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Boas-Vindas ao Frei Evelio

E

Nosso Novo Pároco

Este último novembro foi,
certamente, um mês especial!
No dia 16 de novembro de
1955, fez 61 anos que os
primeiros religiosos Mínimos chegaram
ao Brasil. Com eles aprendemos os
ensinamentos do Santo Padroeiro: o valor
da abstinência, da oração, do silêncio,
da caridade, do trabalho, do apostolado,
em modo particular a acolhida aos mais
necessitados e o serviço aos pobres, que
completa seu carisma penitencial.
A vida humilde, austera e pobre é
um exemplo para a sociedade de nossos
dias que, muitas vezes, coloca o orgulho,
o desperdício e a luxúria, à frente dos
verdadeiros valores necessários ao
crescimento espiritual do homem.
Novembro passado sentimos a saída
de Frei André, que precisou atender à
necessidade de mais padres no Seminário
de Capão Redondo, São Paulo. Que o
amor do Pai envolva seu coração e lhe dê
muita luz.
Ainda em novembro, a expectativa que
foi criada pela próxima nomeação de um
novo pároco chegou ao fim, e tivemos uma
grata surpresa! A chegada de Frei Evelio de
Jesus Muñoz, que já foi nosso Vice-Pároco
em 2006. A comunidade da Barra da
Tijuca se enche de alegria para recebe-lo.
Junto com Frei Evelio, veio o Superior Geral
da Ordem dos Mínimos, Corretor Padre
Francesco Marinelli, que aqui permaneceu
por alguns dias.
A nomeação de Frei Evelio como
pároco da Paróquia São Francisco de
Paula, será efetivada no sábado, dia 3 de
dezembro, durante a Santa Missa que,
excepcionalmente, será celebrada às
19h30, pelo Arcebispo do Rio de Janeiro,
Cardeal Orani João Tempesta.
Muitos paroquianos têm gratas
lembranças do Frei Evelio, da época em
que esteve entre nós. Outros ainda não
o conhecem mas, certamente, não terão
dificuldade alguma em se relacionar com
este frei alegre, disponível para todos, com
muita espiritualidade e grande cultura.

Frei Evelio é colombiano, nasceu
no dia 13 de novembro de 1967 e foi
ordenado sacerdote em 23 de maio de
1999. Estudou Filosofia na Pontifícia
Universidade Letrão, em Roma; Teologia
na Pontifícia Universidade São Tomás
de Aquino “Angelicum”, em Roma;
Licenciatura em Teologia do Matrimônio
e Família no Instituto João Paulo II, em
Roma; Psicologia Clínica na Pontifícia
Universidade Salesiana em Roma;
atualmente frequenta um máster à
distância de segundo nível, na Espanha.
A primeira vez que veio ao Brasil foi em
2000, quando exerceu uma importante
função: a de Vice-Formador no Seminário
Menor de Guarapuava. Em 2003 tornouse pároco na Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro (Guarapuava), depois
Assistente Espiritual da Comunidade
Betânia, na mesma cidade e, finalmente,
em 2006, Vice Pároco na nossa
paróquia. Em 2007 foi Reitor do
Seminário dos Mínimos em
São Paulo mas, em 2008,
foi transferido para Roma,
como Vice-Reitor.
Entre os vários cargos
que ocupou, foi Reitor do
Seminário dos Mínimos
em Roma, antes de
ser transferido para o
Brasil.

Desejamos a Frei Evelio que esta
nova caminhada no Rio de Janeiro, mais
precisamente na Paróquia São Francisco
de Paula, seja muito abençoada por Deus
e iluminada pelo Espírito Santo. Neste Ano
Jubilar Mariano, pedimos ainda à nossa
Mãe Virgem Santíssima para ajudá-lo
nessa nova missão.
(Pastoral da Comunicação)
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Expediente Paroquial
Pároco: Frei Evelio Muñoz
Padres: Frei Célio Ferreira
Frei Dino
Igreja Santa Teresinha
Praça Desembargador Araújo Jorge, s/n - Largo da Barra
Capela São Pedro - Ilha da Gigóia
Rua Dr. Sebastião de Aquino, nº 90 A

HORÁRIOS DAS MISSAS

• Matriz:
terça a sexta-feira: 7h30m e 19h.
sábado: 17h (crianças) e 19h.
domingo: 7h30m; 10h; 18h e 20h (jovens).
• Barramares:
quarto domingo do mês, às 17h.
• Capela São Pedro (Ilha da Gigóia):
domingo, às 9h.
• Igreja Santa Teresinha:
domingo, às 19h30m.

GRUPOS DE ORAÇÃO

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

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

NA MATRIZ

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

EXPEDIENTE DA SECRETARIA:

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

Fique a par das notícias
da nossa Paróquia - Acesse:

www.paroquiasfp-minimos.org.br
(entrará no ar ainda em dezembro)
www.facebook.com/paroquiasaofranciscodepaula
www.twitter.com/sfpbarra

Aniversário do Frei Dino
A nossa Comunidade comemorou, no último dia 20 de novembro, o aniversário do nosso querido Frei Dino. A Igreja estava
cheia de fiéis que não puderam abraçá-lo no dia 15, na Paróquia.
Agradecemos a Deus pela vida do Frei Dino, este Servo do Senhor que tanto participa das nossas vidas nos momentos felizes
e principalmente nos tristes. Frei Dino nos leva a caminhar rumo
ao Pai com o seu testemunho de vida e fé. A Família São Francisco de Paula se fez representar por todos os que participam,
trabalham ou que de alguma forma ajudam a Igreja de Santa
Teresinha. Que Deus na sua infinita Misericórdia, lhe conceda
a Graça da Saúde, da Paz, da Alegria e que seja sempre feita a
sua vontade, como nós pedimos quando rezamos o Pai Nosso.
Parabéns, nosso querido Frei Dino.
(Luiz Alberto)
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São Francisco de Paula
“A Luz que Ilumina”!
“Corrigi as faltas com tal sentido de justiça, que não separeis
desta a misericórdia. E usai tanta misericórdia que não separeis
dela a justiça.” - (S. Francisco de Paula)
Apesar de não ter tido uma instrução tradicional, certamente o Santo de
Paula recebeu muitos ensinamentos
durante seus longos silêncios quando
entrava em êxtase, ou contemplava
o crucifixo por várias horas, enquanto se encontrava com Deus. Com seus
contemporâneos partilhou a espiritualidade, a luta contra as injustiças e a
corrupção, a misericórdia e a caridade,
a sabedoria de “sua vida de asceta penitente e entregue à contemplação de
Deus” (Fr, F. Marinelli – Derrubar os Muros e Desenhar Perímetros Maiores).
Seiscentos anos após seu nascimento, nosso Padroeiro continua a partilhar sua sabedoria, desta vez conosco,
cidadãos de um país que foi invadido
por maus políticos, maus empresários
e maus governantes. Pessoas que colocaram o interesse próprio acima do
interesse de todos. Que não se envergonham de ter esbanjado o dinheiro púbico. Mas que, por incrível que pareça,
ainda recebem votos. Vamos ver o que
o Santo pensa sobre isso.
São Francisco de Paula não admitia corrupção na política: “Ai daqueles
que governam mal, ai dos tiranos e
dos seus Ministros, ai do Ministro da
Justiça que, ao invés de fazer justiça,
faz o contrário, pois deve ser misericordioso para o bem de todos”, dizia.
Para o Santo, a corrupção é um dos
componentes que atrasa o desenvolvimento de uma região. Não podemos cuidar dos nossos interesses
acima de tudo. Segundo os Bispos
da Calábria, “há muitas formas de
corrupção: apropriação indébita,
apoio político para aqueles que
não merecem, enriquecimento
ilegal, esbanjar dinheiro público.
Contra isso, devemos reagir com
firmeza e coragem e São Francisco de Paula é para nós um exemplo!
Vamos nos acostumar a não recompensar com o nosso voto político o

administrador que governou mal ou deu
provas de corrupção na gestão da coisa
pública. Para a construção dos conventos, São Francisco de Paula nunca aceitou dinheiro que, mesmo remotamente,
pudesse ser derivado da corrupção, mas
aceitava a força de trabalho espontânea
de pessoas: humildes e poderosos, ricos e
pobres, patrões e empregados.”
“Corrigi as faltas com tal sentido de
justiça, que não separeis desta a misericórdia. E usai tanta misericórdia que não
separeis dela a justiça”.
Baseado na Carta Pastoral dos Bispos da Calábria – Dio VI Aspetta a Braccia Aperte, março
2016, escrita para celebrar o VI Centenário do
nascimento de São Francisco de Paula).
(Pastoral da Comunicação)
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Natal
Quando era criança, a menina
esperava por Papai Noel. Não queria
dormir e, em silêncio, tentava escutar
seus passos. Mas o único som que ouvia era o das canções de Natal, que o
pai colocava insistentemente na velha
vitrola, hoje peça de museu!
Foi nessa vã expectativa que, certa noite, entre bolas e lâmpadas coloridas da pequena árvore, entre presentes feitos pela mãe e caprichosamente
embrulhados pelo pai, ao som do Jingle Bell e Noite Feliz, ao lado do presépio e da Estrela Dalva, que decidiu não
mais esperar por Noel. Chorou, mas o
olhar molhado encontrou um pequeno
Menino deitado sobre uma manjedoura, tendo ao seu lado a Mãe e o pai.
Sorriu, sem saber porque, sentindo
grande alegria.
Os anos passaram, veio a catequese, a primeira comunhão, a crisma, a Teologia. Foram precisos muitos
anos para que realmente conhecesse
aquele Menino da manjedoura, se
apaixonasse por Ele e, finalmente,
descobrisse porque sempre sorria feliz,
desde criança, mesmo sem querer, ao
olhar para o Menino. Talvez porque Ele
trouxesse um brilho maior que o brilho das bolas, uma luz maior que cem
lâmpadas acesas, uma paz maior que
um carinho de mãe. Talvez porque Ele
trouxesse um pouco do Pai, um muito de Amor. E teve então, o encontro
mais lindo de sua vida! O encontro
com Deus-Menino, o Deus-Conosco
que guarda em seu coração.
É este encontro que desejamos a
todos vocês não só no Natal, mas durante todos os dias do ano! Feliz encontro! Feliz Natal!
(Taís - Coord. Pastoral da Comunicação)
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Pastoral do Dízimo
Em tempo de ação de
graças, agradecer!

Ao fim de um ano carregado pelas
aflições decorrentes da aguda austeridade econômica que a todos atinge,
estamos no tempo do Advento, quando
nos preparamos para as celebrações do
Natal do Senhor Jesus.
Neste tempo de renovação de
esperanças, manifesta-se também o
sentimento de gratidão. Assim, rendemos graças a Deus, Pai de todos nós,
pelos êxitos alcançados. Ainda, nos
confessamos muitíssimo agradecidos
aos irmãos e irmãs que, atentos às responsabilidades missionárias de nossa
comunidade paroquial, mantiveram-se fiéis ao compromisso de com ela
contribuir regularmente partilhando os
resultados do próprio trabalho.
A todos os paroquianos, indistintamente, enviamos abraços fraternos dos
agentes da Pastoral do Dízimo, acompanhados de sinceros votos de paz e
felicidade nas celebrações do Natal. E
que, com renovadas esperanças, vivamos intensamente a experiência de
sentirmo-nos conduzidos pela Graça de
Deus no decorrer do novo ano.

ANIVERSARIANTES
DEZEMBRO 2016

JANEIRO 2016
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Marta Itajacy Almeida Santos
Luisa Mannarino Mantuano
Cláudia Regina Teixeira Rodrigues
Vera Joana Gabriel Gussen
Carolina do Val Ferreira
Gislaine Secco Mathias
Ruth Alves Trés
Paulo Antonio de Souza Cruz
Teresinha Ferreira
Conceição Pereira de Jesus
Edmundo Pereira Teles
Rubinaldo Evaristo de Souza
Maria Letícia Pompeu Sá
Gabriella Pellizzi Tostes
Sidney Fernandes Eiras
Antonio Eleilson de Sousa Carvalho
Jarbas Borges Alves
Regina Maria de Sousa Cunha
Egídio Antonio Pesce
Manuel Antonio Gonçalves Filho
Pompéa Dutra Brazil
Ladjane E. P. Costa
Ana Lucia Garcia Schatsbarg
Fortunato Esperato Feijóo
Rita C. Olimpia M. G. Controguerra
Maria Teresa M. Alexandre
Ney Medeiros Pinto
João Batista Martins
Mauri Simões de Almeida
Maria Pereira dos Santos de Lima
Abdalla Akil Filho
Lina Maria Habib
Carlos Alberto Santanna
Eugenio Gonçalves Pereira
Maria do Carmo Abreu de Souza
Ana Person Rocha e Pinho
Maria de Lourdes Leal Mattos
Natália Sampaio Santos Dias

sa
n
é
b
a
r
a
P
todos!

(João Bosco Cavalcanti - Pastoral do Dízimo)

CENTRO
ASiemens
UDITIVO

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

Traga este anúncio e ganhe um desconto surpresa!

Antonio Augusto Ferreira Borges
Francesco Novello
Isis Von Klay Leão Rosário
Tereza Sena
Rui Martins Castanheira
Victor Alberico Boisson Moraes
Encarnacion González Conte
Evandro de Oliveira
Maria de Lourdes Dantas Nascimento
Carlos Alberto Solari
Doracy Soares de Deus
Gilda Alves Bezerra
Maria das Dores Ferreira da Costa
Miriam Teresa Jabour
Vilma de Paula Chaves de Almeida
Celso Araújo Braga
Marilene Andrade Araújo
Simone dos Santos Frutuoso
Antonia da Silva Sousa
Elisa Figueiredo
Ana Maria Braz Pavão
Angela Puppin Gonçalves Cunha
Janir Goulart Gil Carvalho
Silvana Mafalda de Rose
Janaina Resende Jubé
Helio Cesar Monteiro de Almeida
Ernani Passos Duarte
Joseane Coimbra Thomé Tavares Ferreira
Leopoldino Francisco Zimmermann
Maria Augusta Linhares da F. e C. Barissa
Maria Ester de Pinho Souza
Maria Helena de Nazareth Figueira
Neide Cerqueira Pondé
Antonio da Costa Pereira Netto
Carmen Dora Machado Damazio
Orita Costa de Souza Leão
Selma Aparecida Lamas Portela
Aglael Luz Borges
Antônio Benedito de Resende
Francisco José Medina Maia
Maria de Fátima Prata Barbosa
Elizabeth Maria D. Pereira das Neves
Mércia Domingues Pieroni
Paula Uchôa Alves
Elyedno Soares Duarte
Darlene Maria Mendonça Bruno
Maria Inácia dos Santos Messer
Marly Lemos Loureiro
Maria Helena dos Santos Católico
Tânia Lúcia Leitão Chies
Fernando Dias de Carvalho
José Eduardo Nobre Matta
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Agradecimento ao Nosso Pastor Frei Dino
No feriado da Proclamação da
República, dia 15 de novembro, a Paróquia São Francisco de Paula ficou lotada para a missa das 19h. Era o aniversário do nosso querido Frei Dino.
Ao final da missa, todos cantaram para lhe desejar muitas bênçãos
e felicidades e, logo após, todos os
paroquianos se aproximaram do altar para abraçá-lo. A comemoração
foi no Centro Social, com bolo, abraços e muitos sorrisos.
Justo neste mês de novembro,
quando deveríamos estar festejando
o aniversário da chegada dos Mínimos ao Brasil, Pe. Constantino Mandarino, o amado frei Dino, deixa de
ser nosso pároco, mas continuará a
exercitar seu múnus sacerdotal entre nós. Seu serviço a Deus, marcado
pela humildade, pelo amor ao próximo, especialmente aos mais necessitados, aos excluídos, aos enfermos,
aos pequenos, é um exemplo para todos nós.
Papa Francisco nos manda sair do conforto das igrejas, ir às ruas, ser missionário. Frei Dino, nosso pastor, tem
sido um missionário a cada momento de sua vida. Seu dia
certamente tem mais de vinte e quatro horas. Ele visita
enfermos, não importa em qual hospital estejam, vai aos
velórios de seus paroquianos e de suas famílias, benze residências, casas comerciais, celebra missas, confessa, acolhe
pobres da rua com seu sorriso bondoso e, se tiver um pão,
não hesita em entregá-lo ao primeiro pobre que aparecer.
Seu amor ao próximo transborda para os excluídos, fracos,
abandonados. Participa de todas as reuniões da paróquia,
sabe tudo o que acontece em cada pastoral ou movimento. Participa ainda dos encontros aqui realizados como o
ECC, o EAC, a Jornada com Cristo e outros mais. Mas, apesar de tudo isso, sabe exatamente qual paroquiano precisa de um consolo, do seu ombro amigo e está ali, sempre
presente e disponível, para dar a mão e o coração. E ainda,
com seus conselhos, evangeliza.
Obrigado, Frei Dino, por todos estes anos dedicados
à nossa paróquia, por sua doação incondicional, por seu
exemplo de fé e de humildade, que edifica nosso coração,
nossa fé, e nos mostra a importância da conversão. Obrigado por ter nos ensinado que a caridade deve ser parte
do nosso dia-a-dia e deve ser feita sem alardes ou bravatas, mas sim com amor e no meio do silêncio, como deve
ser nosso encontro com Deus. O senhor é o exemplo perfeito de tudo o que São Francisco de Paula desejava para
sua Ordem: “árvore boa no meio da Igreja militante” (Sé
Apostólica, 1986).
Que seu aniversário aconteça ainda por muitos e muitos anos, para a alegria de todos os paroquianos.
(Pastoral da Comunicação)
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Nossa Senhora de
Guadalupe
12 de dezembro

Num sábado, no ano
de 1531, a Virgem Santíssima apareceu a um
indígena na colina de
Tepeyac, perto da Cidade do México. Este índio
convertido chamava-se
Juan Diego (canonizado
pelo Papa João Paulo II
em 2002).
Nossa Senhora disse
então a Juan Diego que
fosse até o bispo e lhe pedisse que naquele lugar
fosse construído um santuário para a honra e glória de Deus.
O bispo local, usando
de prudência, pediu um sinal da Virgem ao indígena que, somente na terceira aparição, lhe
foi concedido. Rosas foram o sinal que Juan Diego deveria levar ao
Bispo, relatando ao prelado tudo o que vira e ouvira, sem nada omitir.
O prelado viu não somente as rosas, mas o milagre da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, pintada prodigiosamente no
manto do humilde indígena. Ele levou o manto com a imagem da
Santíssima Virgem para a capela, e ali, em meio às lágrimas, pediu
perdão a Nossa Senhora. Era o dia 12 de dezembro de 1531.
O grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é a sua
própria imagem. O tecido, feito de cacto, não dura mais de 20
anos e este já existe há mais de quatro séculos e meio. Durante 16 anos, a tela esteve totalmente desprotegida, sendo que a
imagem nunca foi retocada e até hoje os peritos em pintura e
química não encontraram na tela nenhum sinal de corrupção.
Com a invenção e ampliação da fotografia descobriu-se que,
assim como a figura das pessoas com as quais falamos se reflete
em nossos olhos, da mesma forma a figura de Juan Diego, do referido bispo e do intérprete se refletiu e ficou gravada nos olhos
do quadro de Nossa Senhora. Cientistas americanos chegaram à
conclusão de que estas três figuras estampadas nos olhos de Nossa Senhora não são pintura, mas imagens gravadas nos olhos de
uma pessoa viva.
Declarou o Papa Bento XIV, em 1754: “Nela tudo é milagroso: uma Imagem que provém de flores colhidas num terreno
totalmente estéril, no qual só podem crescer espinheiros… uma
Imagem estampada numa tela tão rala que através dela pode
se enxergar o povo e a nave da Igreja… Deus não agiu assim com
nenhuma outra nação”.
Coroada em 1875 durante o Pontificado de Leão XIII, Nossa
Senhora de Guadalupe foi declarada “Padroeira de toda a América” pelo Papa Pio XII no dia 12 de outubro de 1945.
(adaptado de: www.santo.cancaonova.com)

Confissão – Sacramento da Cura
“Que conselhos daria a um penitente para fazer uma boa confissão? que pense na verdade
de sua vida diante de deus, o que sente, o que pensa. que saiba olhar-se com sinceridade a
si próprio e ao seu pecado. e que se sinta pecador, que se deixe surpreender, assombrar por
Deus!” (Papa Francisco)
SALMO 31 (1-2; 5) - A FELICIDADE DO PERDÃO
Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido.
Feliz o homem a quem o Senhor não argui de falta,
e em cujo coração não há dolo.
.....................................................................................................................................
Então, eu vos confessei o meu pecado, e não mais dissimulei
a minha culpa. Disse: “Sim, vou confessar ao senhor a minha
iniquidade”. E vós perdoastes a pena do meu pecado.
.....................................................................................................................................
EXAME DE CONSCIÊNCIA

Cada um deve submeter sua vida a
exame, à luz da palavra de Deus.
Disse o Senhor: “Amarás a teu Deus
com todo o coração.”

1. Amo a Deus verdadeiramente, sobre todas as coisas, fiel a seus mandamentos,
como ama um filho a seu Pai? Ou sou dominado pela paixão às coisas temporais?
Tudo faço com reta intenção?
2. Minha fé em Deus, que nos falou por seu
Filho Jesus Cristo, é firme? Escuto a Palavra de Deus? Professo, com vigor e sem
temor minha fé em Deus? Manifesto minha condição cristã na vida pública e privada? Como é minha adesão à doutrina
da Igreja Católica? Faço minhas orações
com a mente e o coração, numa conversa autêntica com Deus?
3. Participo ativa, atenta e piedosamente das celebrações da fé Católica, dos
Sacramentos? Com que frequência
confesso e comungo? Como é minha
participação na vida da Igreja? Sou um
membro ativo da comunidade Católica
a que pertenço?

Disse o Senhor: ”Amai-vos uns aos
outros como eu vos tenho amado”.

1. Tenho amor autêntico a meu próximo?
Minha atitude em relação ao outro é de
respeito por sua dignidade humana?
2. Dedico amor verdadeiro– respeitoso, paciente, tolerante e compreensivo a quantos estão próximos de mim? Presto ajuda
às necessidades espirituais e temporais

àqueles com quem convivo – família,
amigos, colegas?
Educo meus filhos cristãmente, sempre
consciente de ser um modelo cristão
para eles? Sou um/a esposo/a fiel? Estou
aberto ao diálogo e ao perdão?
3. Compartilho meus bens com os mais
necessitados? Sou honesto e participo
da promoção da justiça social? Sirvo à
sociedade com dedicação, promovendo
a concórdia e incentivando a caridade?
4. Como vivo meu Batismo? Mantenho-me
fiel à verdade e procuro ser “luz do mundo e sal da terra”, dever de todo cristão?
Sou consciente de que devo ser guardião
e protetor da Mãe Terra, criada por Deus
e entregue aos homens?

Disse o Senhor: “Sejam perfeitos
como vosso Pai é perfeito”.

1. Qual é a direção fundamental de minha
vida? Procuro avançar na vida espiritual,
orando, lendo e meditando a Palavra de
Deus? Esforço-me para superar minhas
dificuldades, meus defeitos, sabendo
que Deus está a meu lado, dando-me a
força necessária para vencer o mal?
2. Como uso os dons e graças que o Senhor
me concedeu? Valorizo e desenvolvo
meus talentos e os coloco a serviço de
Deus para um mundo melhor?
3. Respeito meu corpo, templo do Espírito Santo, sabendo que sou herdeiro da
realeza divina, não escravo, dominado
pelas paixões? Procuro agir dentro da
verdadeira liberdade dos filhos de Deus,
segundo a lei do Espírito?

AV I S O S
1
2
3

Prepare-se para o Natal! Na nossa paróquia, as confissões serão realizadas
no dia 20 de dezembro, às 20h.
Este ano a Missa do Galo será celebrada às 19h do dia 24 de dezembro.
Lembre-se do Ato de Contrição:
“Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu Vos amo de todo o meu coração,
bendito seja, pesa-me ter-Vos ofendido, e, com o auxílio da Vossa divina graça,
proponho firmemente emendar-me e nunca mais Vos tornar a ofender; peço e
espero o perdão das minhas culpas, pela Vossa infinita misericórdia. Amém.”
(Pastoral da Comunicação)
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Assembleia Paroquial
Com a presença do Frei Dino, Frei Célio, Frei André e de vários
paroquianos, no dia 13 de novembro, domingo, a Paróquia São
Francisco de Paula realizou sua Assembleia Paroquial de 2016.
Uma ocasião única para os paroquianos discutirem os rumos da
paróquia, exporem suas ideias e ainda se confraternizarem. O
evento começou às 8h30 e terminou às 13h.
Após a abertura da Assembleia feita por Frei André, Frei Célio falou sobre o tema do encontro: “O papel dos leigos e leigas
na Igreja e na sociedade. A seguir foi feito um intervalo e houve
a formação de círculos para discussões, sugestões e respostas
para as perguntas apresentadas. Um representante de cada círculo fez um resumo do que foi sugerido pelo seu círculo. Três
tópicos foram os mais comentados:
1. A necessidade de “sair”, conforme pedido do Papa Francisco. A Igreja deve ir para as ruas, onde ela é tão necessária;
2. Os jovens gostariam que as pastorais tivessem maior integração com o Grupo Jovem;
3. As pastorais poderiam divulgar mais o seu trabalho, para
atrair voluntários para o serviço; Foi sugerido que usassem
mais os meios de comunicação da paróquia, que estão à
disposição das pastorais: o Nossos Passos, o Facebook e o
site, que já está pronto mas, para entrar em funcionamento
ainda depende de alguns trâmites burocráticos:
www.paroquiasfp-minimos.org.br
(Pastoral da Comunicação)

Pastoral da Promoção Humana

Serviço de Atendimento Social em Psicologia

O Papa Francisco ao anunciar o Ano Santo
do Jubileu da Misericórdia que, segundo o Diácono Vicente, “Misericórdia é ter compaixão,
solidariedade para com a necessidade do outro”
nos convida a experimentar os quatro gestos da
Misericórdia : a Escuta, o Perdão, a Reconciliação
e a Mediação.
Nosso Arcebispo, Dom Orani João Tempesta,
tomou a iniciativa de firmar uma parceria com o
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro-TJRJ, atendendo um dos quatro gestos. Construir “Centro
de Mediação Comunitária” em cada um dos oito
vicariatos da nossa Arquidiocese. A Paróquia São
Francisco de Paula foi contemplada para instalar

o Centro de Mediação de Barra, que será um lugar para esclarecer conflitos de ordem familiar,
empresarial, de vizinhança, de consumidor e
outros, auxiliados por mediadores extra judiciais
capacitados para facilitar o diálogo. Através do
processo de mediação, as pessoas assumem responsabilidades sobre os próprios problemas, sem
precisar recorrer a processos judiciais.
O Centro de Mediação Comunitária da Paróquia será inaugurado este ano. Já realizamos um
curso de capacitação de mediadores para formar
equipes de trabalho.
Marlei Gabriel Pereira
Psicóloga /Mediadora de Conflitos

Comunicado
O Serviço de Atendimento Social em Psicologia entrará em recesso no período
de 23 a 30 de dezembro /2016. No mês
de Janeiro a equipe de terapeutas estará de férias e retornará aos trabalhos
a partir do dia 1º de fevereiro de 2017.
Nestes períodos não haverá a triagem.
“Que a luz do Natal ilumine uma vida
de bondade, misericórdia, alegria e generosidade”
(Marlei Gabriel Pereira)
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Pastoral da

E

Nossas crianças

ste mês, a Catequese nos brindou com
uma agradável e, porque não dizer,
emocionante surpresa: um pequeno
texto e muitas fotos narrando todo o
trabalho feito durante o ano de 2016!

Conforme o momento, podemos ver a
alegria, o respeito, a união e o amor com
que as nossas crianças aprendem a iniciar sua caminhada rumo a Nosso Senhor
Jesus Cristo.

Caminhando com Jesus no Ano da Misericórdia

A

proxima-se o final do ano. É hora de rever e avaliar nossa caminhada.
Começamos com a Semana Catequética, em que os catequistas estudam e planejam o ano catequético. O destaque foi a palestra
enriquecedora da professora Ana Maria Tepedino sobre o Ano da Misericórdia.
No início dos Encontros, trabalhamos a
Campanha da Fraternidade, que alcançou seu
ponto alto na procissão do domingo de Ramos, quando as crianças, através de cartazes,
expuseram o resultado dos trabalhos.
Após a vivência do tempo pascal, é chegada a grande festa da Primeira Eucaristia,
que é realizada na oitava da Páscoa. Este ano
em preparação para este dia, os neo comungantes visitaram as paróquias vizinhas e, para

promover maior integração do grupo, tivemos
o “Dia de Convivência”.
Em maio, demos evidência à festa do Padroeiro e à devoção a Maria com uma singela coroação. Na festa de São Francisco foram
apresentados os novos catequizandos com
uma solene procissão, onde estes carregaram
o cordão da Ordem dos Mínimos.
Participamos com entusiasmo do Arraial
do Trabalhador, em Junho. Ainda naquele mês,
tivemos uma Reunião de Pais, visando à formação espiritual da família catequética. Aliás,
por ano, realizamos pelo menos quatro encontros com os pais: dois no início das atividades
e dois de formação, além das reuniões extras
com o catequista.
Após as férias, que coincidiram com a re-

alização das Olimpíadas, retomamos as atividades, preparando-nos para XVIII Exposição
Bíblica. Este ano, como nos outros, as crianças
deram mostra que sabem evangelizar quer
com palavras nas barracas, quer com gestos
nas dramatizações.
Para encerrar, os últimos encontros são
dedicados a atividades de avaliação. Logo
após, começamos a viver o Advento com a Novena de Natal.
Toda esta caminhada foi possível, primeiro
pela graça de Deus, que sempre nos acompanha e também pelo empenho dos catequistas
que mensalmente se reúnem para organizar
este serviço de evangelização.
Louvamos a Deus por mais este ano!
(Magaly Siqueira - Catequista)

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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Iniciação Cristã
são o futuro da igreja
Um edificante trabalho realizado pelas
catequistas, que merecem nosso reconhecimento, pois estas crianças são a Igreja
do futuro. São elas que levarão para as
escolas, faculdades e para a sociedade de

um modo geral os ensinamentos de Cristo,
através de suas ações e convicções.
Estas páginas podem representar um filme, um álbum, uma lembrança, ou simplesmente a alegria com que nós, paroquianos

da São Francisco de Paula, acolhemos os grupos de catequizandos e de neocomungantes,
este último formado por crianças que acabam de receber sua Primeira Eucaristia!
Louvado seja Deus!
(Pastoral da Comunicação)
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Santuário de Schöenstatt
Missa de Encerramento do Ano Santo
do Jubileu da Misericórdia
No domingo, 13 de novembro, Dom Orani João Tempesta celebrou a Missa de Encerramento do “Jubileu do Ano
Santo da Misericórdia”, no único Santuário Arquidiocesano
do Rio de Janeiro, o Santuário da Mãe e Rainha Três Vezes
Admirável de Schöenstatt, em Vargem Grande pois, conforme determinado pelo Papa Francisco, o Ano da Misericórdia
foi encerrado no dia 20 de novembro.
A missa teve a participação de um enorme número de
fiéis, membros de todas as foranias do Rio de Janeiro. A Tenda não comportou tantas pessoas e muitos fiéis precisaram
ficar do lado de fora, com os guarda- chuvas abertos. Desde
cedo, os fiéis em filas já se dirigiam à Porta Santa, em busca
da Indulgência Plenária, sabedores dos requisitos para tal ato
de fé e agradecimento ao nosso Papa.
Foi um dia de oração em peregrinação, buscando a Misericórdia de nosso Pai e Criador.
Crizeida Marendaz Marins
Coord. Paroquial do Movimento Pastoral de Schöenstatt

Imaculada
Conceição de Maria
A Igreja celebra, em 8 de dezembro, a
definição do dogma da Imaculada Conceição de Maria.
Esse dogma professa que Maria Santíssima foi concebida no seio de Santa
Ana, sem o pecado original.
A fé ensina que Maria não foi concebida como as demais criaturas, privada da
graça, mas recebeu-a desde o início de sua
existência, chamada a ser o tabernáculo
de Deus feito homem. Maria foi preservada das consequências do pecado original;
ela nasceu portadora da graça santificante, mas não dos demais dons paradisíacos.
Embora na Bíblia não encontremos,
explicitamente, essa afirmação, a Sagrada
Escritura nos diz que Maria é cheia de graça, e a enaltece acima de todas as mulheres (Lc 1, 28.47s).
Ao dogma da Imaculada Conceição
está associado o da Assunção corporal de
Maria aos céus. Com efeito, se Maria nunca esteve sujeita ao pecado, não terá ficado sob o império da morte: seu corpo não
se decompôs na sepultura, mas foi elevado
à glória dos céus.
Dessa maneira foi remida e salva por
Cristo; tudo que ela tem de bom e belo lhe
vem do Senhor Jesus.
Esta verdade, professada desde antigos tempos, foi solenemente definida por
Pio XII em 1950, não como novo dogma,
mas para enfatizar a dignidade do corpo
humano, reafirmando no mundo materialista a presença do Sobrenatural.
A exaltação de Maria é fundamentada
na Bíblia e canta o louvor de Jesus Cristo,
Redentor e Mediador, que quer servir-se dos
homens para realizar sua obra salvífica.
(Adaptação
de texto de Estevão
Bettencourt, OSB)

Nossos Passos - dezembro 2016
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Capela São Pedro

No dia 6 de novembro, domingo, os fiéis frequentadores da Capela São Pedro, na Ilha da Gigóia, tiveram uma
surpresa inusitada: a Santa Missa dominical foi presidida pelo Superior da Ordem dos Mínimos, Corretor Frei Francesco
Marinelli e concelebrada por Frei Evelio Muñoz. Ambos haviam chegado de Roma há apenas dois dias.
A comunidade da Ilha da Gigóia participou da Missa com grande fervor e, ao final da celebração tirou fotos com
os celebrantes, onde podemos testemunhar a alegria daquele momento.
(Pastoral da Comunicação)

Pastoral dos Coroinhas

Mais um ano para agradecermos a Deus
Mais um ano que termina! Chega mais
uma vez o momento de renovar nossa ESPERANÇA de um novo ano cheio de ALEGRIA,
AMOR e é claro, muito SERVIÇO. Nosso gru-

po vem aos poucos se renovando, chegam
novos e aqueles que caminharam tanto
tempo conosco aos poucos partem para servir em outros grupos. Nestes últimos encon-

tros estamos revendo sobre a maneira que
estamos nos doando ao serviço do altar, e
como temos demonstrado o amor a Cristo e
a nossos irmãos.
No mês de outubro, parte do nosso grupo esteve reunido para um momento de lazer e muita comida! Fomos comer... PIZZA!!!
Contamos com a presença de alguns pais e
amigos numa noite muito animada.
No dia 26 de novembro estivemos
presente mais uma vez no encontro vicarial, desta vez na Paróquia Santa Luzia, no
Gardênia. É sempre renovador estar em
contato com aqueles que exercem esse
ministério e com eles conhecer diferentes
realidades paroquiais.
Aos paroquianos, deixamos nossos votos de Feliz Natal e um ótimo começo de
Ano Novo. Que, em 2017, estejamos todos
mais disponíveis para Servir a Cristo, para
juntos formarmos uma IGREJA MISSIONÁRIA e repleta de alegrias.
(Jéssica Santos - Pastoral dos Coroinhas)
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Pastoral da Crisma
No domingo, dia 6 de novembro, a Pastoral da Crisma recebeu
os familiares dos crismandos no
auditório do Centro Social para a
celebração do tradicional Encontro
de Pais e Padrinhos. Essa ocasião é
uma oportunidade importante na
trajetória de todos os crismandos,
pois permite que eles compartilhem um pouco de sua caminhada na fé ao longo do ano com os
parentes e com aqueles que foram
por eles escolhidos para servir de
apoio, incentivo e exemplo: os padrinhos e madrinhas.
O encontro teve início com a
recepção sempre amigável e calorosa do Frei André, que abençoou
a todos e fez uma breve palestra
sobre a vocação de crismado e o
papel dos padrinhos na vida dos
afilhados. Na sequência, cada crismando foi convidado a falar ao
seu padrinho e madrinha o porque de tê-lo escolhido para essa
verdadeira missão, o que rendeu
momentos de muita emoção. Por

Falecimento do
Religioso Mínimo Frei
Rodrigo Matheus

fim, celebramos os símbolos do Batismo e da Crisma, concluindo o encontro com um lanche.
As turmas desse ano receberam o sacramento da
Crisma na Missa das 10h do dia 27 de novembro. Rezemos pelos jovens da comunidade!

Faleceu no dia
23 de novembro
em São Paulo, o religioso Mínimo Frei
Rodrigo Matheus,
atualmente em missão nos Camarões,
África.
Nascido no dia
29 de janeiro de
1982 na cidade de Botucatu, SP, Frei Matheus entrou para a Ordem com apenas
19 anos. Fez seus estudos eclesiásticos
em São Paulo, fazendo o ano de Noviciado em Massalubrense, Nápoles, Itália.
Ordenado Sacerdote no dia 18 de julho de 2009, na Paróquia Nossa Senhora
do Carmo em São Paulo, onde realizou
seus primeiros anos ministeriais.
Frei Matheus nos deixa após vir para o
período de férias no Brasil neste fim de ano.
Nossos sentimentos à Ordem dos Mínimos, extensivos a toda sua família.
Frei Célio,OM

(Rafael Salomão Romano – Crisma)

Encontro de Adolescentes com Cristo – EAC
Com o proposito de realizarmos o EAC2017, ao longo desses últimos dois meses,
estamos trabalhando a todo vapor para a sua
realização.
A grande novidade é que já temos as datas do encontro e das atividades que antecedem o grande dia. Todas essas datas estarão
no calendário da Paróquia.
Já iniciamos a primeira etapa de convocação dos jovens e tios. E no início de dezembro,
será realizada a reunião de entrega de pastas
aos coordenadores de equipes e dos tios de
apoio, que terão a missão de manter o Espírito
de união e companheirismo na equipe.
Enquanto todos estão na expectativa em
participar deste encontro, não deixem de convidar a seus amigos (de 14 a 18 anos), para
que eles também possam ter a experiência de
ver Cristo em cada um daqueles que estarão
servindo ao Senhor com Alegria.
Muitas vezes, somos surpreendidos por fatos que acontecem em nossas vidas, independentes da nossa vontade ou desejo. Porém,

quando temos uma missão a ser cumprida,
devemos aceitá-la, pois faz parte dos designo
de Deus. Com isso, teremos de nos despedirmos do nosso Dirigente Espiritual, Frei André.
Ao senhor a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, pelo apoio, pela orientação, pela
presença em meio aos adolescentes, por seu
carinho e por toda atenção que teve com cada
um, foi muito especial! O nosso muito obriga-

do. Deus o abençoe nesta nova missão que irá
realizar. Estaremos sempre em oração.
Como todo serviço em nossa comunidade, precisamos de um pastor que nos guie
nesta missão de levar Cristo aos adolescentes,
aguardamos ansiosos a decisão do nosso novo
dirigente que nos guiará nesta linda missão.
Fiquem atentos as próximas atividades!
(Jéssica Santos e Manoela Epifânio - Coord. do EAC)

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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Batismo e sua importância
dade através da catequese, para que aprendam a importância dos Sacramentos e possam vivenciar Deus de fato.
Em nossa vida, até hoje, existem diversos
momentos decisivos e importantes, que são
comemorados pela sua família e amigos todos
os anos: o dia em que você nasceu, o dia em
que se casou... São comemorações válidas, sem
dúvida, mas imagine a importância do dia do
seu Batismo, dia em que você nasceu para a
vida eterna, a vida na Graça Divina, que dura
para sempre. O dia em que você foi integrado
ao Corpo de Cristo. Agora responda rápido:
qual a data do seu Batismo? Você procura ir à
Missa, ou pelo menos rezar de modo especial,
nesse dia? Você reflete sobre o grande dom
que Deus lhe ofereceu? Pois é... pense...

Os pais cristãos têm obrigação de cuidar
para que as crianças sejam batizadas e toda
a comunidade deve oferecer aos pais e padrinhos a oportunidade da preparação para
o Batismo dos seus filhos. Essa preparação é
um conjunto de iniciativas para oferecer aos
pais e padrinhos a correta orientação e a inserção na vida da Igreja. O Batismo incorpora o batizando à comunidade, por isso o ideal é que a preparação e a celebração sejam
feitos na paróquia que os pais frequentam.
Os encontros com a comunidade devem
ser participativos e fraternos. A comunidade
deve mostrar, através de gestos concretos,
a vivência da fé. Crianças de até sete anos
de idade não precisam de preparação, mas
acima disso, devem ser inseridas na comuni-

(Cida – Coordenadora do Batismo)

Retiro Ave Mater
Mensagem de
Natal aos Nossos
Anunciantes e
Parceiros

Os trinta e dois participantes do XVIII Retiro Ave
Mater tiveram amplos motivos para dizer: “foi um final
de semana diferente”. Mais do que isso: foi a vivência de
momentos de muita alegria, emoção, sobretudo espiritualidade. Tal como tem acontecido nos últimos anos,
este evento de nossa Paróquia foi realizado em Pedra de
Guaratiba. Desta vez o tema foi Misericórdia - Quero Misericórdia e não sacrifício. Frei Célio se incorporou à equipe formada pelos casais Jari e Cristina, Roberto e Nylza,
José Carlos e Orys, José Paulo e Ana, Célia e Beleti, e mais
a Viviane, que se esmeraram, mais uma vez, para proporcionar bons momentos de reflexões e orações, não
faltando um “Queijos e Vinhos” na confraternização de
sábado à noite. Você quer saber mais? Pergunte a quem
foi. As fotos estão aí para ajudar! No mais... é esperar,
pois ano que vem tem outro.

Agradecemos a todos os nossos
anunciantes que viabilizam, com seus
anúncios, a publicação do Boletim
Nossos Passos.
Agradecemos igualmente a Roberto Niczay, nosso diagramador há
tantos anos e à Gráfica e Editora Trena, pois a excelência do trabalho de
ambos permite a produção de edições
com alta qualidade gráfica. Esperamos que estas parcerias perdurem
ainda por muitos anos.
A todos desejamos um Feliz Natal, abençoado e com muita luz, junto
às suas famílias e amigos.
Neste início do Ano Jubilar Mariano, roguemos à Santíssima Virgem
Maria, nossa Mãe, por proteção, paz e
alegrias, durante todo o ano de 2017.

(Roberto Salvador - Retiro Ave Mater)

(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
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Jornada com Cristo
Confraternização entre os
Antigos e Novos Dirigentes
Dia 11 de novembro houve o encontro dos antigos e novos dirigentes
da Jornada. Estes últimos, escolhidos
pelos antigos dirigentes, irão assumir no próximo ano. Após a oração
e as sábias palavras de Frei Dino, os
dirigentes que estão saindo falaram
sobre sua experiência. Foi unânime a
colocação sobre a união e amizade
que existe entre os participantes da
Jornada, principalmente entre os dirigentes, que se encontram com mais
frequência, devido às reuniões semanais. Comentaram que sentirão muita falta destas reuniões, pois é uma grande oportunidade
de estarmos com Frei Dino e escutarmos seus ensinamentos sobre caridade, fé, comunidade,
e tantos outros assuntos. A seguir, os novos dirigentes expressaram sua preocupação em assumir essas novas responsabilidades, mas rapidamente entenderam que o desafio de organizar
uma Jornada é superado de longe pela alegria e pela vontade de servir com amor.
(Pastoral da Comunicação)

Pastoral do Trabalhador
Feira do Artesanato
A Pastoral do Trabalhador participou da V Feira de Artesanato da nossa Arquidiocese. A
Feira foi realizada no Centro Social da nossa paróquia, no domingo 13 de novembro e contou
com a presença das Artesãs da São Francisco de Paula, além de expositores de várias paróquias. Diferentes produtos artesanais foram oferecidos a um público interessado que, ao final
das missas, visitava a Feira.

Confraternização
de Natal
Queridos irmãos,
No dia 10 de Dezembro, sábado, teremos a celebração da Missa da Família
às 19h e, em seguida, em nosso Centro
Social, a confraternização de Natal da
Paróquia.
É uma excelente oportunidade para
vivermos juntos um momento de oração
pelas famílias de nossa comunidade na
Santa Missa e, logo após, comemorarmos
o aniversário de Jesus Cristo, vivenciando
o sentimento de amor fraterno e paz que
reina em nossa comunidade.
A ceia será partilhada e, portanto, pedimos que cada um pegue um prato na
saída das missas com a equipe de Acolhida, e traga com doces ou salgados prontos para o consumo. Os refrigerantes geladinhos serão providenciados pela nossa
Paróquia.
Venham todos participar desta noite
de alegria e congraçamento de toda a
nossa querida Paróquia!!!
( Antônio Carlos e Sonia - Pastoral Familiar)

Programação para o Final do Ano
Este será o quarto ano em que realizaremos nosso Encontro Espiritual no domingo, dia 11
de dezembro, das 13h às 17h30, na Casa Paroquial. Frei Célio será nosso orientador espiritual.
Às 16h30, com a presença dos nossos familiares, realizaremos nossa Confraternização de Natal.
Em fevereiro de 2017, faremos um churrasco de confraternização no sítio do nosso amigo
José Oliveira, em Sepetiba. Em março de 2017, voltaremos às atividades normais.
( Luiz Moura, Vilemar Souza - Pastoral do Trabalhador)
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Jornada Com Cristo
Queridos Irmãos,
O 9° VEM JORNADEIRO, realizado no dia 29 de outubro, último sábado do mês, foi um presente de Deus
para todos que puderam participar. Tivemos cerca de
130 Jornadeiros numa tarde com muitas atividades e
alcançando o objetivo do tema: “A Missão dos Cristãos
Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade”:
- Frei Dino abriu o encontro com uma oração;
- Palestra do Prof. Robson Leite;
- Partilha em círculos de reflexão;
- Testemunhos de leigos que fazem trabalho de
evangelização e assistência aos moradores de rua;
- Testemunhos de ex-moradores de rua recuperados que hoje evangelizam e resgatam irmãos que
necessitam de assistência e se encontram em total
estado de abandono.
Todos os presentes aplaudiram muito e ficaram
emocionados com os testemunhos, que trouxeram
para nós um novo olhar para o irmão.
Após o término das atividades, todos formaram
uma procissão de velas em direção à Missa da Família,
às 19h, que encerrou esse dia abençoado para todos
os participantes.
Pedimos ao Senhor que nos ilumine para que
usemos os nossos dons e a cada dia mais tenhamos
a consciência de toda a importância do trabalho dos
cristãos leigos e leigas na construção de uma sociedade mais justa e na ajuda aos irmãos mais necessitados.
Fiquem com Deus!
(Chico e Helen - Pastoral Familiar)

Mensagem da Pastoral Familiar 2016 - 2017
Queridos Irmãos,
A convicção de nossa Igreja é de que o
futuro da humanidade passa pela família.
Cada um de nós, membros da comunidade católica, precisa se empenhar em salvar,
fortalecer e promover os valores e as exigências da família. Este é o objetivo maior
do trabalho da nossa Pastoral Familiar!
O Natal está chegando, época do ano
propícia a falarmos ainda mais de paz, de
vivenciarmos intensamente a mensagem
de Cristo. Natal é sinônimo de família. O
sentimento de união, de aproximação das
pessoas é sinal de que o verdadeiro espírito
do Natal se faz presente em nossos corações.

Oportuno lembrarmos as palavras do
nosso querido Papa Francisco: “a família é o
hospital mais próximo: quando alguém está
doente é ali que encontra a cura. A família é
a primeira escola das crianças, é o ponto de

referência imprescindível para os jovens,
é o melhor lar para os idosos. Acrescento
que a família é também a primeira escola da misericórdia, porque ali se é amado
e se aprende a amar, se é perdoado e
aprende-se a perdoar”.
Desejamos a todos um Santo Natal
e que, em 2017, a nossa maravilhosa comunidade de São Francisco de Paula esteja ainda mais unida, convivendo fraternalmente e compartilhando os caminhos
da nossa fé católica.
Um abraço afetuoso,
Antonio Carlos e Sonia

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

Temos tudo para sua obra sair do papel.

• NILÓPOLIS • MEGA CHATUBA DUTRA
• NOVA IGUAÇU • SANTA CRUZ
• REALENGO • JACAREPAGUÁ
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Grupo Jovem Charitas

“Sejam Revolucionários” (Papa Francisco – JMJ 2013)
“Saiam do sofá” (Papa Francisco – JMJ 2016)
De modo um pouco mais pessoal do que
das outras edições, quero te levar a refletir sobre o nosso chamado (o chamado para jovens
de idade e de espírito) que vem tomando força desde 2013 quando o Papa Francisco nos
convocou a “Ir contra corrente e ser um jovem
revolucionário”. Em algum momento nós já
paramos para pensar sobre esse chamado?
Qual o motivo dessas palavras tão fortes? A
resposta está a nossa volta, no dia-a-dia. Basta
olhar a nossa própria urgência por mudanças!
Não podemos mais ficar sentados nos bancos
de nossa igreja ou dentro de nossas salas nos
encontros, esperando de braços cruzados que
nossos amigos venham até nós. Vamos buscar
na palavra de Deus em Tiago 2, 14 – 17 onde
temos a confirmação que uma fé sem obras é
uma fé Morta! Também em Marcos 2, 16 – 17
onde nos recorda que o próprio Cristo não veio
para os justos e sim para os pecadores (nesse
caso vamos considerar que nosso chamado ao
anúncio não é para quem já ouviu e vive a Boa

Nova e sim para os que se encontram afastados do Amor de Deus).
Agora eu me pergunto, como comunidade, o que nós fizemos de concreto em 2016
para atender a esse chamado e ir de encontro
aos necessitados do Amor de Deus? Nossas
ações foram eficazes? Nós persistimos? Não
basta querer encher nossa Igreja sem encher
os corações de Amor (Jesus não está contratando figurantes!), não basta se contentar

com os que já se renderam a esse amor de
Deus! Em 2017 todos nós seremos Pescadores,
Missionários, Anunciadores! Volto a dizer que
em meio a todo pessimismo da atualidade, eu
acredito na juventude sim! (sem clichê), creio
que a característica de cada um vai fazer a
diferença, acredito que vamos conseguir atender ao chamado de Cristo! Por isso, faço aqui
um convite especial para quem já sente forte
no coração a necessidade de fazer acontecer
essa mudança, auxilie nosso projeto “Juventude 2017”, não é difícil entrar em contado conosco, estamos todos os domingos na Santa
Missa às 20h, temos um perfil no Facebook,
Grupo Jovem SFP, ou o contato abaixo, enfim,
queremos servir para uma juventude melhor e
contamos com você!
Que o Menino Jesus renove sua fé, encha
sua vida da verdadeira felicidade e faça dessa
comunidade um lugar que transborde a misericórdia de Cristo para toda Barra da Tijuca!
Grande abraço e boas festas!
(Luana Rocha - Grupo Jovem Charitas)

