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Mensagem do Papa Francisco
para a Quaresma de 2017
A Palavra é um dom. O outro é um dom

A

Amados irmãos e irmãs!

Andrew Cooney

Quaresma é um novo começo, uma estrada que
leva a um destino seguro: a Páscoa de Ressurreição,
a vitória de Cristo sobre a morte. E este tempo não
cessa de nos dirigir um forte convite à conversão:
o cristão é chamado a voltar para Deus “de todo o coração”
(Jl 2, 12), não se contentando com uma vida medíocre, mas
crescendo na amizade do Senhor. Jesus é o amigo fiel que
nunca nos abandona, pois, mesmo quando pecamos, espera
pacientemente pelo nosso regresso a Ele e, com esta espera,
manifesta a sua vontade de perdão (cf. Homilia na Santa
Missa, 8 de janeiro de 2016).
A Quaresma é o momento favorável para intensificarmos
a vida espiritual através dos meios santos que a Igreja nos
propõe: o jejum, a oração e a esmola. Na base de tudo isto,
porém, está a Palavra de Deus, que somos convidados a
ouvir e meditar com maior assiduidade neste tempo. Aqui
queria deter-me, em particular, na parábola do homem rico
e do pobre Lázaro (cf. Lc 16, 19-31). Deixemo-nos inspirar
por essa página tão significativa, que nos dá a chave para
compreender como devemos agir para alcançarmos a
verdadeira felicidade e a vida eterna, incitando-nos a uma
sincera conversão.
Lázaro ensina-nos que o outro é um dom. A justa relação
entre pessoas consiste em reconhecer, com gratidão, o
seu valor. O próprio pobre à porta não é um empecilho
fastidioso, mas um apelo a converter-se e mudar de vida.
O primeiro convite que nos faz a parábola é o de abrir
a porta do nosso coração para o outro, porque cada
pessoa é um dom, seja ela o nosso vizinho ou o pobre

desconhecido. A Quaresma é o tempo propício para abrir a porta a
cada necessitado, e nele reconhecer o rosto de Cristo. Cada um de nós
encontra-o no próprio caminho. Cada vida que se cruza conosco é um
dom, e merece aceitação, respeito, amor. A Palavra de Deus ajuda-nos a
abrir os olhos para acolher a vida e amá-la, sobretudo quando é frágil.
A Palavra de Deus é uma força viva, capaz de suscitar a conversão
no coração dos homens e orientar de novo a pessoa para Deus. Fechar
o coração ao dom de Deus que fala, tem como consequência fechar o
coração ao dom do irmão.
Amados irmãos e irmãs, a Quaresma é o tempo favorável para nos
renovarmos, encontrando Cristo vivo na sua Palavra, nos Sacramentos
e no próximo. O Senhor – que, nos quarenta dias passados no deserto,
venceu as ciladas do Tentador – indica-nos o caminho a seguir. Que o
Espírito Santo nos guie na realização de um verdadeiro caminho de
conversão, para redescobrirmos o dom da Palavra de Deus, sermos
purificados do pecado que nos cega e servirmos a Cristo, presente nos
irmãos necessitados. Encorajo todos os fiéis a expressar esta renovação
espiritual, inclusive participando das Campanhas de Quaresma, que
muitos organismos eclesiais, em várias partes do mundo, promovem
para fazer crescer a cultura do encontro na única família humana.
Rezemos uns pelos outros para que, participando da vitória de Cristo,
saibamos abrir as nossas portas ao frágil e ao pobre. Então poderemos
viver e testemunhar em plenitude a alegria da Páscoa.
Vaticano, 18 de outubro
Festa do Evangelista São Lucas – de 2016.

Francisco
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Resumo da mensagem do Papa Francisco para a
Quaresma de 2017, w2vatican.va
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Expediente Paroquial
Pároco: Frei Evelio de Jesus Muñoz
Padres: Frei Zezinho - Vigário (Pe. José Antônio de Lima)
Frei Dino (Pe. Constantino Mandarino)
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.

GRUPOS DE ORAÇÃO

Terço dos Homens
O Terço dos Homens, da Igreja Santa Teresinha, participou do IX
Encontro do Terço dos Homens, em Aparecida, no dia 17 de fevereiro.
Foi uma emoção de fé e de participação, com a presença de
70.000 homens de todo o Brasil. Na festa dos 300 anos do encontro
de Nossa Senhora Aparecida, o Terço dos Homens abrirá os festejos
na Santa Missa das 5h, na Basílica.

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

(Luiz Moura – Pastoral do Trabalhador)

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

Campanha do Terço

www.paroquiasfp-minimos.org.br
E-mail: sfpcharitas@gmail.com
BOLETIM NOSSOS PASSOS
- Responsável: Pastoral da Comunicação
- Diagramação: Mynd's Comunicação (rniczay@gmail.com)
- Impressão: Gráfica e Editora Trena - Tels: (21)2158-8400 e 99997-2013

Conheça o coração de nossa paróquia. Acesse:
paroquiasfp-minimos.org.br
paroquiasaofranciscodepaula
sfpbarra

Após campanha
feita no Condomínio Barramares, moradores
doaram vários
terços para o
“Terço dos Homens” da Igreja
Santa Teresinha.
(Dina Frutuoso)

Quer anunciar no nosso boletim, com 2000 exemplares mensais.
CUSTOS: 4cm x 10cm - R$ 150,00 e 4cm x 20cm - R$ 300,00
CONTATO: ventura@venturarevest.com.br
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O Nascimento de São Francisco de Paula
27 de março

“ É mesmo verdade: bons pais geram bons filhos
Cliquei no Google em busca de imagens de Paula, uma pequena aldeia da
Calábria, Itália. Queria imagens de 1416.
Depois de muita procura, encontrei a linda
foto de uma cidade empoleirada sobre a
rocha, debruçada sobre o mar, com muito
verde ao redor. As casas medievais traziam
um certo ar de mistério. Paula não mudou
muito desde então, pensei.
Fechei os olhos e me transportei para
aquela época distante. Queria percorrer as
estreitas ruas, sentir o cheiro da relva. Pus-me a imaginar a como seria a hora em
que a noite se encontra com o dia. Do sol
era possível vislumbrar os primeiros raios, e
o passaredo estava em reboliço. Algumas
portas e janelas já se abriam e as mulheres começavam seus afazeres domésticos.
Com seus aventais e toucas brancas, serviam o pão. Os homens se preparavam
para subir e descer ladeiras estreitas e pedregosas, trabalhar com as enxadas, buscar alimento para a família.
De repente, um grande vozerio se espalhou pela aldeia. Labaredas começam a
sair da casa de Giácomo D’Alessio e Vienna de Fuscalto, um casal muito católico e
querido no lugar. A imagem foi tão viva
que quase abri os olhos! Mas não. Permaneci em Paula, no dia 27 de março de 1416.

Imaginei pessoas assustadas, correndo, gritando, pensando que o casal estivesse em perigo. Finalmente, uma mulher entrou na casa
e descobriu que Vienna tivera um filho, uma
linda criança, aguardado por toda a aldeia!
O menino, em louvor a São Francisco de Assis
receberia o nome de Francisco.
Pouco a pouco abri os olhos e me encontrei frente ao computador. Eles não sabiam,
mas aquele menino seria o Mensageiro de
Deus para a paz entre as nações. Chamado
de “A Luz da Calábria” e “Profeta da Misericórdia e da Caridade”, o Pai Fundador dos Mínimos viveu para amar a Deus e ao próximo,
fazer abstinência e orar. O fogo tornou-se um

(São Francisco de Paula)

dos símbolos do Santo. Durante a vida, o
fogo, que anunciou sua chegada, nunca o
queimou. Anos depois de morto, bárbaros
profanaram seu túmulo e queimaram seu
corpo, que estava intacto, qual relíquia
preciosa. Mas jamais puderam queimar
seus ensinamentos. Jamais puderam abalar a Ordem dos Mínimos, que perdura
por séculos, para nos ensinar a caridade,
a humildade e o amor. Jamais puderam
apagar as labaredas de amor ao próximo
e de misericórdia, que o Santo da Calábria
acende em nossos corações.
(Pastoral da Comunicação)

Trezena de São Francisco de Paula

Todas as sextas-feiras, às 7h30 e às 18h30, até o dia 5 de maio
Comece os finais de semana com o coração leve, pleno
de esperança, e a fé fortificada. Participe da Trezena de São
Francisco e aprenda mais sobre a humildade, a caridade e
outras virtudes do Santo.
A Trezena de São Francisco será celebrada todas as sextas-feiras, às 7h30 e às 18h30, até o dia 5 de maio, véspera
da festa do nosso Padroeiro. A festa acontecerá no final de
semana de 5 e 6 de maio.
Vários paroquianos compareceram já na primeira sexta-feira da Trezena. Venha, você também, rezar, agradecer e
louvar o nosso Santo, Pai-Fundador dos Mínimos.
				

(Pastoral da Comunicação)
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Quarta-feira de Cinzas
“As cinzas simbolizam dor,
morte e penitência”
A Quarta-feira de cinzas, este ano, é celebrada
no dia 1º de março. É o primeiro dos 40 dias da Quaresma, entre a Terça-feira de Carnaval e a Sexta-feira Santa, anterior ao Domingo de Páscoa.
As cinzas simbolizam dor, morte e penitência.
A importância litúrgica das cinzas tem origem no
Antigo Testamento. Entre outros exemplos, citamos: o livro de Ester, quando Mardoqueu se veste
de saco e se cobre de cinzas, ao saber do decreto do
Rei Asuer, da Pérsia (485-464 a.C.), que condena à
morte todos os judeus do império (Est 4,1); Jó, que
mostrou seu arrependimento vestindo-se de saco e
cobrindo-se de cinzas.
Euzébio (260-340 d.C), famoso historiador, no
seu livro “A História da Igreja”, relata que Natalis,
vestido de saco e coberto de cinzas, foi suplicar o
perdão ao Papa Ceferino.
Na Idade Média, as pessoas que estavam para
morrer eram deitadas sobre um tecido de saco, coberto de cinzas, enquanto o sacerdote dizia: “Recorda-te que és pó, e em pó te hás de tornar”.
Na liturgia atual, a Igreja usa as cinzas dos ramos abençoados no ano anterior, agora queimados,
misturadas à água benta e, com elas, o sacerdote
marca a fronte do fiel com uma cruz. Neste dia, devemos refletir sobre nossas ações e nos arrependermos
dos pecados cometidos, para nos prepararmos para
a Quaresma – “Convertei-vos e crede no Evangelho”,
diz o sacerdote. Só assim poderemos levar nosso coração para Nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu,
morreu e ressuscitou para nossa salvação.
Este tempo serve ainda para renovar nossas promessas batismais, quando morremos
para a vida passada e começamos
uma nova vida em Cristo.
Finalmente, conscientes de que as coisas deste
mundo são passageiras,
procuremos viver de agora
em diante, com firme esperança no futuro e na plenitude do Céu.

São João de Deus
O patrono dos doentes,
dos hospitais e dos enfermeiros
João de Deus, cuja festa celebra-se no dia 8 de
Março, foi um profeta da caridade. Aos 43 anos vivia na cidade de Granada, quando, tocado por Deus
e pela situação de abandono e marginalização em
que viviam os pobres e os doentes, deu uma virada
radical em sua vida, e passou da compaixão à ação.
Convidava as pessoas a fazer o bem a si mesmas ajudando os que mais precisavam, pois estava convicto de que quando alguém faz o bem aos
outros é para si mesmo o bem maior. João de Deus
pronunciava essas palavras com a autoridade de
quem tinha feito a experiência. Ele se sentia o menor de todos, e era feliz por sê-lo.
Com a coragem dos profetas e uma postura de
não-violência, denunciou as injustiças sociais, desmandos morais e a desumanização dos cuidados
em hospitais. Foi voz para os fracos e excluídos em meio a uma sociedade
marcada pelo egoísmo, fanatismo religioso e muitas injustiças.
Resumimos a sua postura de acolhimento integral às pessoas com a palavra HOSPITALIDADE . Misericordiosa, solidária, holística, criativa, profética
e geradoras de seguidores, sua hospitalidade não conhecia fronteiras.
Seu estilo atraiu muitos discípulos. Estes, ajudados por muitos, continuaram
e ainda continuam o seu trabalho. Fundaram outros hospitais, embarcaram em
muitas missões. Em 1572 o Papa reconheceu-os como Instituto Religioso para
o Carisma da Hospitalidade, considerando que "era a flor que faltava no jardim
da Igreja". Hoje, os Irmãos de São João de Deus estão presentes nos cinco continentes, em 50 países, com cerca de 300 obras apostólicas.
No dia 8 de Março de 1550, de joelhos, entregou a sua alma a Deus tendo
nas mãos um crucifixo. Morreu como tinha vivido: de joelhos perante Deus,
abraçando a cruz redentora de Cristo.

Oração a São João de Deus
Senhor, que inflamastes São João de Deus no fogo da caridade para que
fosse na terra o Apóstolo dos pecadores, Socorro dos pobres e Saúde dos
doentes; no céu o constituístes Alívio dos que sofrem, Padroeiro e Modelo
dos profissionais de saúde. Concedei-nos, por sua intercessão, a graça que
neste momento vos pedimos, prometendo imitá-lo nas suas virtudes, na
construção do Vosso Reino de Paz, Justiça, Amor e Misericórdia. Por nosso
Senhor Jesus Cristo Vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém.
(adaptado de ohbrasil.org.br)

Doações para Obras Sociais - conta bancária da Paróquia:
(adaptado do texto do Pe.
Saunders, publicado no site
mundocatolico.org.br)

• Favorecido: Mitra, Paróquia São Francisco de Paula
• Banco do Brasil
• Agência: 1253-X / conta corrente: 5.146-2
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Pastoral da Iniciação Cristã
Semana de Estudo e Planejamento Catequético
Com muita disposição e ânimo, aconteceu nossa semana catequética nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro. Estivemos reunidos
das 18h às 20h30, em uma sala do Centro Social para estudar,
refletir e planejar a caminhada deste Ano Mariano.
No primeiro dia de encontro, fizemos um planejamento dos
objetivos a serem alcançados, com suas motivações e método
para este ano. Também refletimos sobre o lema da Campanha da
Fraternidade 2017: “Cultivar e guardar a Criação”(Gn.2,5).
No dia seguinte, contamos com a colaboração da catequista
Rosali, coordenadora da catequese especial da nossa arquidiocese, que explicou com detalhes, como trabalhar, apoiar e sobretudo

amar estes catequizandos especiais. Nossos agradecimentos a ela
por este momento de crescimento no amor ao próximo e que seu
trabalho renda frutos em nossa paróquia.
Dedicamos o último dia ao estudo da Carta Pastoral de D.
Orani “Maria, Mãe e Mestra da Igreja”, que nos orienta como viver
o Jubileu Mariano e aprofundar nossa devoção à Virgem Santíssima. Neste dia, ainda, Frei Evélio abriu nossa reunião, dando uma
bênção para nossos trabalhos.
(Magaly Siqueira)

Comemoração do Dia de Nossa Senhora de Lourdes
Missa dos Enfermos
A Paróquia São Francisco de Paula comemorou, a 11 de fevereiro, o dia de Nossa Senhora de Lourdes. A Missa dos Enfermos, foi
celebrada por Frei André, que se encontrava
na cidade. Muitos paroquianos e membros
da Pastoral da Saúde participaram da celebração com muita emoção, como sempre
acontece nos eventos em que homenageamos Nossa Senhora.
Uma pequena introdução foi apresentada no telão, narrando a aparição de Nossa
Senhora em Lourdes, Padroeira dos Enfermos, à menina Bernadette.
Neste Ano Mariano, devemos exaltá-la
de modo especial, e agradecer por sua intercessão constante em nossas vidas.
(Ruth Raña – Pastoral da Saúde)
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Renovação Carismática
Católica- RCC
Encontro Nacional
de Formação em Aparecida
Neste ano Mariano, a Renovação Carismática Católica
reuniu-se em Aparecida, para o Encontro Nacional de Formação (ENF 2017), que teve a participação de 9 mil católicos.
Na ocasião, foi comemorado nosso Jubileu de Ouro, juntamente com os 300 anos da aparição de Nossa Senhora da
Aparecida. Recebemos o direcionamento e formação para
realizarmos em nossos grupos um novo cenáculo de oração.
Em união com a Igreja e seus líderes, a RCC da Paróquia São
Francisco de Paula marcou sua presença.
O tema neste ano Jubilar é: "O Espírito Santo descerá
sobre ti." (Lc 1,35)
(Denise P. Outeiro- RCC)

Catecumenato
“As Luzes na Caminhada”
No Evangelho de João (Jo,14-6) Jesus proclama: ”Eu sou
o Caminho, a Verdade e a Vida”. É caminhando com ele que
chegamos ao Pai. Nele está a Verdade que nos leva à fonte
da Vida no amor de Deus. Temos que caminhar com Cristo
em todos os momentos de nossa vida para nos tornamos
dignos de sermos chamados “cristãos”. É para atender a
essa proclamação de Jesus, que a Pastoral do Catecumenato pretende ajudar aos adultos a viver melhor a fé em Cristo.
São convidados a participar os adultos não batizados, chamados de catecúmenos, e também aqueles que foram batizados, mas não passaram pela catequese da Iniciação Cristã e não receberam os sacramentos da Eucaristia e Crisma.
O itinerário do Catecumenato divide-se em etapas,
cujas passagens são marcadas por Celebrações. Vivenciamos, agora, a terceira etapa que é chamada “As luzes
na caminhada”, que acontece no tempo da Quaresma. É
quando o candidato decide, realmente, seguir Jesus. Promove-se, então, uma intensa preparação espiritual para a
recepção dos sacramentos, na Vigília Pascal.
No dia 11 de março, na Missa das 19h, haverá a celebração da Eleição, indicando que os catecúmenos passaram
pela ação gratuita de Deus. Ele os iluminou e, agora, à sua
luz devem caminhar, para serem dignos desse chamado. A
comunidade presente participa, reconhecendo a formação e
progresso na vida cristã dos candidatos, e se empenha em
ajudá-los a viver no caminho da fé. Após esse rito, os catecúmenos passam à categoria de eleitos ou iluminados.
No dia 18 de março, também na Missa das 19h, haverá a celebração do Escrutínio, isto é, uma vez eleitos, agora
serão purificados e exorcizados das forças malignas. A assembleia presente entra em oração, pedindo a Deus para
que esses eleitos encontrem o Cristo nos seus sacramentos Batismo, Confirmação e Eucaristia - que receberão na noite
de 15 de abril, na Vigília do Sábado Santo.
(Carmen Dora Damazio- Catecumenato)

Pastoral do Idoso
Palestra sobre a Campanha
da Fraternidade
A Pastoral do Idoso voltará a se reunir no dia 7 de março,
às 15h, no Centro Social, com palestra da catequista Magaly
sobre a Campanha da Fraternidade.
Conto com a sua presença!
(Maria José Salvador – Coordenadora)

Nossos Passos - março 2017

Dizimistas
Aniversariantes

O que Você Precisa Saber
Sobre a sua Igreja
“Graças a esse Pré, eu serei a primeira pessoa
da minha família a cursar a universidade”.
(frase de um aluno do Pré aprovado para Direito na UFRJ).
Nesta edição, apresentamos Luiz Felipe Waitz, Advogado, Professor de História e Coordenador do Pré-vestibular Comunitário, um dos Núcleos da nossa
Pastoral da Promoção Humana. Baixa renda não é mais motivo para não entrar
na UFRJ, UERJ, PUC-Rio e UFF.
N.P. – Luiz, a quem é direcionado o curso de Pré-vestibular comunitário?
Luiz – O Pré é voltado para jovens de baixa renda, que desejam prestar o
vestibular para uma universidade pública, mas que não dispõem de poder
econômico para pagar por um dos tradicionais 'cursinhos'.
N.P.- É verdade que o curso tem professores que já foram seus alunos?
Luiz – Sim, é verdade! Atualmente 2 dos nossos 13 mestres já foram nossos
alunos mas, ao longo da nossa história, tivemos vários outros ex-alunos, que
voltaram ao projeto como professores!
N.P. – Quantos alunos já foram aprovados no vestibular e em quais universidades?
Luiz – O Pré existe há mais de 15 anos. Temos sido muito felizes nessa caminhada, aprovando muita gente. Há anos melhores e piores mas, de 7 a
15 alunos, por ano, conseguem aprovação. Isso dá uma média de, mais ou
menos, 170 pessoas aprovadas.
N.P. – Você poderia dar o nome de alguns alunos que se destacaram no vestibular dos últimos anos? Para quais cursos e universidades foram aprovados?
Luiz – Costumo lembrar-me bastante daqueles que, como eu, resolveram trilhar o caminho do Direito. Poderia citar os queridos irmãos Mauro e Júlio Cesar; Tej Sanz, Marcelo Veras e a mais nova caloura Lorrana Cardoso. Todos ex
alunos, cursando Direito na UFRJ. Mas também tivemos aprovados em Economia, Veterinária, Enfermagem, em universidades diversas, como a UFRJ, a
UFF e a PUC-Rio, que se destacam por sua excelência acadêmica.
N.P. – Você trabalha no Pré-vestibular há sete anos. É um trabalho árduo, mas
que traz grandes recompensas. Como Professor e Coordenador do curso, qual
foi a maior alegria que já teve?
Luiz – Me vêm à cabeça agora dois momentos que me marcaram bastante. O
primeiro foi quando um aluno veio me dar a notícia de que tinha sido aprovado
para Direito na UFRJ, e disse: 'Graças a esse Pré, eu serei a primeira pessoa da
minha família a ter a chance de cursar a Universidade'. O segundo foi um aluno
que, no final do ano, se aproximou de mim e agradeceu por tudo o que aprendeu.
N.P. – De que forma a comunidade da nossa paróquia poderia colaborar para
que o curso tenha um resultado ainda melhor?
Luiz – A paróquia nos dá uma enorme força por meio da Pastoral do Dízimo.
Graças a essa pastoral, nada falta às nossas aulas, e temos uma estrutura
muito boa!
Os paroquianos também nos ajudam, através de doações de material de vestibular. Também pedimos, a quem puder, que ajude a divulgar o Pré, para que
esse projeto alcance o maior número possível de necessitados.
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Eduardo Freitas Silva
Irene Simões Dias de Jesus
João Baptista Lourenço Lima
Mariana de Sousa Almeida
Rhuy Gonçalves da Silva
Fabrício Bruno Cardoso
Antonio Carlos Mendes Barbosa
Erley das Graças Ungarato Silva
Ângela Maria Nunes Queiroz
Ednéa Pontes de Mesquita Roehl
Luiz Eduardo de Queiroz Cardoso Júnior
Marcos Azambuja Matera
Maria Auxiliadora Alves Santana
Antonio Ribeiro da Rocha
Maria Lúcia de Almeida Prata
Nestor Gomes dos Santos
Danilo Domingues de Carvalho
Luiz Fernando de Souza Lima
Maria Amelia Chaves Pereira
Regina Celia Brito Buzelin Persson
Nelly de Freitas Carneiro
Yedda Barcellos Ximenes
Alicia Irma Garibotti de Santucci
Joaquim Martinho Pereira Reis
Celso Augusto Ferreira Pinheiro
Cidalina Martins
João Wilson Gil de Brito
Cecilia Maria Freitas Silva
Jaciara Paixão Silverio
João Cerqueira de Araujo
Manoel Gonçalves Mendes
Carla Formenti Dutra Thomé Ferreira
José Eduardo de Queiroz Andrade
Marcilio José Ferreira Lopes
Maria Cândida Miranda Fernandes
Salvatore Caruso
Ângela Ximenes de Abreu
Marcia Maria Porcaro da Cruz
Maria Dulce Pereira Pinto Ferreira
Francisco Himelino Martins
José Ermida
Mamedes Pereira Diniz Neris
Nei Sebastião do Rego Silverio
Leopoldina Mello Guimarães
Marcelo Jacintho da Silva
Arthur da Torre Bogossian
Gislaine Coelho
Juliana de Nazareth Figueira Louro
Rejane Monteiro Rangel
Rosali Villa Real da Costa Bastos
Belmiro Sartorio
Marcelo de Almeida Coxéro
Pedro Zuazo Maia Ribeiro
Fernanda Wilma Pinto Costa Coelho
Paulo Renato Ferreira da Rocha
José Luiz Monteiro Nogueira
Denise Pires Outeiro
Joaquim Morgado Pereira
Nerval Corbellini

Parabéns a todos!
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Dia Internacional
da Mulher
8 de Março

Curso de Iniciação Teológica
à distância da PUC-Rio
Formatura da segunda turma

“As Mulheres conseguem
dividir seu tempo em
múltiplas atividades”
No inicio do século XX, foi criado o Dia Internacional da Mulher para lembrar como a intransigência pode levar a uma tragédia. Esta ocorreu
num 8 de março, nos USA quando mulheres,
morreram queimadas na fábrica onde trabalhavam, por reivindicar direitos trabalhistas.
Vamos refletir neste mês - denominado “da
mulher”- sobre vários temas que afetam as mulheres, de qualquer idade, em situações diversas.
Muitas se queixam de que, depois de aposentadas a família as sobrecarrega. Como agir?
Nesse momento, as que conseguiram desenvolver autoestima vão saber dizer NÃO sem
sentir culpa. Colaborar é bom, sobrecarregar é
destrutivo.
Trabalho, estudo, diferentes encargos familiares e ainda dedicação ao trabalho voluntário,
em organizações filantrópicas ou religiosas: as
mulheres conseguem dividir seu tempo em múltiplas atividades, desenvolvendo a autoestima.
Observamos na Paróquia São Francisco de
Paula, em cada pastoral, nas capelas e núcleos
que constituem nossa abrangência territorial , a
presença de mulheres, das mais idosas às mais
jovens, destacando-se pela dedicação ao serviço
à Igreja engrandecendo a obra do Senhor.
De uma ou outra maneira todos temos alguma ligação com as MULHERES... sempre! Deus as
abençoe e ilumine. Virgem Maria proteja nossas
mulheres em seu Dia de celebração e em todos
os dias de suas vidas! PARABÉNS!
(Dina Frutuoso - colaboradora da
Campanha da Fraternidade)

Após dois anos e meio
com tutorias semanais, no
Salão Paroquial da Igreja
São Francisco de Paula, no
dia 18 de fevereiro, foi realizada a Missa de Formatura
da segunda turma do Curso
Iniciação Teológica à Distância, Semipresencial, da
PUC-Rio.
A Santa Missa foi presidida pelo antigo coordenador do curso na PUC-Rio,
Frei Isidoro Mazzarolo, que
veio de Porto Alegre especialmente para esta Eucaristia, concelebrada por Frei
Dino, Pe. Evelio, e Pe. André
(atual coordenador do curso, PUC-Rio).
Um dos momentos
mais emocionantes, foi o
testemunho dado por alguns alunos sobre a importância que o curso teve em
suas vidas. Sentiram-se impulsionados a ver o Cristo
vivo no irmão mais necessitado, levando-os a sair em
missão!

O coral do “Projeto Música para Todos”, formado
por 20 crianças e jovens, a maioria carente, é uma
ação concreta, e foi citado como fruto do curso de
Teologia pois, Luiz Guilherme, formando e regente do
coral, criou este projeto durante o curso. O coral estava
presente e deu um brilho especial à celebração.
Após a missa, a entrega dos certificados e o juramento, houve a festa de confraternização no Centro Social.
Devido ao sucesso do curso na paróquia, teremos
outras duas turmas do Curso de Iniciação Teológica
à Distância começando no final de Abril. As inscrições
estão abertas e podem ser feitas tanto pelo site da paróquia http://www.paroquiasfp-minimos.org.br, como
na secretaria da igreja.
(Maria Cristina Furtado – Profa. –Tutora PUC-Rio)
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Encontro de adolescentes
com Cristo - EAC
Como todo serviço em nossa comunidade, precisamos de um pastor,
que nos guie na missão de levar Cristo
aos adolescentes. Com muita alegria,
informamos que, este ano, Padre Evelio será nosso dirigente e nos guiará
nesta linda missão.
Ainda com o espírito de alegria,
rumo ao nosso Encontro de Adolescentes com Cristo, que será realizado nos
dias 11 e 12 de março, no Colégio Everest, realizamos, nos dias 29 de janeiro
e 18 de fevereiro, as reuniões preparatórias. Contamos com a presença do
nosso Dirigente espiritual, que nos falou um pouco sobre ele e, também, de
seus projetos para com os jovens, uma
das suas prioridades.
Estavam presentes em torno de
cem pessoas, dentre elas: jovens da
São Francisco de Paula e das Paróquias: Imaculada Conceição, São
Marcos, São Pedro do Mar e São João

Batista, que com muito carinho e alegria, aceitaram nosso convite. Foi um
momento muito especial de oração,
música e união, de todos que disseram SIM ao serviço a igreja.
Até o dia do encontro, nossas
atividades não param. No dia 5 de
março, a convite do nosso Pároco e
Dirigente Espiritual, Padre Evelio, estaremos todos na missa domingo, às
10h, para apresentarmos à comunidade os jovens que, com muito amor,
alegria e testemunho de fé, levarão
Cristo aos adolescentes. No dia 7,
teremos a nossa missa, onde entregaremos, sob o altar do Senhor, todo
nosso serviço.
Devemos lembrar que, através do
EAC, formamos uma verdadeira família. Por isso, pedimos a Deus que interceda por nós, guiando sempre nosso
trabalho, para apresentarmos seu Filho com muita alegria.
(Manoela Epifânio)
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"Artesãs de
São Francisco de Paula"
Mais um ano se inicia,
mais ideias vêm surgindo!

As Artesãs de São Francisco de Paula retornaram
suas atividades e estão cheias de ideias e novidades
para 2017. Novas paroquianas estão aderindo ao grupo, oferecendo-se para ensinar e partilhar seus conhecimentos em diferentes técnicas artesanais.
A partir de 6 de fevereiro, iniciam-se os cursos de: Corte e Costura para Iniciantes, Artes em Feltro e Decoupage
Decorativa. Em março teremos mais novidades!
Se você tem dotes artísticos, uma tarde livre e o
desejo de partilhar seus conhecimentos, junte-se a nós!
Nossos encontros são às segundas, terças e quartas-feiras, das 13h30 às 16h na Casa Paroquial.
Anotem e confiram nossas aulas:

Segunda-feira

Corte & Costura Para Iniciantes com Ofélia;
Corte & Costura com Cilene (a partir de março);
Crochê & Tricô com Celina, Diná, Ana, Teresa.

Terça-feira
Costura Criativa com Mônica;
Crochê & Tricô com Celina e Diná;
Decoupage Decorativa com Josefa;
Artes em Feltro com Yara.

A partir de março:
Quarta-feira

Pintura com Stencil em tecidos com Ivanite.
Aceitamos doações de lãs, linhas, tecidos, máquinas, aviamentos e outros itens afins. Informações e contatos com Celina (99984-3447) ou Diná (99511-9566).

São Francisco de Paula, rogai por nós !
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Sagração Episcopal
Cerimônia de Sagração Episcopal de Dom Joel e Dom Paulo
No dia 28 de janeiro, foi realizada, na Catedral de São Sebastião, a cerimônia de Sagração
Episcopal dos novos Bispos Auxiliares de nossa Arquidiocese: Dom
Joel Portella Amado e Dom Paulo
Alves Romão.
A cerimônia foi presidida
pelo Cardeal Orani João Tempesta, Arcebispo da cidade do Rio de
Janeiro e teve, como Ordenantes
Auxiliares, Dom Filippo Santoro,
Arcebispo de Toranto, na Itália,
e Dom Assis Lopes, Bispo Auxiliar
Emérito do Rio de Janeiro. Estavam presentes vários Bispos, do
Rio de Janeiro e de outros estados,
entre quais o Cardeal Eusébio Oscar Scheid, nosso Arcebispo Eméri-

to – bem como muitos sacerdotes,
diáconos e seminaristas. Entre os
inúmeros fiéis que participaram da
missa estavam familiares, amigos
e ex-paroquianos dos dois novos
Bispos.
No final da celebração, após
a mensagem de agradecimento
feita por Dom Paulo, Dom Joel
convidou a todos para rezarem
uma oração a Nossa Senhora,
cuja imagem foi trazida pelos
familiares de Dom Paulo Romão,
recordando assim o Ano Mariano
e da Família.
Que Deus abençoe a caminhada dos dois Bispos e de toda a nossa Igreja, que agora conta com o
auxílio destes dois pastores.
(Diácono Vicente)

São José
Protetor da Sagrada Família e patrono da Igreja
Celebra-se a 19 de março a solenidade de
São José. Neste dia, a Igreja, espalhada pelo
mundo todo, recorda solenemente a santidade
de seu patrono.
Seu nome, em hebraico, significa “Deus
cumula de bens”. Tudo o que sabemos sobre o
esposo de Maria e pai adotivo de Jesus é o que
nos conta a Sagrada Escritura: era um homem
bom, justo e temente a Deus.
A escritura diz que José era um carpinteiro.
Embora pobre, José era de linhagem real, da
descendência do rei Davi (Mt 1, 1-16; Lc 3, 2328). O anjo que revela a José a vinda de Jesus o
saúda como “filho de Daví”, um título real também usado para Jesus.
José foi também um homem de fé e obediente. Quando o anjo do Senhor, em sonho, lhe
revelou o mistério sobre a criança que Maria
trazia no ventre, imediatamente - e sem questionar- a tomou como esposa. Quando o anjo
lhe apareceu novamente para avisá-lo do perigo que sua família corria, deixou tudo o que
possuía, partiu para um país estranho e lá permaneceu, aguardando pacientemente até que
o anjo do Senhor, no devido tempo, o instruiu

para retornar (Mt 2,13-23).
Quando Jesus ficou no templo, perdido
dele e da mãe, José, junto com Maria, procurou-o com grande ansiedade até encontrá-lo,
ao fim de três dias (Lc 2,48). Tratava Jesus
como seu próprio filho, a tal ponto que os habitantes de Nazaré repetiam, constantemente, em relação a Jesus : “Não é ele o filho de
José?” (Lc 4,22).
“O exemplo de São José”, afirmou o Papa Bento XVI na comemoração de sua festa litúrgica, “é,
para todos nós, um forte convite a desempenhar
com fidelidade, simplicidade e humildade, a tarefa
que a Providência nos destinou. (...) Pais e mães de
família, saibam sempre apreciar a beleza de uma
vida simples e laboriosa, cultivando com solicitude o relacionamento conjugal e cumprindo, com
entusiasmo, a grande e difícil missão educativa.
Aos sacerdotes (...), São José obtenha que amem a
igreja com afeto e dedicação total (...).”
Por ter falecido nos braços de Jesus e Maria,
São José é o padroeiro da boa morte. Pois se julga
– e com razão - que ninguém foi tão bem assistido
como ele em seus últimos momentos.
(adaptado de revistacatolica.com.br)

Quer anunciar no nosso boletim, com 2000 exemplares mensais.
CUSTOS: 4cm x 10cm - R$ 150,00 e 4cm x 20cm - R$ 300,00
CONTATO: ventura@venturarevest.com.br
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Pastoral do Batismo
O que você precisa saber para batizar as crianças
“Uma ocasião de comunhão entre as pessoas que cercam a criança”
O Batismo de crianças é um sacramento
da Igreja Católica ligada ao desejo dos pais e
familiares de que o bebê receba uma bênção,
torne-se Filho de Deus e tenha uma iniciação religiosa cristã. Além disso, é uma celebração para

a família e amigos próximos, uma ocasião de comunhão entre as pessoas que cercam a criança.
Os pais declaram sua responsabilidade em criar
seus filhos dentro da fé e ensinamentos cristãos.
Não há uma idade determinada para o Batismo. A Igreja Católica recomenda sua realização tão logo seja possível, dias ou meses após o
nascimento do bebê. Crianças maiores a partir de
7 (sete) anos, recebem outro tipo de preparação
para o Batismo. Elas devem ser encaminhadas à
catequese, a fim de serem preparadas para os
Sacramentos da Eucaristia e do Batismo.
É preciso marcar a cerimônia de batizado
com antecedência. Cada igreja tem um calendário de batismos. Os pais e padrinhos devem participar de reuniões preparatórias, que só estarão disponíveis em determinadas datas. Por isso,
é preciso informar-se, na paróquia escolhida, sobre as datas da preparação e da cerimônia.

Anunciação do Senhor

A escolha dos padrinhos é de suma importância. Devem ser colaboradores especiais para
ajudar na educação cristã de seus afilhados;
devem ser católicos, de vida cristã, (maiores de
16 anos) e de situação matrimonial regular perante a Igreja. Serão, certamente, próximos aos
pais e merecedores de sua confiança.
Durante a celebração – num dos momentos
principais da liturgia – a madrinha é quem segura a criança, enquanto a água é jogada na sua
cabecinha. Na Igreja Católica, o batismo não é
de imersão, mas de "aspersão", isto é, na cerimônia, apenas a cabeça da criança é molhada.
Tradicionalmente, o batizado veste-se de
branco, e é conveniente que a roupa seja fácil
de abrir, para que o celebrante possa ungir o
peito da criança com o Óleo dos Catecúmenos.
(Cida – coordenadora do Batismo)

“Anunciação à Maria”

25 de março

“Maria tinha a liberdade de dizer “não”,
mas, livremente, ela disse “sim”
No dia 25 de março, a Igreja celebra o
anúncio de que o Filho de Deus nasceria neste mundo, assumindo a condição humana.
O dia da Anunciação é uma festa solene da
Igreja, dada a importância de tão maravilhosa notícia para toda a humanidade.
O dia 25 de março foi escolhido para
a comemoração do anúncio do nascimento do Salvador porque representa,
exatamente,nove meses antes do Natal de
Jesus, em 25 de dezembro. A Igreja professa que, no mesmo dia em que o anjo anunciou a Maria, ela ficou grávida, por obra do
Espírito Santo.
A Anunciação é narrada pelo Evangelista Lucas (1, 26 – 38). O Anjo Gabriel apareceu a ela, e lhe fez uma proposta em nome
do próprio Deus.
(...) Eis que conceberás e darás à luz um
filho, e lhe porás o nome de Jesus.. Ele será
grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e
o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai
Davi; e reinará eternamente na casa de Jacó
e o seu reino não terá fim.” (...)
“O Espírito Santo descerá sobre ti, e a

força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será
chamado Filho de Deus.”(...)
Compreendendo a profundidade do que
está acontecendo, Maria se coloca nas mãos
de Deus, como escrava. “ Então disse Maria: Eis
aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra.” Maria tinha a liberdade de
dizer “não”, porque Deus não obriga ninguém a
nada. Mas, livremente, ela disse “Sim!” E Jesus,
o Filho de Deus, entrou na história humana,
para salvar a humanidade.
Outra dádiva maravilhosa que chegou a
nós no dia da Anunciação, além de Jesus, foi a
primeira parte da oração da Ave Maria, pronunciada pelo Anjo Gabriel. Os anjos são “mensageiros” de Deus. Por isso, podemos afirmar que a
primeira frase da Ave Maria foi dita pelo próprio
Deus: “Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é
convosco.”( Lc 1, 28).
O anjo também anunciou à Maria a gravidez de sua prima Isabel. Foi visitá-la
“...e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu
no seu seio; e Isabel ficou cheia do Espírito San-

Pintura dos artistas italianos pré-renascentistas Simone
Martini e Lippo Memmi. (via site Vírus da Arte)

to. E exclamou em alta voz: ‘Bendita és tu
entre as mulheres e bendito é o fruto do teu
ventre’.” (Lc 1, 41-42)
Por tudo isso, a Anunciação do Senhor
deve ser celebrada com alegria e gratidão
por todos os fiéis. É um dia de bênçãos
eternas que caíram sobre a humanidade e
mudaram o rumo da história. É um dia de
grande revelação da bondade, da misericórdia e do infinito amor que Deus tem por nós.
Assim, a oração da Ave Maria deve ser rezada com muito amor e gratidão.
(Ida Cavalcanti - adaptado de cruzterrasanta.com.br)
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Obras na Paróquia

Uma antiga solicitação dos Paroquianos
A Paróquia São Francisco de Paula
está agitada: obras na secretaria, nos
banheiros masculino e feminino, criação de um espaço para Fisioterapia e
outro para Fonoaudiologia! Tudo isso
para atender à antigas reinvindicações
dos paroquianos, principalmente em
determinadas épocas do ano, quando
as atividades das pastorais se multiplicam, como durante a realização da
Jornada com Cristo.
A paróquia sabe que as obras trazem transtorno, entretanto o coração
da casa de Deus, o Sacrário, o Altar,
os bancos da assembleia, os confessionários, tudo isso está como sempre, pronto para nos receber, escutar
nossas preces, nos acolher. A casa de
Deus, de São Francisco de Paula, a
nossa casa, permanece exatamente
a mesma, com a presença cada vez
mais forte de Nossa Senhora do Milagre, a Padroeira dos Mínimos.

A nova secretaria deverá atender
a todos com muito mais conforto e
agilidade, uma vez que os funcionários terão um espaço mais adequado
ao seu trabalho.
Nos banheiros masculino e feminino, talvez a mais antiga reinvindicação dos paroquianos, conforto, higiene e segurança são os principais itens
levados em conta na reforma. Vazamentos, nunca mais!
Dois novos espaços foram criados, que irão permitir à Pastoral da
Promoção Humana ampliar seu campo de atuação: uma sala para Fonoaudiologia e outra para Fisioterapia,
ambas destinadas à pessoas carentes
da comunidade. Há muitos idosos necessitados, precisando de Fisioterapia, que agora terão como se livrar
das dores.
A equipe de obra está trabalhando arduamente para terminar os ba-

nheiros ainda na primeira quinzena
de março, época das primeiras reuniões da Jornada com Cristo, do início das aulas do Pré-vestibular e da
Alfabetização de adultos, e também
do início das atividades das demais
pastorais, como a Catequese, cujas
férias terminam em março.
A paróquia agradece aos Dizimistas, cuja colaboração mensal
muito está ajudando na realização
da obra.
Que o Espírito Santo continue a
iluminar nossos padres e irmãos paroquianos.
(Pastoral da Comunicação)

Abaixo está o número da conta
bancária da paróquia, caso você
queira contribuir para nos ajudar
a terminar as obras:
Favorecido: Mitra, Paróquia
São Francisco de Paula
Banco do Brasil
Agência: 1253-X
Conta corrente: 5.146-2

Banheiro masculino

Obras da secretaria

Banheiro feminino
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Conselho Paroquial
Pastorais devem trabalhar com humildade
No dia 20 de fevereiro, segunda-feira,
foi realizado o Conselho Paroquial, no
nosso Centro Social. Estiveram presentes,
além de quase todos os coordenadores
de pastorais, Pe. Evelio, Frei Zezinho e Frei
Dino, que compuseram a mesa.
Foi uma ótima oportunidade de conhecermos Frei Zezinho, agora vigário da
Paróquia São Francisco de Paula, e que
substituirá Pe. Evelio quando este precisar
se ausentar.
Pe. Evelio dirigiu a reunião e, após as
preces iniciais, abriu os trabalhos, dizendo que as pastorais devem trabalhar com
humildade. Nosso trabalho deve ser feito
em função do outro e da paróquia. “Trabalhamos para que outros cresçam”, disse o pároco, que ainda lembrou que “todo
serviço é feito por Cristo”.
Foram discutidos vários assuntos de
importância para a paróquia, entre os
quais as cerimônias da Semana Santa.

Mas chamou atenção o Grupo Jovem, que
nos apresentou uma novidade: está sendo criado o Festival Charitas Music, cujo
tema é: “Maria é minha Mãe”. Será um
Festival direcionado aos jovens, que pretende não só evangelizar mas, também,
divulgar novos talentos.
Todos foram ainda informados que a
Campanha da Fraternidade foi lançada

oficialmente no sábado, dia 18 de fevereiro, com missa rezada pelo Cardeal D.
Orani João Tempesta, Arcebispo da Cidade do Rio de Janeiro.
Este Conselho acontece uma vez a
cada dois meses e, além de traçar as futuras diretrizes da paróquia, fortalece os
laços de união da comunidade São Francisco de Paula.
(Pastoral da Comunicação)

Pastoral do
Trabalhador
Atividades
no primeiro semestre
de 2017
Dois eventos programados para
o primeiro semestre de 2017, representam a retomada das atividades
da Pastoral do Trabalhador: a participação na Festa do Padroeiro, com
a nossa barraca e, pelo terceiro ano,
a realização do Forró Nordestino,
nas festas juninas.
Ganhamos mais dois colaboradores, os irmãos Marcos e Ramos.
Que Deus os abençoe e que se sintam integrados e acolhidos com alegria, na nossa pastoral.
(Mamedes- Pastoral do Trabalhador)

Paróquia São Pedro do Mar
30 anos de Evangelização
A Paróquia São Pedro do Mar comemorou os seus 30 anos de Evangelização
no dia18 de fevereiro, sábado.
Dom Orani João Tempesta, presidiu a
Santa Missa, às 18h, e aproveitou a celebração para anunciar, oficialmente, o novo
Bispo Animador do Vicariato de Jacarepaguá, Dom Roque Costa Souza.

Após a missa, o Pároco, Pe. Tiago, convidou a todos para o parabéns, com direito a bolo e refrigerantes e ainda ofereceu
uma alegre e animada confraternização.
A Paróquia São Francisco de Paula parabeniza a Paróquia São Pedro do Mar, desejando que amplie e solidifique, cada vez
mais, seu belo trabalho de evangelização.
(Pastoral da Comunicação)
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A Reconciliação: o Sacramento da Misericórdia
para a Nova Evangelização
Na Terceira Conferência do Curso dos Bispos, Dom
Rino Fisichella relembrou os temas abordados anteriormente, e destacou que os tempos atuais, dentro
da sua linguagem relativista, apontam para uma tendência que leva, primeiramente, à crise da fé. Em seguida, passa-se a ser indiferente, até que se chega ao
ateísmo. Ele citou a frase “crente mas não praticante”,
como expressão emblemática desta visão da fé que
tem afastado a muitos fiéis.
Dom Rino apresentou um dado curioso: durante o
Jubileu da Misericórdia, em alguns países houve crescimento de até 30% na busca pelo Sacramento da Confissão. As basílicas em Roma e as igrejas jubilares se tornaram locais de grandes filas nos confessionários. Segundo
ele, o “povo percebeu com força que a misericórdia de
Deus era verdadeiramente palpável neste sacramento”.
Para ele, são vários os motivos que levam ao endurecimento da fé, uma vez que a sociedade vive diante
de uma “consciência esquizofrênica”. Porém, segundo
Dom Rino, há dois aspectos importantes para verificar
a possibilidade de superar a crise. O primeiro se deve a
uma ausência do anúncio da pregação central de Jesus.
O anúncio tornou-se apenas teórico, sem a experiência
da alegria de doar-se a Cristo.
Em segundo, ele destaca a perda de sentido de
pertença à comunidade.

O Tríduo e o Perdão
“O Perdão, ao contrário do pecado,
consegue unir a comunidade dos
Filhos de Deus"
De acordo com D. Rino, o tríduo pascal é o ponto
culminante para a Igreja. Nesses três dias, a remissão dos pecados, a misericórdia de Cristo alcançou
e ainda alcança a todos. Segundo ele, o perdão, ao
contrário do pecado, consegue unir a comunidade
de filhos de Deus.
“A vida da Igreja está marcada por um percurso
que encontra o seu coração pulsante no tríduo pascal.
O perdão é um evento comunitário, porque o pecado
traz consigo a separação da comunidade”, afirmou.

O Valor do Sacramento
“O Objeto da Confissão é o Desejo
da Proximidade com Deus”
Neste tópico, Dom Rino apontou a situação estranha em
que o penitente se encontra, uma vez que, na confissão, ele
deve dizer absolutamente tudo, deve admitir a verdade sobre
a própria existência e seus atos. Segundo ele, há certo alívio,
porque ninguém pode “se livrar” da condição de pecador. Porém reconhecer o que existe dentro de si para o outro, muda
completamente a situação.
“O objeto da confissão é o desejo da proximidade com Deus,
do qual me afastei com o pecado. Se eu reconhecer realmente
quem sou, posso rever a face de Cristo e viver de novo em sua
presença, que garante a grandeza do amor”, completou.
(Adaptado do texto de Priscila Xavier para “Testemunho de Fé”)

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

Praça Euvaldo Lodi, 65 - Jd. Oceânico
(em frente a igreja São Francisco de Paula)
Tels.: 2494-0816 / 2495-5607 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
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Jornada com Cristo

Terço das famílias

Convivendo com Seu amor
Ele vos chama, e está esperando por cada um, de modo particular.
A 17ª Jornada com Cristo será realizada em nossa paróquia nos dias 20 e 21 de
maio próximo (sábado e domingo). Serão
dois dias de convivência com um Cristo muito vivo revelando todo o seu amor por nós.
A Jornada com Cristo destina-se a pessoas nas seguintes situações: divorciados,
separados, viúvos, casais em segunda união
e solteiros acima de 28 anos.
Essa experiência já foi vivida anteriormente por 960 irmãos de nossa paróquia,
em jornadas anteriores realizadas desde o
ano 2000, tendo sido um marco na vida de
cada participante, testemunhado unanimemente.
Faça já sua pré-inscrição na secretaria
da paróquia, de segunda a sexta, ou no final
das missas, com os agentes da Pastoral Familiar que estarão à sua disposição.
Mais informações: Ana Paula (998520974) ou Thaisa (98108-3707).

ATENÇÃO:

vagas limitadas,
inscreva-se já!

EPVM - Encontro de Noivos 2017
Encontro Preparatório para a Vida Matrimonial

Ele no
coração
dela

E Jesus
no coração
dos dois.
Amém!

Ela no
coração
dele

“Pudemos sentir a força
da oração em nossa
família e em nossa vida”
Estamos vivendo, em 2017, o
Ano Nacional Mariano, comemorativo dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no
rio Paraíba do Sul.
A Arquidiocese do Rio de Janeiro
acrescentou, ao Ano Mariano, o Ano
da Família, “a fim de que Maria nos
ajude, além de seguir Jesus Cristo, a
trabalhar com a família” (palavras de
Dom Orani).
Neste contexto nossa Paróquia
realizou, no último dia 30 de Janeiro, segunda-feira, às 20h, a Oração
do Terço conduzido pela Madre Hildegarde.
Dedicamos a oração do terço a
todas as famílias e, principalmente,
aos familiares desempregados.
A igreja esteve lotada e pudemos
sentir a força da oração em nossa família e em nossa vida.
Outros momentos, como esse, estão sendo programados!

(Pastoral Familiar)

Receita para um
casamento feliz:

15

(Pastoral Familiar)

A preparação para o Sacramento do Matrimônio é um momento
importante de aprofundamento
do sentido religioso do casamento,
bem como do diálogo e do conhecimento entre os noivos, o que ajudará o casal a se conscientizar das
responsabilidades que irão assumir
no futuro.
O EPVM - Encontro Preparatório
para a Vida Matrimonial - Encontro
de Noivos de 2017 será realizado,
em nossa paróquia, nos dias 12, 19
e 26 de março das 16h às 20h.
Façam suas inscrições na Secretaria da Igreja durante a semana
das 9h às 12h e das 14h às 17h, ou
diretamente através do site da paróquia: paroquiasfp-minimos.org.br
(Pastoral Familiar)

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
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GRUPO JOVEM CH

ARITAS

“Reforçamos a importância de todo cristão
ter seu momento pessoal com Cristo”

Como sempre ouvimos dizer por
aí: “Agora, sim, o ano começa!” Ainda no ritmo do acampamento juvenil
que nos trouxe oito campistas renovados na fé, damos, de fato, início às
atividades. Bye, bye, férias!
Reforçamos a importância de todo
cristão ter seu momento pessoal com
Cristo. Os retiros são uma ótima opor-

tunidade para sair da rotina, respirar fundo
e voltarmos nossa atenção para quem realmente importa, o Senhor nosso Deus. Para
quem não pode ir ao Acampamento Juvenil
em janeiro, não fique chateado, em julho
tem mais!
Temos dois grandes convites para você,
jovem: primeiramente, vamos nos reunir
para dar início a mais essa caminhada com

muita alegria, muito papo, resenhas e
companheirismo. Sinta-se convidado a
participar do grupo jovem, a “grande
família” versão São Francisco de Paula!
Deixe de vergonha e resistência, pode
até mandar WhatsApp, (olha que moderno!) Luana Rocha – 982596876.
Outro convite é para a participação
na liturgia da Santa Missa de domingo
às 20h, a Missa dos Jovens! Convidamos você para nos ajudar com as leituras, com o Ofertório e tudo mais. Porém,
o mais importante, é que você se sinta
em casa e partilhe conosco dessa prova
de amor de Deus por nós, que é a Santa
Eucaristia.
Desejamos um mês com muita
paz e muita reflexão sobre nossos atos.
Afinal, o período mais importante da
nossa Igreja se aproxima. É hora de relembrar que Deus nos ama e a maior
prova disso foi a Morte na Cruz. Portanto devemos ter, acima de tudo, o Amor
a Deus e aos outros! A paz!
(Luana Rocha - Grupo Jovem Charitas)

Terço da Família

Para bem vivenciar o ano nacional Mariano - na nossa Arquidiocese também o ano da Família - a Pastoral Familiar convida a todos para estarmos juntos, na última segunda-feira de cada mês, para a oração do Terço da Família.
A cada mês, dedicaremos o terço a um tema importante para as famílias.
Em março, nossa oração terá, como principal intenção, os estudantes.
Não perca a oportunidade de comparecer, com toda sua família, a este
belo momento de oração e louvor, no dia 27 de março às 20h.
(Pastoral Familiar)

