Arte. Luz, porque esta palavra é considerada a protagonista absoluta da Arte. Misericórdia, porque nos remete à presença do Jubileu da Misericórdia, e aos
seiscentos anos do nascimento de São Francisco de Paula.
Os sentimentos de misericórdia e caridade pertencem
à expressividade do Humanismo histórico e cristão, que
considera o Homem uma criatura privilegiada de Deus e
obra-prima do Universo.
Sobre a mostra:
Paola, CS, Santuário de São Francisco de Paula – Sala das Exposições – de 16 de julho de 2016 a 8 de janeiro de 2017.
Horários: Manhã: 10h às 13h
Tarde: 16h30 às 19h30
Nos dias 16 e 17 de setembro, foi realizado , no Santuário de
São Francisco de Paula, o Simpósio de Espiritualidade da Ordem dos Mínimos: Conversão do Coração, Penitência Evangélica, Obras de Misericórdia.
Traduzido do site do Santuário de São Francisco de Paula

Outubro

Mês do Rosário e das Missões
O Rosário significa coroa de rosas, é o “Compêndio da Bíblia” dizia S. João Paulo II. O Terço é a
terça parte do Rosário, um conjunto de orações de atos de amor, que fazemos meditando nos principais
mistérios de nossa fé. São as rosas que oferecemos à Mãe de Deus. Nele meditamos todas as passagens
Bíblicas em cada mistério.
• Mistérios da alegria;
• Mistérios da luz ou luminosos;
• Mistérios da dor ou dolorosos;
• Mistérios da glória ou gloriosos;
O Terço é o caminho de Maria que nos leva a Jesus em cada Ave-Maria, apropriando-nos das palavras do Arcanjo Gabriel e de Santa Isabel, sentimo-nos levados a procurar sempre de novo em Maria, nos
seus braços e no seu coração, o fruto bendito do seu ventre. (Lc 1,42)
Em nossa paróquia, estaremos reunidos para a Oração do Terço durante todo o mês de outubro, de
segunda à sexta- feira, às 18 horas, diante do Santíssimo. A oração do Angelus dará inicio à reunião que,
a cada dia, estará sob a responsabilidade de uma pastoral. Compareça, venha conosco oferecer uma
rosa a Maria, em nome de seu filho Jesus.
(Erley Ungarato)
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Pastoral do Dízimo

Nossa Senhora do Rosário

Aniversariantes do mês

7 de outubro

A devoção à Nossa Senhora do Rosário teve origem com os Monges irlandeses no século VIII, que recitavam os
150 Salmos. Como os leigos não sabiam
ler, os monges os ensinaram a rezar 150
Pai Nossos, que mais tarde foram substituídos por 150 Ave-Marias. Assim, a
devoção começou a se espalhar pelo
mundo e atravessou os séculos.
O Rosário de Maria une a terra aos
Céus. Maria Santíssima, em suas aparições, sempre insiste para que as pessoas
rezem o Rosário, que é um dos caminhos
para se chegar a Jesus e à Salvação eterna. O Santo Rosário é também uma poderosa arma de intercessão, um meio
certo de se obter graças através da Virgem Maria.
Rosário de Nossa Senhora
A palavra Rosário quer dizer um tanto de rosas, um buquê de rosas que
se oferece a Nossa Senhora. Cada Ave Maria é uma rosa que oferecemos
à Mãe, com carinho e esperança. Assim, quando rezamos o Santo Rosário
completo, oferecemos um buquê de duzentas rosas a Nossa Senhora.
Adaptado de: cruzterrasanta.com.br

Boas-vindas ao André
No início do mês de setembro, a Pastoral da Crisma organizou um chá de fraldas para dar as boas-vindas ao André, o mais novo integrante da família do casal
de catequistas Gustavo e Danusa. Parabéns ao casal e que Deus abençoe o seu
trabalho e a família!
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Álvaro Alberto Guerra Ventura
Rubem da Cunha Ferreira
Neuza Maria Cossettin de Medeiros
Helena Simões Correa
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
Bottino Natale Neto
Vanja Maria Cascardo Nassar
Vera Lúcia Monteiro Pereira
Shirley Thereza Pumar Henriques
Zélia Coimbra Thomé
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
José Costa Bastos
Manoel Marques Simões
Ana Maria Fernandez Frutuoso da Silva
Epaminondas Parente Martins
Hortência Maria Maciel Sales
Elio Da Cas
João Antonio Bernardi Filho
Paulo Cesar Dias de Lima
André Luiz Soares Coutinho
Senilda de Andrade Marinho
Nilo Fernandes Pereira Neto
Wallace Ferreira de Carvalho
Paulo dos Santos Cunha
Sílvia de Abreu Santo

(Rafael, Fátima, Luan e Marcus Vinicius)
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Audição sem esforço

Ótimas promoções de aparelhos e baterias
Agende seu teste grátis
Atendemos em domcílio

Tels.: (21) 2298-1989 / (21) 2135-7000 | Whatsapp: 99622-3198
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Pastoral da Iniciação Cristã
O mês da Bíblia na Catequese

Setembro é sempre um tempo muito especial na
catequese. É quando damos maior destaque ao texto
central de formação do catequizando: a Bíblia.
As novas turmas receberam a Bíblia em meados
de agosto e logo foram orientadas sobre seu manuseio para que, no final de setembro, pudessem participar da XVIII Exposição Bíblica da nossa paróquia.
Em todos os encontros esta preparação foi intensa. Começou com um estudo específico do tema
preparado para todas as turmas pela coordenação,
e culminou com a confecção de uma maquete que
representa o texto bíblico. Nesta fase do trabalho, as
crianças foram incentivadas, pelos catequistas, a comunicar o Evangelho através de gestos e expressões
orais. Com a ajuda dos catequistas prepararam, também, uma lembrança que foi oferecida aos visitantes
da exposição.
Por vezes, os pais também são chamados para
esta organização, com uma reunião preparada pela
coordenação ou pelo próprio catequista. Neste ano,
este encontro aconteceu no dia 10 de setembro, no
Salão Paroquial, das 15h às 16h30m. Foi exposto,
pela catequista Magaly, o método catequético: Ver,
Julgar, Agir, dando ênfase ao “Julgar” que é a Palavra
de Deus confrontada com a vida, ou seja, “Interação
entre Fé e Vida”.
Tudo foi preparado com muito capricho e carinho.
Vejam pelas fotos.
(Magaly Siqueira – Catequista)
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23ª Romaria ao Santuário de Aparecida
Sob a orientação espiritual de Frei André,
e a coordenação da catequista Mercedes Manão auxiliada por Teresinha Ferreira, Manoela
Epifânio e Marinho, a paróquia São Francisco
de Paula realizou nos dias 26 e 27 de agosto
p.p, juntamente com todas as paróquias da
Arquidiocese da Cidade do Rio de Janeiro, a
nossa 23ª Romaria à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo.
Este ano, mais de cem paroquianos viajaram à Aparecida do Norte em três ônibus e,
certamente, viveram momentos de alegria, reflexão mas, sobretudo, de muita espiritualidade.
Na ida, antes de chegarem à Aparecida,
visitaram o Santuário do Pai da Misericórdia
(Comunidade
Canção
Nova), localizado na cidade de Cachoeira Paulista
em São Paulo.
No sábado, ao chegarem à Basílica e em
comemoração ao Jubileu do Ano Santo da Misericórdia, receberam a
“graça” de passarem pela
Porta da Misericórdia, vi-

sando a receber a Indulgência Plenária,
que é a remissão diante de Deus da pena
devida aos pecados.
Logo após, assistiram a Santa Missa
celebrada por Dom Orani Tempesta, Cardeal Arcebispo da Cidade do Rio de Janeiro.
(Ivo Corrêa)

Assembleia Paroquial 2016
12 de Novembro
.........................

Co n

vi

te

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

Está chegando o dia de nossa importante experiência comunitária anual: a Assembleia Paroquial.
Em comunidade, vamos refletir sobre o papel dos Cristãos Leigos e Leigas na
Igreja e na Sociedade, sua ação transformadora no mundo a partir da conversão
pessoal.
Cada cristão leigo e leiga é chamado a atuar na Igreja e no mundo, a ser Sal da
Terra e Luz do Mundo (Mt 5, 13-14).
Vamos todos, paroquianos de São Francisco de Paula, reservar a manhã de sábado, 12/11, de 8h às 12h30, para celebrarmos a vida e planejarmos uma Igreja
sempre renovada, no anúncio a Jesus Cristo.
(Pastoral da Comunicação)

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

Pastoral
do Idoso
A Pastoral do Idoso se
reunirá no próximo dia 11
de outubro, às 15h, no Centro Social, com palestra da
catequista Fátima Coutinho.
Contamos com a sua presença. Você é importante
para nós. Até lá.
(Maria José Salvador- Pastoral do Idoso)
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Dia das
Crianças

12 de outubro

Celebrado no Brasil no dia 12
de outubro, o Dia da Criança é
bastante significativo para o que
realmente a criança representa.
O Papa Francisco, em homilia
recente, disse que as crianças são
um dom para a humanidade; a
sociedade sem elas é triste e cinza.
O Santo Padre mencionou algumas das riquezas que as crianças levam para a humanidade,
como o olhar confiante e puro
com o qual enxergam a realidade,
a confiança espontânea nos pais
e o fato de não serem contaminadas pela malícia, não terem o
coração endurecido. Além disso,
o Pontífice lembrou a capacidade
das crianças de receber e dar ternura, de sorrir e de chorar.
(Ida Cavalcanti
Pastoral da Comunicação)
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Nona Assembleia dos Círculos Bíblicos
do Vicariato de Jacarepaguá
“Praticar a Justiça, Amar a Misericórdia, caminhar com Deus” (Mq 6,8)
A Nona Assembleia dos Círculos Bíblicos do
Vicariato de Jacarepaguá foi realizada na Paróquia São Francisco de Paula, no feriado da Independência do Brasil, 7 de setembro.
Após a entrada de Nossa Senhora Aparecida, que trouxe alegria e emoção para toda a assembleia, formada por representantes das quatro foranias do Vicariato, foi celebrada a missa
solene, presidida pelo Arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Dom Orani João Tempesta. Entre
os celebrantes, o vigário episcopal do Vicariato
de Jacarepaguá, cônego Robert Jözef Chrzaszcz,
o pároco do Santuário Nossa Senhora do Loreto, na Freguesia, padre Sebastião Noronha Cintra, e o pároco da Paróquia Sagrada Família, na
Taquara, padre Roberto Barbosa de Melo.
Na homilia, Dom Orani lembrou da importância dos Círculos Bíblicos, e que “seu objetivo
é fazer com que as outras pessoas encontrem a
vida em Cristo, se aproximem mais, sejam mais
solidárias, se conheçam melhor, criando novas
comunidades fraternas”. D. Orani falou ainda
sobre a necessidade de multiplicar os grupos
pois, através deles, muitas pessoas se aproximam da Igreja.
A programação contou ainda com a adoração ao Santíssimo, com o Terço Misericordioso e a entrada solene da Bíblia Peregrina
que, em setembro, percorre todas as paróquias
do Vicariato.
O tema principal da Assembleia, retirado
do livro de Miquéias: “Praticar a justiça, amar a
misericórdia e caminhar com Deus”(Mq 6,8), foi
apresentado pelo vigário paroquial da Paróquia
São Francisco de Paula, frei Célio Ferreira, da Ordem dos Mínimos, que também é animador dos
Círculos Bíblicos no Vicariato de Jacarepaguá.
Segundo frei Célio, o Vicariato de Jacarepaguá
conta com 320 grupos atuantes, distribuídos
em quatro foranias, com 2201 participantes.
“Pelo encontro dos vários grupos, temos a
oportunidade de verificar a vitalidade do trabalho. Uma imensa riqueza. A unidade entre nós
nos leva a uma missionariedade que deve dar
frutos na vida e na caridade como Igreja presente na sociedade, disse D. Orani.
Adaptado do jornal “Testemunho de Fé”
de 18 a 24/9/2016
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Feira Bíblica
No último final de semana
de setembro, dias 24 e 25, foi
realizada a Feira Bíblica da Paróquia São Francisco de Paula.
As Pastorais e os Movimentos
se prepararam com muito amor,
para bem representar o tema
escolhido: “Misericórdia caminho que une Deus e o Homem”.
Magaly Siqueira, catequista, nos fala sobre o evento: “As
crianças da Catequese explicaram aos visitantes o tema
do ano e os pequenos, da Pré-catequese, levaram no peito,
durante a procissão de entrada, uma placa homenageando
nosso Padroeiro. Após a Eucaristia, frei Célio acompanhou
frei André, o celebrante, que
descerrou a faixa de inauguração e abençoou a Exposição,
que lotou o Centro Social.”
“As turmas do primeiro
ano inovaram, dramatizando
duas parábolas: “O Bom Samaritano e “O Filho Pródigo”,
o que tocou o coração dos
presentes. Os catequizandos
do segundo ano também merecem aplausos, porque conseguiram passar a mensagem
evangélica proposta com espontaneidade”.
O tema permitiu que os
“stands” apresentassem fotos, textos e desenhos que
nos levaram a refletir sobre os
ensinamentos do Evangelho.
O mês da Bíblia pode ter terminado, mas o Livro Sagrado,
com seus ensinamentos, permanece no nosso dia-a-dia,
nas nossas atitudes e orações.
(Pastoral da Comunicação)

Quer anunciar no nosso boletim, com 2000 exemplares mensais.
CUSTOS: 4 cm x 10 cm - R$ 150,00 e 4 cm x 20 cm - R$ 300,00
CONTATO: ventura@venturarevest.com.br
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Comemoração do 1º ano de
Ordenação Sacerdotal do Frei André
No dia 11 de setembro,
às 18h, com missa solene presidida pelo aniversariante, a
comunidade paroquial de São
Francisco de Paula celebrou o
1º aniversário de ordenação
sacerdotal do frei André.
Após a missa, houve uma
confraternização no Centro
Social, com a presença de parte da assembleia e jovens que,
com sua alegria e entusiasmo,
deram um colorido muito especial ao encontro.
Roguemos ao Senhor que
possamos ajudá-lo a continuar
no cumprimento do seu múnus, com especial dedicação
aos pobres, doentes e aflitos.
(Diácono Vicente)

Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt
No dia 18 de cada mês, no Santuário
de Schoenstatt, as Missionárias renovam
a Aliança de Amor com Maria. A palavra
“Aliança” expressa a trama fundamental
que perpassa toda a história da salvação.

Esta Aliança é uma reedição popular da
Aliança de Amor que Deus fez com os homens, como consta na Sagrada Escritura.
Em setembro, o casal de Coordenadores fez um movimento com todas as

paróquias de Jacarepaguá, sobre a Primavera, que se iniciaria logo após o dia 18, com o
tema: Minha Família, Flor da Mãe de Deus.
Várias flores foram confeccionadas com os
nomes das famílias, inclusive dos párocos.
As flores se espalharam
por todo o Santuário, até
à Porta Santa. Várias barraquinhas vendiam petiscos,
sopas e até mesmo artesanato. Durante todo o dia,
peregrinos atravessaram a
Porta Santa. Ao final, foi rezada uma missa às 16h30,
horário especial.
Nossa Mãe Maria passou na frente e tudo deu
certo!
(Crizeida M. Marins
Coordenadora)
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Dia Mundial das Missões
23 de Outubro

Outubro é o Mês das Missões, um período de intensificação
das iniciativas de animação e cooperação missionária em todo
o mundo.
Cuidar da Casa Comum é nossa missão. Este é o lema
escolhido para a Campanha Missionária de 2016. O lema é extraído do livro do Gênesis e revela a admiração do Criador pela
criação. “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31).
O Papa Francisco adverte que “a existência humana se baseia
sobre três relações intimamente ligadas: as relações com Deus,
com o próximo e com a terra”(LS 66). Em nossa Casa Comum,
tudo está interligado , unido por laços invisíveis, como uma única
família universal.
Em sua Encíclica Laudato si, sobre o cuidado da Casa Comum, o Papa Francisco lança uma pergunta: “Que tipo de mundo queremos deixar a quem nos suceder, às crianças que estão
crescendo?”(LS 160). A pergunta toca sobretudo da existência
e seus valores: “Com que finalidade passamos por este mundo?
Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos?
Que necessidade tem de nós esta Terra?” ( LS 160). “É bom, para
a humanidade e para o mundo, que nós crentes, conheçamos
melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas
convicções”(LS 64).
Cuidar da Casa Comum é nossa missão.
“Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31).

Oração do Mês Missionário
Pai de Misericórdia, que criaste o mundo e o confiaste
aos seres humanos.
Guie-nos com Teu Espírito para que,
como igreja missionária de Jesus,
cuidemos da Casa Comum com responsabilidade.
Maria, Mãe Protetora, inspira-nos nessa missão. Amém.
Devemos lembrar que a Coleta Missionária será realizada nos dias 23 e 24 de outubro, e será integralmente enviada ao Fundo Universal de Solidariedade.
Texto da equipe das Pontifícias Obras Missionárias - POM - no Brasil

Encontro de Adolescentes com Cristo - EAC

No dia 18 de setembro, realizamos mais um encontro com os adolescentes, momento especial de bate-papo, animação e muita reflexão.
Dividimos os adolescentes em dois grupos, com a seguinte tarefa:
cada grupo deveria criar um partido para a candidatura a “Prefeito da

Paróquia”. Fizeram música para apresentar seus candidatos, do
Partido do Jovem Cristão (PJC) e do Partido Jovem de Deus (PJD)
e anunciaram seus projetos (promessas). Momento de muita diversão entre os adolescentes.
Ao final das apresentações, ouvimos a reflexão feita por nosso Dirigente Espiritual Frei André, que nos fez pensar:
“Fazer campanha é o mesmo que fazer projetos bons que
nos ajude a crescer. Prometer é o mesmo que idealizar. Devemos
saber colocar em prática o que nos diz o Apóstolo São Paulo: “Eu
sei em quem eu acreditei”. Assim nós vamos dirigir nossas vidas
não para um partido seguro, e sim para um porto seguro, onde os
planos de Deus acontecem e os ideais valem a pena.”
Que possamos sempre acreditar nos propósitos de Deus em
nossas vidas, e nunca desistamos de seu amor e de nossos projetos, Ele sempre estará conosco.
Permaneçamos em oração para que os adolescentes permaneçam na caminhada, e assim, possam levar Cristo a outros!
(Manoela Epifânio – EAC)

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

54

Anos

Temos tudo para sua obra sair do papel.

• NILÓPOLIS • MEGA CHATUBA DUTRA
• NOVA IGUAÇU • SANTA CRUZ
• REALENGO • JACAREPAGUÁ
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S. Daniel Comboni,
Terciário Mínimo
Um dos Maiores Missionários
da História da Igreja
Filho de camponeses-jardineiros pobres, Daniel
Comboni nasceu
na Itália em 1831
e tornou-se um dos
maiores missionários da Igreja.
Talvez não por
acaso, o dia 11 de
outubro, Mês das
Missões, é a ele
consagrado. S. Daniel Comboni é um
exemplo do que
Papa
Francisco
nos fala: “É necessário sair. Sair das
igrejas e das paróquias, sair e ir à
procura das pessoas onde elas se encontram, onde sofrem,
onde esperam”. Foi exatamente o que S. Daniel Comboni
fez. Com a bênção da mãe, três anos após ser ordenado sacerdote, parte para a África. Ao chegar a Cartum, capital
do Sudão, assusta-se com a pobreza, o clima insuportável,
as doenças, a morte de numerosos jovens companheiros, o
abandono do povo. Talvez o lugar mais distante da solidariedade humana! Mas não desanima.
Decide por um lema: “Salvar a África com a África”.
Mobiliza a sociedade europeia e a Igreja Católica, para que
se interessem mais pela missão na África Central. Funda os
Institutos “Missionários Combonianos” e “Irmãs Missionárias Combonianas”. Nomeado Vigário Geral da África Central, é consagrado o primeiro Bispo Católico da África Central, um mês mais tarde.
Luta bravamente contra a escravatura, em 1880 mas,
no ano seguinte, vencido pelo cansaço e recentes mortes de
seus colaboradores, adoece. Antes de morrer, diz: “Eu morro,
mas a minha obra não morrerá!”
E não morreu! Vive até hoje, graças à doação de vida
feita por tantos homens e mulheres que decidiram seguir
seu caminho e levar a fé e a caridade aos povos mais abandonados pela solidariedade humana!
Fonte: site vatican.va/News services/liturgy
(Pastoral da Comunicação)

Batismo

Entrada na comunidade cristã
• Horários de atendimento:
Segunda- feira - 18h30 às 19h30
Quinta-feira - 15h às 17h
• Palestras:
Às quartas, das 19h30 às 22h com exceção da primeira quarta-feira do mês.
• Batismo:
Realizado aos domingos às 11h.
• Passos para a marcação do Sacramento do Batismo
1. Comparecer à Paróquia com antecedência, na sala do Batismo, para
marcar a participação na Palestra dos pais e padrinhos, na reunião de
quarta-feira; O certificado será entregue no final da reunião;
2. Na segunda ou quinta-feira, procurar a Paróquia para marcar o batizado, munido dos comprovantes da preparação dos pais e padrinhos e
xerox da certidão de nascimento da criança.
Sejam bem vindos na comunidade cristã de São Francisco de Paula!
(Cida - Batismo)

Pastoral da Promoção Humana
Alfabetização de Adultos
Dentre as diversas possibilidades oferecidas pela Pastoral da Promoção Humana da paróquia SFP, a Alfabetização de Adultos é extremamente gratificante.
Criada há vinte anos, recebeu e alfabetizou centenas de alunos. Atualmente, conta com setenta e cinco alunos, divididos em quatro classes e vinte professores. A Alfabetização conta ainda com o apoio de diversas psicólogas, para atender a casos particulares e apoiar na motivação dos alunos,
cuja idade média é superior a trinta e cinco anos.
As aulas são dadas de segunda à sexta-feira das 18h30 às 20h30 com
as seguintes finalidades:
- Alfabetização em Língua Portuguesa;
- Domínio das quatro operações de Matemática;
- Catequese Cristã conforme orientação do Concílio Vaticano II;
- Formação integral da pessoa humana inserida na nossa sociedade.
Para melhor atender as nossas finalidades, necessitamos de mais professores, pois somos atualmente apenas vinte, alguns já com mais de quinze
anos na função. O ideal seria contarmos com dois professores por sala, para
melhor atender às necessidades dos alunos.
Somos professores, administradores, engenheiros e advogados partilhando nossos conhecimentos com os mais necessitados e injustiçados de
nossa sociedade. Convidamos, a todos que puderem, a nos ajudar nesta
tarefa: Basta boa vontade para partilhar o que DEUS nos deu de presente.
Neste Ano Santo da Misericórdia, vamos refletir sobre as sábias palavras do
papa Francisco, quando nos fala sobre a misericórdia: “A misericórdia de
Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta”.
Contamos com a disponibilidade de nossos paroquianos, especialmente
os jovens, para colaborar nesta premente necessidade de nossa sociedade.
As inscrições poderão ser feitas na Secretaria da Paróquia, com o Diácono Vicente, ou ainda no telefone 99392-4592, com nossa coordenadora
Christiane, que fará o encaminhamento para as turmas mais necessitadas.
(Rogério Fragale - Alfabetização de Adultos)
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Do Coração às mãos
A misericórdia “é um caminho que tem início no coração
para chegar às mãos” , recordou o Papa Francisco na audiência
geral de quarta-feira, 10 de agosto, evocando a necessidade de
viver o Jubileu Extraordinário como ocasião para receber o perdão
de Deus e para o levar aos outros, através das obras de caridade.
“Dizia-me um bispo outro dia que, na sua catedral e noutras igrejas, fez portas de misericórdia de entrada e de saída.
Perguntei o porquê e a resposta foi: Porque uma porta é para
entrar, pedir perdão e obter a misericórdia; a outra é a porta
da misericórdia em saída, para levar a misericórdia aos outros!
Também nós façamos o mesmo: entremos na igreja pela porta
da misericórdia, a fim de receber o perdão de Jesus, que nos diz
“Levanta-te! Vai, vai!” e com este “vai!” – em pé – saiamos pela
porta de saída. É a Igreja em saída: o caminho da misericórdia
que vai do coração às mãos. Percorrei este caminho!” (Papa
Francisco)
(L’ Osservatore Romano de 18/08/2016)

Madre Teresa de Calcutá

“Mãe dos Pobres” e “Operária do Amor”
“O caminho do coração às mãos”, foi uma frase dita pelo Papa
Francisco no último mês de agosto. Entretanto, Madre Teresa de Calcutá já sabia deste caminho desde quando abandonou a próspera família, aos 18 anos, para dedicar-se à vida religiosa na Índia. A partir de
1944, diz obedecer a um chamado de Deus e passa a dar assistência
e amor aos pobres, doentes e excluídos.
Em 1949 fundou a Ordem das Missionárias da Caridade, que pouco depois da fundação constrói uma colônia para leprosos, chamada
de Shantinagar (Cidade da Paz).

Usando um sári branco debruado de azul e uma pequena cruz no
ombro, dá lições de higiene às crianças, entrega donativos, visita doentes
e moribundos, e todos os excluídos do “sistema-mundo”. As mãos estão
sempre prontas a ajudar: cuidar de um doente, dar de comer, fazer um
carinho. Suas obras sociais se multiplicam e alcançam 111 países, entre
os quais o Brasil.
Madre Teresa dedicou sua vida aos excluídos, marginalizados, pobres e doentes. Foi beatificada em 2003 e canonizada em setembro passado, quando os católicos se uniram, no dia 4, “em espírito de oração,
de júbilo e de louvor a Deus por este evento da canonização de Madre
Teresa de Calcutá, esta mulher simples, que tanto amou os últimos, os
deserdados, os excluídos do sistema-mundo”. (Site da Rádio Vaticano).
Sua vida espelhou-se em Jesus, em sua misericórdia, seu amor pelos
mais fracos e oprimidos. Este amor encontrou ressonância em várias partes do mundo. Aqui mesmo, em nossa Paróquia, a Pastoral da Promoção
Humana, através dos seus vários Núcleos, preocupa-se em dar assistência e amor aos pobres e excluídos do sistema, visando a reintegrá-los à
sociedade: Atendimento Médico, Dentário, Psicológico, Aulas de Pré-vestibular, Alfabetização de Adultos, Assistência às Mulheres Marginalizadas
e a seus filhos, aos Acolhidos e suas famílias, Jurídico, Música para Todos,
Vicentinos - distribuição de cestas básicas e remédios à famílias carentes
e igrejas localizadas em comunidades pobres.
As mãos de cada paroquiano, envolvido com este trabalho, também
recebem a maravilhosa misericórdia que Deus colocou em seus corações,
e que percorre o mesmo caminho que Madre Teresa nos ensinou e Papa
Francisco nos lembra: “Do coração às mãos”. Venha, você também, conhecer esse caminho.
(Taís - Pastoral da Comunicação)

Movimento
Downtown

Av. das Américas, 500 Bl.8 Lj.135

Tel.: 3084 0920

movimentomusical@yahoo.com.br

OS
VENHA NCER
CONHE

O Movimento Musical
oferece, desde 1989,
um excelente ensino
da música.
Sua equipe é formada
por experientes
professores graduados
e pós-graduados.

Alunos a partir de 3 anos
até a terceira idade
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

14

Nossos Passos - outubro 2016

Peregrinação ao Santuário de
Nossa Senhora de Schoenstatt

Irmãs Mínimas
da Paixão
de N.S.J.C.

A manhã de 12 de setembro, segunda-feira, surgiu radiosa, com um lindo céu azul e
a promessa de um sol bem carioca. Aquele seria um dia especial. Um grupo de Jornadeiros iria visitar o Santuário de
Schoenstatt, passar pela Porta
Santa e assistir a uma missa
celebrada por Frei André.
Ainda não eram 9h e quase todos já haviam chegado.
O grupo não era grande, mas
a alegria e a fé eram imensas.
Apesar de ser um grupo da Jornada, alguns se conheciam
apenas de vista, mas como fomos de carona compartilhada, já pelo caminho surgiram risos e novas amizades.
Ao chegarmos no Santuário o sol brilhava e o jardim
parecia ornamentado por uma luz divina. Com muita
emoção rezamos o Terço da Misericórdia, com mais emoção ainda passamos pela Porta Santa para nos encontrarmos dentro de uma capela cheia de flores, onde foi
rezada a Missa.
Ao sairmos, um dos peregrinos disse: “Resolvi perder a
manhã de trabalho para vir aqui hoje, mas agora sei que
não perdi nada. Muito pelo contrário, ganhei coisas que
não teria em outro lugar!
Obrigada, Mãe Peregrina, por ter nos recebido! Muitas
segundas-feiras virão, mas nenhuma será tão iluminada
quanto aquela!
(Taís - Pastoral da Comunicação)

São Francisco de Assis - 04/10
Nesta época em que guerras, terrorismo e violência assolam o mundo, uma
reflexão sobre a saudação franciscana de
PAZ E BEM!
Francisco diz: “A paz que vocês
anunciarem com a boca, devem tê-la
nos vossos corações. Não provoquem
ninguém à ira nem ao escândalo. Mas
por vossa mansidão, todos sejam levados à paz, à benignidade e à concórdia,
pois é para isto que fomos chamados:
curar os feridos, reanimar os abatidos
e trazer de volta os que estão no erro”.

A Paróquia São Francisco de
Paula, com muita alegria, parabeniza a Congregação das Irmãs
Mínimas da Paixão de N.S.J.C.,
pela realização da Profissão Perpétua das Irmãs Maria Argenis
Yustre Palomares e Fabiana Ursula Loriato, no dia 15 de outubro.
Que o amor de Cristo as impulsione, cada vez mais, a continuar o belo e misericordioso trabalho iniciado por nossa querida
Madre Helena, perpetuando este
momento de graça e fé em seus
corações.
(Pastoral da Comunicação)

Legião de Maria
Praesidium Nossa
Senhora do Milagre
Co n

vi

te

Exército de Maria! Seja um soldado
da Legião de Maria. Venha participar
da nossa reunião semanal às sextas feiras, às 16h, com a reza do Santo Terço.
O encontro é na “Sala das Crianças”,
logo à direita da entrada da paróquia.
Esperamos por você!
(Caridade Rodrigues Cruz- Legião de Maria)

Adaptado de: www.franciscanos.org.br

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

30º Encontro de Casais Com Cristo - ECC
Num clima de muito amor, doação e alegria foi realizado nos dias 16,17 e 18, no Colégio Veiga de Almeida, o 30º Encontro de Casais com Cristo de nossa Paróquia.
Nossa comunidade acolheu 25 casais que vivenciaram, nos três dias, a Palavra de Deus através de palestras, depoimentos e orações sobre o tema: “FAMÍLIA - PRIMEIRA ESCOLA DE MISERICÓRDIA”
Com muita humildade, podemos afirmar que os resultados do Encontro foram imediatos. Fatos acontecidos naqueles três dias, assim como relatos dos Encontristas, durante a Noite de Depoimentos, comprovam
esta afirmação.
Agradecemos ao Pai a oportunidade de podermos ajudar esses casais a experimentarem o quanto Deus
é bom, o quanto nos ama e como Ele busca a nossa felicidade. Desejamos que o Encontro signifique um novo
começo em nossas vidas, exercitando diariamente o perdão e o amor, pois o mundo de hoje necessita de
exemplos vivos, para que acreditemos que a família é a mais perfeita criação de Deus e Ele deseja sempre
se refletir em todos nós.
(Nei e Jaciara - Pastoral Familiar)

Pastoral Familiar
Campanha da Fraternidade 2016

Gesto Concreto

A Campanha da Fraternidade deste ano
tem por tema: “Casa Comum – Nossa Responsabilidade”, indicando a prioridade que precisamos dar à preservação do planeta.
No Encontro de Casais com Cristo 2016, realizamos mais um gesto concreto no âmbito da
Campanha da Fraternidade, reduzindo o uso de
descartáveis e, ao mesmo tempo, colocando em
prática a coleta seletiva, que possibilita a reciclagem de grande parte do lixo gerado.
O lixo comum foi recolhido em sacos pretos,
enquanto o reciclável (plástico, latas, papel e vidro) foi coletado separadamente, em lixeiras devidamente identificadas, utilizando-se sacos de

lixo transparentes para permitir a visualização de seu conteúdo. O casal Oslúzio
e Nazaré, da Pastoral Familiar, organizou a retirada deste lixo reciclável pelo
Sr. Nivaldo, católico e que trabalha com
reciclagem no Recreio: ele se emocionou
com a doação dos 80 kg de material reciclável recebido e colocou-se à disposição
para repetirmos este gesto em outras
oportunidades.
Cada um de nós precisa fazer a sua
parte, em casa, no trabalho e na nossa
igreja! O lixo nunca é jogado fora: apenas muda de lugar, mas permanece aqui,
no nosso planeta!

Jornada com Cristo
9º Vem Jornadeiro
29 de outubro
“Jesus diz: Todos temos um
chamado especial!”

(Antonio Carlos e Sonia - Pastoral Familiar)

Queridos irmãos Jornadeiros, o nosso encontro anual será realizado dia 29
de Outubro, a partir das 14h, no Centro
Social da nossa paróquia.
Todos os que participaram da
“Jornada com Cristo” do ano 2000 até
2016, devem comparecer.
Será uma tarde com diversas atividades e terminará com a tradicional
procissão, seguida da participação de
todos na missa das 19h.
Sua presença é indispensável!
(Chico e Helen)
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Grupo Jovem Charitas
O Grupo Jovem Charitas esteve presente na Feira Bíblica juntamente com a
turma de Crisma e com o Catecumenato.
O nosso tema esse ano foi “Jesus olha e
acolhe com misericórdia”, tema mais que
importante nesse “Jubileu da Misericórdia” que se encerra em breve, com uma
abordagem dinâmica e reflexiva do tema.
Um momento de união e fraternidade
entre esses três importantes grupos da
Paróquia.
Este mês, vamos fazer uma visita ao
INCA para, com brincadeiras, alegrar as

crianças que lá estão. Para isso, estamos
recebendo doações de brinquedos ao final da Missa de domingo, às 20h.
No dia 23 desse mês, faremos uma
visita à Porta Santa, no Santuário Mariano de Schoenstatt. O ponto de encontro
será na porta da Paróquia às 9h e todos
estão convidados a nos acompanhar!
Outras informações no nosso Facebook “Grupo Jovem Sfp”. Nossos encontros acontecem todo segundo e quarto
domingo do mês, a partir das 18h, no
Centro Social.

Renovação Carismática
Católica
Ministério de Formação
Paróquia São Francisco de Paula
Polo de Formação da
Barra da Tijuca
Vicariato de Jacarepaguá

(Igor Medeiros e Luana Rocha - Grupo Jovem Charitas)

A Misericórdia Divina
Definitivamente, a Misericórdia Divina nada tem a ver com a economia do
homem. No evangelho Cristo nos fala em
sair pela ovelha perdida, colocando em
risco as outras noventa e nove; devolve o
status de filho ao que gastou mal a metade de seus bens; 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, para conquistar a simpatia dos deve-

dores, perdoa a metade das suas dívidas.
O Papa Francisco, na última JMJ, deixou uma mensagem semelhante àquela
deixada na JMJ do Rio. Aqui disse: “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 não fazem
parte do Grupo Jovem? Sugiro pensar seriamente em trabalhar seguindo, em especial,
a orientação da parábola do administrador.
(Carlos Alberto - Grupo Jovem)

Despedida da Naira da Secretaria
Durante anos, nossos
padres e paroquianos se
acostumaram a ver, na Secretaria da paróquia, aquela moça simpática, sempre
disponível para ajudar,
mesmo que estivesse cheia
de trabalho, no qual era
muito eficiente. Católica
fervorosa, a vi atrasar a ida
para casa para participar
da missa; a encontrei nas
horas vagas, ajoelhada em silêncio, nos
últimos bancos da igreja; nos esbarramos
nas escadas de uma livraria católica, no
centro da cidade.
Ao se despedir da paróquia, levando
com ela nosso carinho e agradecimento
por tanta dedicação, Naira escreveu estas
palavras:

“Foi muito bom este período de oito anos aqui vividos! Conheci pessoas maravilhosas e, acima de tudo,
pude desfrutar da presença
constante de Jesus Cristo (
Eucarístico).”
“Parto com o coração
apertado, mas repleto de
gratidão e edificado com o
testemunho do seu sacerdócio, vivido concretamente
no serviço e na “pobreza-mínimo”. Obrigada por tudo e para sempre!”
Em seu lugar, assume o Lula, nosso
Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão, a quem desejamos que continue o serviço da Naira, acolhendo as pessoas com alegria e disponibilidade.
(Taís - Pastoral da Comunicação)

Nos dias 17 e 18 de setembro, aconteceu
na Igreja de Santa Teresinha, mais uma etapa
da formação para servos da primeira forania
do Vicariato de Jacarepaguá da RCC: Módulo
de Formação Humana, Apostila 2: Encontro Comigo Mesmo. Esse módulo foi ministrado por
servos do Ministério de Formação, destacando-se entre os formadores, David Vital Correa
(atual coordenador do Grupo de Oração Nossa
Senhora da Vitória), autor a nível nacional do
material usado nesse módulo para todo nosso
movimento.
Foi uma etapa muito importante: “É um convite, um desafio, para uma aventura de mergulho, à luz do Espírito Santo, no interior do nosso
ser. Um chamado à coragem para um confronto
por vezes, entre o “eu racional” e o “eu emocional”. “Quem sou eu? De onde venho e para onde
vou? Por que existe o mal? O que existirá depois
desta vida?” (David Correa Vital)
Foram momentos intensos, vividos à luz do
Espírito Santo, que nos fizeram ficar próximos
uns dos outros, irmãos em Cristo, com a certeza da dignidade de filhos de Deus que somos,
e que buscam viver os valores que nos ensina
nossa Igreja!
(Mara Alves - Grupo Aliança
Renovação Carismática Católica)

