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O Olhar da Fé
N

estes dias, tenho agradecido, com profunda alegria, o dom da fé.
Ao mesmo tempo, a ausência da fé permite constatar uma série de questionamentos, dúvidas, incertezas e constrangimentos. Refiro-me, especificamente,
à renúncia do Papa e a pronunciamentos de pessoas pouco escrupulosas que se deixaram vencer pelas tentações já conhecidas. Várias vezes me deparo com julgamentos
levianos, que assumem tom dogmático e peremptório. Se o ser humano é um mistério
em si mesmo, eu me pergunto: como as pessoas se arrogam o direito de qualificar o seu
ponto de vista como infalível?
Sempre me incomoda o fato de a imprensa laica julgar a Igreja como se fosse uma instituição somente humana, em seus projetos e fins. Sem negar a quem quer que seja o direito
de expressar sua opinião ou seus pontos de vista, quero evidenciar que algumas verdades somente
são compreensíveis aos olhos da Fé e, por isso, não se deve analisar, julgar e condenar a Igreja como se fosse apenas uma realidade humana. Um jornalista, mesmo “vaticanista”,
não pode falar de assuntos que vão além de sua preparação profissional, se não
tiver fé.
Lembrem sempre que a Igreja é frágil na dimensão humana, mas confiante e segura no aspecto transcendente e sobrenatural, pois feita de
homens, é guiada pelo Espírito Santo.
Muitas vezes se comenta e se conclui: “A Igreja não se adapta
ao mundo moderno, perde seus fiéis e está sangrando, porque a Igreja é pecadora! Perdi a fé!” Não comento o assunto, mas cito a
afirmação de um grande pensador francês do século passado:
“Converto-me porque sei que a Igreja é pecadora!” Que diferença! Quem perde a fé porque descobre os pecados da Igreja e
quem a encontra, pela mesma razão! Como precisamos pedir
o dom da fé, que nos vem pelo Espírito Santo!
Ninguém se torna cristão por uma decisão ética ou moral, como se escolhesse um partido político.
Torna-se cristão quando o Espírito Santo é derramado em seu coração (Rm 5,5) e a Graça de Deus o faz
compreender e aceitar coisas impossíveis à inteligência humana.
Que o novo Papa, Francisco, sul-americano, seja aceito com os olhos da fé, pois sabemos que a Igreja,
acima de tudo e de todos, é guiada pelo Espírito Santo.
A Jornada Mundial da Juventude vem aí. Como nos posicionamos? Qual é a nossa reação? Estamos verdadeiramente envolvidos? Se olharmos o evento com os olhos da Fé, certamente a nossa resposta será positiva.
Enchi-me de emoção quando tomei conhecimento de que a Paróquia havia alcançado – e superado – a quota
prevista de voluntários. Mas não posso dizer a mesma coisa sobre a hospedagem. Já foi distribuída uma cartinha
a todos os paroquianos convidando a abrir as portas das suas casas aos peregrinos, como se o fizessem ao Cristo,
acolhendo o hospedeiro com os olhos da fé. Reitero o convite, confiando no poder do Espírito Santo que tocará o
coração de todos.
Acolher o Cristo Ressuscitado é participar do mistério Pascal, seguindo o testemunho de Paulo: somente ressuscitamos com Cristo se com Ele passamos pela renúncia, morte e morte de cruz.
Olhemos com os olhos da Fé, reconheçamos o Amor Infinito de Deus e correspondamos a este Amor. É o que desejo a
cada paroquiano(a), discípulo(a) e missionário(a).
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Expediente Paroquial
Pároco: Frei Costantino Mandarino (Frei Dino)
Vigário: Frei Antonio Moraga Fresno
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.
• Comunidade 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.

Atividades em nossa igreja
A Igreja Santa Teresinha realizou, no último dia 4 de março,
um Retiro para Mulheres, sob a orientação do Pe. Alexandre Paciolli,
que segue a dinâmica da formação, oração, contemplação e testemunhos, com mais de 50 participantes.
Todas as quartas-feiras, às 8h15m, Pe. Alexandre também celebra a Santa Missa para as mulheres.
Desde sua inauguração, nossa igreja tem fomentado atividades
que visam o crescimento espiritual da comunidade, por meio de círculos de estudos, adoração ao Santíssimo Sacramento, campanhas, peregrinações a lugares de fé, novenas, retiros, celebrações devocionais,
seminários e noites de ensino e louvor, sob a orientação de Frei Dino.
No último dia 19 de março, nos dedicamos aos festejos de São
José, sob a presidência de Frei Altair, com noite de louvor, reza do
terço, Ladainha de São José e a celebração da Santa Missa.
No próximo dia 8 de abril, a partir das 19h30m, acontecerá o
2º Retiro para Mulheres, com Pe. Alexandre Paciolli.
(Paulo Mello)

NA MATRIZ
• Confissões:
de terça a sexta-feira, das 9 às 12h e das 15h às 18h;
sábado e 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.
• Narcóticos Anônimos:
terça-feira, das 19h30m às 21h30m.
• Neuróticos Anônimos:
segunda-feira, às 19h.
• Al-Anon (ajuda a familiares de alcoólicos):
sábado, às 17h.

Expediente da Secretaria:
de segunda a sexta-feira das 9 às 12h e das 14 às 17h30m.
Telefones:
Secretaria	����������� 2493-8973 e 2486-0917
Ambulatório	�������� 2491-8509
E-mail: ordmin@globo.com
Boletim Nossos Passos
- Responsável: Pastoral da Comunicação
- Diagramação: Roberto Niczay (rniczay@gmail.com)
- Impressão: Gráfica Tunhas – Tel: 2580-6231

Partilhe conosco nossa programação.

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

Programação:
Missas:
• Domingo, às 19h30m - para toda a comunidade.
• 4ª feira, às 8h15m -  Missa para Mulheres, celebrada pelo Pe.
Alexandre Paciolli.
Terço da Misericórdia - toda 3ª e 6ª feira, às 15h.
Grupo de Louvor - 4ª feira, às 20h.
Adoração ao Santíssimo Sacramento - toda 1ª quinta-feira do
mês, às 20h.
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A morte de
São Francisco de Paula

A

pós as modificações realizadas na Ordem dos Mínimos, com a instituição das Terceira e Segunda Ordens
- de leigos e monjas de clausura, respectivamente Francisco de Paula, reconhecido mestre espiritual, sentiu-se livre dos empenhos externos e dedicou-se totalmente à
vida de eremita.
Aos 91 anos, seguindo uma rigorosa dieta vegetariana,
recolhido num convento em Tours, França, sentiu-se doente, acometido de febre lenta e contínua. Era domingo de
Ramos, dia 28 de março de 1507.
Percebendo que se aproximava do fim, convocou à sua
cela os religiosos que com ele conviviam e exortou-os a perseverar na Regra professada, particularmente na abstinência quaresmal e na caridade.
Para dissipar qualquer dúvida, realizou um último prodígio: tomou em suas mãos um braseiro, retirado do assoalho, e, sem queimar-se, disse: “Não é mais difícil a quem
ama a Deus observar o que Lhe promete, do que é
para mim segurar este fogo nas mãos!”
Preparou-se para o encontro com o Senhor, pedindo
perdão aos confrades. Abraçou-os e com eles participou
das celebrações da Quinta-feira Santa.
Na sexta-feira, convocou de novo a comunidade à sua
cela, renovou as recomendações e designou como seu sucessor o calabrês Bernardino Ótranto, perfeito conhecedor
dos problemas internos da Ordem.

Ficaram para assisti-lo só alguns confrades e com eles rezou as ladainhas e os salmos penitenciais. Pediu que lhe fosse lido o texto de João
sobre a Paixão, enquanto repetia, com o rosto irradiando suave beleza:
- “Nas tuas mãos, Senhor, entrego a minha alma!”
Invocando os nomes de Jesus e Maria, São Francisco de Paula entrou
na glória celeste às 10h do dia 2 de abril de 1507.
(texto baseado no livro: “São Francisco de Paula – vida ilustrada”,
publicado pela Ordem dos Mínimos, São Paulo, 2011.)

Aniversário de Frei Moraga
4 de abril
É com muito
carinho que noticiamos o aniversário de Frei Moraga,
amigo de todos,
preocupado especialmente com os
jovens e com o bom
andamento da preparação para a JMJ
2013.
Para conhecê-lo melhor, tivemos uma rápida conversa, onde respondeu a algumas de
nossas perguntas:

- Alguma personalidade marcante o ajudou a manter esta escolha vocacional?

- Quando iniciou sua formação religiosa?

- Em que locais atuou como sacerdote,
antes de chegar ao Brasil?

Frei Moraga – A primeira formação foi no
meu povoado, na família, na escola, na paróquia.
- Quando sentiu a vocação religiosa?
Frei Moraga – Quando tinha 13 anos. Frei
Saturnino foi ao meu povoado, Fresno de
Caracena, perguntando quem gostaria de
estudar com os frades e dei resposta positiva, junto com outros dois colegas do colégio. Fomos para Barcelona, para o Seminário Menor da Ordem dos Mínimos.

Frei Moraga – No Seminário, onde Deus
me colocou, fui conhecendo o carisma da
Ordem. O formador Leonardo Vitoria, italiano, foi exemplo para mim, dedicava-se totalmente à formação religiosa e sacerdotal dos
jovens, ajudando nos estudos de Teologia e
Filosofia. Também a vida de meus companheiros da Ordem, marcada pelo martírio
imposto a três sacerdotes durante a Guerra
Civil Espanhola, teve grande peso em minha
decisão: “O sangue dos mártires é semente
de cristãos e de vida religiosa.”

Frei Moraga – Passei os primeiros anos em
Barcelona, na catequese. Depois fui para a
Ilha de Mallorca, onde servi por 2 anos na
Pastoral da Consolação (cemitérios) e acompanhei os jovens na Crisma. Em seguida,
um ano na Itália, de onde fui enviado para
o Seminário de Medellin, Colômbia, como
responsável pela formação dos seminaristas,
acompanhando de perto o sofrimento do
povo. Após 5 anos, vim para o Brasil, para o
Rio e São Paulo.

- O amigo se preocupa com o revigoramento do Sítio dos Paulanos. Quais
seus projetos em relação a este ambiente Mínimo?
Frei Moraga - Sonho que, um dia, o sítio
se torne um espaço de convivência cristã
agradável, local de encontro de pequenos
grupos de reflexão, oriundos das pastorais,
movimentos ou serviços. O convívio no espaço restrito da igreja é insuficiente para o crescimento na fé, é preciso alargar as fronteiras.
- Quais suas metas como vigário da Paróquia São Francisco de Paula?
Frei Moraga – A meta mais próxima é ajudar a JMJ a ser um marco cristão na história
do Rio e de cada paróquia e que tenhamos
sempre as famílias como centro, atendendo
calorosamente os adolescentes e os jovens.
Tudo isto poderá ser fruto da JMJ.
Queremos aqui deixar um abraço fraterno e nossos parabéns pelo aniversário de
Frei Moraga, pedindo a Deus que o proteja
na tarefa preciosa de servir.

(Paroquianos de São Francisco de Paula)
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Pastoral da Ini
Primeira
Comunhão
Em maio de 2011 começamos
nossa caminhada da Iniciação
Cristã, as crianças e seus amigos
em encontros com o catequista, participando das celebrações
especiais, das missas, na escuta
sobre a vida, morte e ressurreição
de Jesus.
Muitos momentos foram vividos com a alegria e a espiritualidade próprias das crianças,
como o passeio à Catedral Metropolitana.
Em março de 2013 desenvolvemos atividades importantes: o Dia de Convivência, com
a participação de todas as turmas, jogos criativos e o café da
manhã preparado pelas mães; e
o Encontro com Frei Dino, um
arremate de tudo que aconteceu
nestes dois anos.
Agora este grupo está pronto para receber Jesus Eucarístico,
junto às famílias e na presença
da comunidade, que será testemunha deste momento tão sagrado. Dia 6 de abril, os neocomungantes receberão a Primeira
Comunhão!
Esperamos que todos continuem a caminhar com a Igreja, na
pós-eucaristia, na perseverança,
nos coroinhas, nos adolescentes,
até se tornarem jovens discípulos
de Jesus, transformado a sociedade e o mundo.
Rezaremos por todos eles e
por suas famílias.
(Mercedes Maria – Coordenadora)
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iciação Cristã
Campanha do Leite
Somos felizes quando conseguimos colocar
na vida de cada criança da catequese algumas
das atitudes que Jesus ensinou: solidariedade
com os irmãos e partilha, concretizadas no gesto
da doação de leite nas missas de sábado, às 17h.
A Campanha do Leite acontece na catequese
há muitos anos e hoje já é uma prática em todas
as missas. A Campanha tornou-se paroquial!
O casal Alexandre e Cláudia, pais de Maria
Eduarda e Lucas Alexandre, que já receberam a
1ª comunhão e continuam participando da missa
das 17h, se ofereceu para incentivar a Campanha, trazendo novas ideias e doando um moderno “banner”.
Esperançosos com a preciosa ajuda, agradecemos a Deus este crescimento na fé e desejamos
que mais paroquianos sejam tocados pelo amor
de Cristo e usem da bondade com os irmãos mais
necessitados.
As doações são enviadas à Promoção Humana, que realiza a distribuição para as comunidades carentes.
(Mercedes Maria – Coordenadora da Catequese)
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Pastoral do Idoso
No dia cinco de março reiniciamos a caminhada da Pastoral do Idoso em nossa comunidade, com uma expressiva reflexão sobre o tempo litúrgico da Quaresma. Foi feita a revisão
das práticas quaresmais e o valor destas para a verdadeira conversão, a fim de celebrarmos
a Páscoa.
Em seguida, com ajuda de um vídeo da CNBB sobre a CF 2013, “Fraternidade e Juventude”, a catequista Magaly dialogou com os presentes sobre as alegrias e conflitos que permeiam a vida do jovem neste contexto de mudança de época e sobre a contribuição que os
mais velhos podem oferecer aos mais jovens.
Houve boa participação dos 28 companheiros que compareceram e chegou-se à conclusão de que toda idade tem o seu valor, desde que saibamos escutar e acolher o chamado
de Deus para sermos discípulos missionários e assim construirmos um mundo mais fraterno.
No dia 9 de abril, a Pastoral terá o seu encontro com a catequista Fátima Coutinho, às 15
horas, que nos falará sobre a Conversão de Zaqueu, tema sempre muito atual.
(Maria José Salvador – coordenadora)

Pastoral do Dízimo
Dizimistas aniversariantes - abril/2013
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
9
9
10
10
10
11

Maria Lucia Prado Assem
Rachel Molinaro
Josefa Rei de Souza Veiga
Odair Basso
Tais de Freitas Cardoso
Eduardo Lima Gonçalves
Jurema Ferreira dos Santos
Maria Amelia Meirinho Coelho
Marlene Netto
Maria Lydia R. Lapenne Sophia
Claudina P. Godinho Muratore
Joselita Guimarães Mendes
Túlio Guida
Ubirajara de Mello Meira
Maria Fernanda C. Vinha Xavier
Raimundo de Oliveira e Silva Filho
Dina Lourdes Fernandez Frutuoso
Francisco Petrini
Helena Santos Maia Leal
Osvaldo Silveira Filho
Lea Anequim Espellet
Walter Cabral dos Santos
Sebastião Paulo Novis
Zélia Maria de Godoy Campos
Maria da Gloria A. Salvador João
Maria Luiza da Silva Rocha
Terezinha Araújo Feitosa
Lilian Rodrigues Alves Esteves

11
12
13
13
13
14
15
15
16
17
17
18
18
18
19
19
19
21
21
22
24
24
25
25
26
27
28
28
30
30

Rogerio da Silva Fragale
Vitor Carvalho Faria
João Ronaldo Marino de Araújo
Luiz Carlos Rodrigues dos Santos
Nestor de Noronha Pinto
Maria da Gloria Dias Pereira
Maria das Graças de Aguiar
Paulo Marandino
Katia Novelli Mendanha
Ana Maria Machado V. F. França
José Luiz Tavares Ferreira
Angelina Viafora Copellio
Deolinda da Cunha
Hebe de Souza e Souza
Delta O. de Nóbrega Nascimento
Maria Luz Gomez Roriguez
Marly M. Miller
Marly Santos Dias
Sebastião Fernando Bispo
Claudia Maria C. Desmarais Machado
Judith João Pires
Nildson Fernando Tostes Ribeiro
Roberto Frias Velasco
Therezinha de Oliveira Velloso
Jorge Luiz Penaforte de Araujo
Vera Ramos de Vasconcellos
Carlos Antonio Lopes Pereira
Maria Cristina Lemos Dallalana
Jarl Bertil Johnsson
Sophia Pereira Moreira

Parabéns a todos!

Pastoral
da Saúde
Páscoa
dos Enfermos
Dia 5 de abril, 6ª feira, na missa das 10h, celebraremos a Páscoa
dos Enfermos.
Os agentes da Pastoral da Saúde se mobilizaram para que todos
os que necessitarem de cuidados
especiais possam participar da
Mesa Eucarística.
Tragam seus familiares e amigos para vivermos em comunhão
este importante momento.
Que o Senhor da Vida nos permita oferecer aos irmãos enfermos
nossa atenção e cuidado afetuosos.
(Miriam Pericão)
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Três anos
sem Frei Saturnino
20 de abril
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rei Saturnino Arto Sardina, um sacerdote que teve sua história escrita por Deus,
ingressou na Família Mínima muito cedo,
dedicando-se aos estudos canônicos até receber o
Dom Presbiteral em 2 de abril de 1960, na cidade de
Barcelona.
Fez da pregação do Evangelho a sua vida, realizando um sonho cuidadosamente acalentado.
Em 11 de outubro de 1967 chega ao Brasil, no Rio
de Janeiro. Logo em novembro do mesmo ano é enviado a São Paulo, para assumir a Paróquia de Nossa
Senhora do Carmo, em Capão Redondo.
Frei Saturnino completou 50 nos de sacerdócio em
nossa paróquia, onde plantou raízes profundas, obtendo, por amor à nossa terra, a cidadania brasileira.
Foi amigo, pastor, diretor espiritual, mas, sobretudo, fiel seguidor de Jesus Cristo.
Dia 20 de abril se completam três anos que está
nos braços do Pai, velando certamente por todos nós,
ajudando-nos a desenvolver a herança valiosa que nos
deixou: sermos parte da Comunidade Mínima.
Precisamos, em sua homenagem, fazer brotar em
nosso meio um Projeto Paroquial que leve seu nome
e revele a semeadura do Evangelho no meio de nós,
desvendando o mistério da vida voltado para os mais
necessitados.
Convidamos todos os paroquianos a se dedicarem a
esta missão, deixando vir à tona o dom da criatividade,
entregue a cada um de nós pelo Senhor da Messe.

F

(Pastoral da Comunicação)

HEMORIO - Doação de sangue
25 de abril
Mais uma vez, convocamos nossos paroquianos e amigos para este
ato de amor à vida: doar sangue!
Os jovens acima de 18 anos e todos aqueles com 65 anos ou menos,
que estiverem com peso superior a 50 kg e em boas condições de saúde,
sintam-se irmanados nesta ação de grande valor humanitário.
A triagem de doadores obedece a normas nacionais e internacionais,
como as do Ministério da Saúde, Associação Americana e Conselho Europeu de Bancos de Sangue. O alto rigor no cumprimento dessas normas visa oferecer segurança e proteção ao receptor e ao doador.
Jovens, a Campanha da Fraternidade/2013 faz um apelo para que
sejam portadores deste importante convite a amigos, colegas e parentes: doem sangue!

Dia 25 de abril, a HEMORIO e nossa paróquia aguardam vocês no Centro Social, das 9 às 14h.

8

Nossos Passos - abril 2013

Pastoral Vocacional

Lançamento
do livro de
Roberto Salvador
Após a Missa da Família de fevereiro, a Pastoral Familiar convidou nosso paroquiano Roberto Salvador para promover uma noite
de autógrafos de seu livro “A Era do Radioteatro”, que vem tendo
excelente repercussão.
Depois de comparecer ao Programa do Jô, Globo News, TV Brasil
e rádios cariocas, chegou a vez da Paróquia São Francisco de Paula.
“Ninguém é profeta em sua terra”, mas Roberto, além de receber
o carinho de todos, ganhou novos leitores que adquiriram seu livro
com direito a autógrafo e tudo mais.
Parabéns, Roberto!
(Pastoral da Comunicação)

Caríssimos irmãos e irmãs
Quero fazer um convite a todos: que rezem pelas vocações sempre. O Papa emérito Bento XVI nos convida a
rezar pelas vocações de modo especial no dia 21 de abril de
2013, que será o 4º domingo da Páscoa, o quinquagésimo
Dia Mundial de Oração pelas Vocações, com o tema: “As
vocações: sinal de esperança fundada na fé”, o que nos
coloca em cheio no Ano da Fé.
O termômetro de uma comunidade orante são as vocações. Aqui não falo só de sacerdotes e de freiras, mas
de todas as vocações, aquele motor que dá dinamismo à
comunidade.
A vocação é um dom de Deus e todos recebem este
dom, mas cada um deve descobrir o seu e colocá-lo a serviço da comunidade. Como o Papa nos pede, devemos
olhar para um novo horizonte, o campo das vocações, e
nos perguntar onde está fundada a nossa esperança. Se
a esperança está em Deus, não nos devemos preocupar, o
Senhor nos enviará santas e numerosas vocações! Mas o
nosso serviço de intercessão nunca pode parar.
Por tudo isso quero convidar você, meu irmão e minha
irmã, para reiniciarmos o serviço de animação vocacional
nesta paróquia, lembrando que as vocações existem e precisamos trabalhar para revelá-las.
Venha fazer parte do Serviço de Animação Vocacional,
espero por você.
(Pe. Frei Altair Fernandes Correa. O.M)
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Festa de

São Francisco de Paula
3, 4 e 5 de Maio de 2013

Praça Euvaldo Lodi - Barra da Tiijuca - Rio de Janeiro

Programação
Dia 3 de maio (sexta-feira)
18h30m - Último dia da Trezena.
19h - Celebração Eucarística.
20h - Apresentação do Coral Nossa Senhora
do Loreto.
Dia 4 de maio – (sábado)
17h - Missa da Catequese.
19h - Missa da Comunidade, com a participação do Conselho Paroquial e Pastorais.
20h30m - Programação Musical.
A partir das 18h,
funcionamento das barraquinhas.
Caríssimos devotos, benfeitores e paroquianos
A Festa de São Francisco de Paula, Fundador da Ordem dos Mínimos e Padroeiro da Igreja
Matriz na Barra da Tijuca, se reveste a cada ano de motivações particulares. Por sua natureza, a
Festa de um Santo, em primeiro lugar, é para dar glória a Deus, pois ele é a Festa da Santidade
e Aquele que nos transforma em filhos, feitos à sua imagem. Em segundo lugar, para que o
povo possa seguir suas pegadas e chegar ao mesmo ideal.
A Festa surgiu por interesse da Colônia Calabresa do Rio de Janeiro, cuja origem foi marcada profundamente pela devoção a este Santo.
Hoje, devido ao desenvolvimento do Bairro, a Festa concentra, além dos devotos italianos, uma multidão de paroquianos que descobriram a identidade moral e espiritual do
Padroeiro e buscam uma vida de humildade, pobreza e penitência.
Este ano, a Festa será marcada profundamente por dois grandes eventos: o Ano da Fé e
a Jornada Mundial da Juventude.
Sente-se uma necessidade de viver em plena comunhão com a Igreja Católica e com a
Igreja do Brasil.
Queremos aproveitar a Festa para descobrir e renovar nossa fé, para que a vivência do dia a
dia nos leve a encontrar o Cristo ressuscitado e testemunhá-lo a quantos ainda não o conhecem.
A Jornada Mundial da Juventude é evento tão grande que fala por si mesmo. Não é
possível ficar alheio a tanto acontecimento.
Cada um está convidado a ser protagonista como voluntário ou hospedeiro.
Agradecemos a todos os devotos e paroquianos.
Os Padres Mínimos
Agradecimentos:
Às autoridades Religiosas, Civis e Militares, à Imprensa, ao Sindicato dos Jornaleiros do Rio de Janeiro, aos Jornaleiros, Peixeiros, todos os Benfeitores, aos Peregrinos, Devotos e Paroquianos, aos Patrocinadores.

Dia 5 de maio (domingo)
7h30m - Missa pelas vocações.
9h - Missa em memória dos Fundadores e
Religiosos.
10h30m - Missa pelos jovens.
12h - Missa pelos falecidos.
16h - Celebração Eucarística presidida pelo
Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom
Orani João Tempesta, com a presença
do Cônsul da Itália no Rio, Sr. Mario
Panaro. Segue procissão até a praia,
com bênção do mar.
18h30m - Santa Missa.
22h - Segue programação musical e sorteio de prêmios.

No Centro Social Frei Giuliano
Accardo, dia 4/5, a partir das 20h e
dia 5/5, a partir das 11h30m, funcionará o restaurante de comida
típica italiana, sob a coordenação
da Família Vanzillotta, cuja renda
será em benefício da Igreja.
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Festa de São Marcos
25 de abril
Marcos, hebreu de origem, nasceu provavelmente fora da Palestina. Escreveu seu Evangelho durante uma das viagens que fez
com São Pedro, que o chamava de “meu filho”.
Por este contato muito estreito, Marcos cita muito São Pedro
em seus escritos, a ponto da comunidade cristã primitiva chamá-lo de “intérprete de Pedro”. Mas seu objetivo principal é revelar
o que o Senhor disse e fez, acompanhando o roteiro de Jesus pela
Palestina, saindo de Nazaré para ser batizado por João, retornando à Galileia onde inicia suas atividades, até chegar à Jerusalém,
local dos mais dolorosos acontecimentos.
Marcos descreve, com exemplar sobriedade, o messianismo de
Jesus estritamente ligado ao da Crucificação e à Ressurreição.
É importante lermos o Evangelho de Marcos com cuidado,
mais de uma vez se for preciso, para compreendermos as situações de hoje, ali tão bem explicitadas, o que nos permite construir
a vida como verdadeiros discípulos de Jesus.
A morte de Marcos, no ano 68, aparece em duas tradições:
como tendo falecido naturalmente, em Roma; e como mártir em
Alexandria do Egito, amarrado pelos pagãos e arrastado pelas ruas
até o cárcere, onde sucumbiu aos maus tratos.
Os símbolos dos quatro evangelistas foram extraídos da visão
da Glória de Deus tida pelo profeta Ezequiel. O de Marcos é o leão,
porque lembra a pregação forte de João Batista, como um rugido
de leão no deserto. Também querendo mostrar Cristo como soberano, como rei, nada mais apropriado que a escolha do leão,
rei dos animais, como um símbolo significativo deste evangelista.
Celebremos com alegria, no dia 25 de abril, a festa de São Marcos.
(Pastoral da Comunicação)

Grupo de
Adolescentes
Início dos Encontros:
14 de abril, às 18h, no
Centro Social.
Pessoal, motores aquecidos? Turma motivada? Então,
mãos à obra!
Após longo período, os encontros se reiniciam impulsionados pelos ventos ‘sudakas’ que sopram na Igreja de
Cristo, sob a ação pastoral do Papa Francisco.

Vamos construir nosso espaço adolescente!
Você deve estar pensando: “Vamos quem, cara pálida! Sempre foi sob a aba dos velhos e assim será!”
Será? Tudo vai depender de você, é claro. Por isso lhe
peço que escreva uma mensagem no nosso facebook: adolescentes_sfp ou então nos envie um e-mail para: adolescentes_sfp.@yahoo.com.br dizendo o que você quer que
o novo G.D.A. faça, para que tenha a sua cara.
Esperamos muitas sugestões, junte-se a nós!
(Carlos Alberto M. Solari)

Visite nosso Brechó
Nos dias 3, 4 e 5 de abril abriremos as portas de nosso brechó,
para que você encontre as peças
novas ou seminovas de que tanto
precisa, a preços bem abaixo do
mercado, no salão do Centro Social, das 9 às 17h.
O brechó é um sistema bem
antigo de comércio, agora novamente em moda, que oferece às
pessoas a oportunidade de comprarem o que desejam, num ambiente agradável e seguro.
Aqui você encontra uma variedade de artigos para sua produção pessoal, acessórios femininos
e masculinos, e objetos para a decoração da casa.
Lembramos que toda a arrecadação do brechó destina-se ao
atendimento dos mais necessitados.
Aproveite a oportunidade e seja bem-vindo!
(Promoção Humana)

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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Instituição da Paróquia
São Francisco de Paula

Há 54 anos, especificamente no dia 2 de abril de 1959, é criada a Paróquia São Francisco de Paula, por decreto do Cardeal
Dom Jaime de Barros Câmara.
Um terreno baldio, bem próximo da atual Casa Paroquial,
pertencente ao Estado da Guanabara, foi cedido à Ordem para
a construção da nova igreja, após inúmeros estudos, consultas
e entendimentos entre o Estado e a Ordem. Esta vitória deve-se ao empenho do Pe. Giuliano Accardo, então Fundador da
Ordem no Brasil.
O primeiro passo foi a permissão para construir uma igreja em
alvenaria, na Praça Euvaldo Lodi, dada pelo governador do Estado, Dr. José Sette Câmara, ato publicado no Diário Oficial de 23
de novembro de 1960.
Em 1962, depois da assinatura do Termo de Obrigações entre
a Ordem e o Estado, Pe. Giuliano se lança à construção da igreja
em forma de cruz grega, arrematada por grande cúpula sobre o
vão central, projeto elaborado pelo arquiteto italiano Giulio Celini.
No dia em que se comemorava o 14º aniversário da chegada
dos religiosos Mínimos ao Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1969, em solene cerimônia, foi inaugurada a nova Igreja Matriz
da Barra da Tijuca, dedicada a São Francisco de Paula, com missa
presidida pelo Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara. Estiveram
presentes o Rev. Pe. Orinzo Carriero, representante do Pe. Geral da Ordem, Pe Francesco Savarese; o Núncio Apostólico Dom
Humberto Monzoni; Pe. Giuliano Accardo e muitas outras personalidades civis e religiosas.
Primeira igreja neste novo bairro, a Matriz de São Francisco
de Paula torna-se, então, referência como ponto de oração para
inúmeros fiéis.
(Pastoral da Comunicação)
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Pastoral da
Promoção Humana
Em 11 de março, Frei Dino celebrou missa para abençoar os
alunos e a equipe pedagógica que ministrará as aulas no Curso
de Alfabetização de Jovens e Adultos da Paróquia São Francisco
de Paula em 2013.
Este projeto, idealizado pelo Diácono Vicente Arruda, objetiva oferecer oportunidade de alfabetização aos adultos que, em
sua maioria, oriundos do Nordeste, não tiveram estudo formal
na infância. São homens e mulheres vencedores, que enfrentam
a vida e o mundo, trabalham, casam e procriam. E perguntamos:
quem, se não a mão do Criador, guia estas almas?
É com satisfação que a Igreja recebe os alfabetizandos, pretendendo ajudá-los a desenvolver o senso crítico e capacidade
de fazer escolhas na vida.
À dedicada equipe une-se um ambiente físico excepcional,
propiciando as condições necessárias ao grande desafio do conhecimento.
Todos seguem confiantes, cada um a seu tempo, subindo degrau por degrau, com a benção do Senhor.
(Angela Coufal - Coordenadora Psicopedagógica)
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Pastoral Familiar

Serviço de Psicologia

Encontro Preparatório
para a Vida Matrimonial

Lembrando a Trajetória
de Maria Lúcia
Quando uma folha se desprende da árvore e cai no solo, se transforma em adubo, permitindo que
novas plantas encontrem condições
adequadas para germinar.

A paróquia realizou encontros nos dias 2, 10, 16 e 17 de março, para
preparar os noivos para receberem o Sacramento do Matrimônio, à luz
do Evangelho. Foram momentos privilegiados, nos quais Deus suscitou
nos noivos o discernimento para a vocação matrimonial.
Por meio de temas e depoimentos, procuramos mostrar o que significa o
amor responsável e apresentar questões que incidem sobre a família, como
seu papel de verdadeira Igreja Doméstica, lugar de reavivamento da fé.
Como sinal do amor de Deus pela humanidade, os momentos de preparação para matrimônio entre um homem e uma mulher serão sempre
sinais de esperança de evangelização para as futuras famílias.
No dia do último encontro, 17 de março, todos os noivos participaram
da Celebração Eucarística, às 10h, em companhia de seus familiares, e receberam a bênção especial de Frei Dino, que os acolheu com muita alegria.
Após a missa, os noivos Kevin e Juliane; Kyle Marcos e Cristiane; Rodrigo e Mariana Luiza; Sérgio Luiz e Anéle se dirigiram ao salão do Centro
Social para degustarem um delicioso bolo e partilharem momentos de
fraterno convívio com os convidados.
(Nei e Jaciara – coordenadores da Pastoral Familiar)

Maria Lúcia, como folha que
se desprendeu, deixou um solo fértil de ensinamentos de vida e profissionalismo. Como mulher guerreira,
nos ensinou a lutar pelos ideais de
vida, pelos príncipios éticos e espirituais que nos ajudam a aprimorar as condições humanas.
Na sua maneira combativa, ajudava a entendermos as situações conflituosas, promovendo a busca de resoluções dos problemas. Nela habitava um coração pulsante de vida afetiva. Na
espiritualidade se retroalimentava, encontrava a paz interior para
continuar conduzindo a própria existência. Em sua solidão, bons
livros e boa música eram as melhores companhias.
Maria Lúcia Pilla foi a primeira psicóloga a oferecer seu
trabalho como terapeuta a esta paróquia, movida pelo desejo de
atender uma população de baixa renda que necessitava de tratamento psicológico.
Inicialmente, as pessoas chegavam indicadas pelas fonoaudiólogas do Ambulatório. À medida que o tempo foi passando, a demanda aumentou, outras psicólogas se inseriram neste
atendimento e necessário foi constituir o Serviço Social em Psicologia, desvinculado do Ambulatório. Maria Lúcia foi uma de suas
fundadoras e a Coordenadora Geral. Permaneceu neste cargo por
22 anos consecutivos, realizando atendimentos individuais, promovendo seminários, grupos de estudo de casos clínicos, sendo
responsável pelas entrevistas dos profissionais que se ofereciam
para colaborar com este trabalho voluntário.
Até seu falecimento, exercia a função de Coordenadora do
Grupo de Discussão Clínica.
(Marlei Gabriel Pereira - Coordenadora do Serviço Social em Psicologia)

Nota da Psicologia:

Jornada com Cristo 2013
Será realizada em nossa paróquia, nos dias 18 e 19 de maio, sábado
e domingo, a 13ª Jornada com Cristo.
O objetivo principal da JC é a maior aproximação e acolhimento aos
irmãos viúvos, divorciados, separados, solteiros acima de 27 anos e casais
em segunda união.
Não perca essa oportunidade, serão dois dias com a presença de Jesus Cristo vivo entre nós! Ele os espera!
As inscrições podem ser feitas ao final das missas do fim de semana;
durante a semana, na secretaria; ou pelos telefones: 9145- 8167 e 24944125, com a Sônia, ou 2492-2712 e 9244-288, com a Fernanda.
(Marco e Beth)

Confraternização entre as psicólogas voluntárias
e ex-voluntárias do Serviço Social em Psicologia,
juntamente com Frei Dino.
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Pastoral dos Acólitos
Dia de Convivência no Vicariato

Da esquerda à direita: Mylena,
Carina e Stephanie

No dia 16 de março, a Pastoral dos Acólitos
viveu mais um sábado de convivência com todos
os coroinhas do Vicariato de Jacarepaguá. Esses
momentos são de grande valor para a Pastoral,
pois podemos trocar experiências com outras
pessoas e assim nos enriquecer cada vez mais.
Nossa Pastoral foi representada por Carina Feitosa, Mylena Menezes, Stephanie Santos e nosso
coordenador Luan Seixas.
Desta vez, o local escolhido foi a Paróquia Santa
Luzia, no bairro Gardênia Azul. Tivemos momentos
de reflexão, música, apresentação de teatro e celebração eucarística.
(Stephanie Santos, coroinha)

Os nossos Coroinhas
A formação dos iniciantes de coroinhas
durou quase um ano. David e Nailson realizaram uma jornada dupla: estar na catequese e no serviço ao altar.
Na Páscoa, após a primeira comunhão,
eles vão receber a túnica branca como sinal da prontidão ao convite que Jesus fez
a cada um deles.
As Coroinhas que servem na celebração das 17h, Manoela, Tatiana e Stefanie,
foram as grandes incentivadoras que, com
extremo amor e dedicação, acolheram e
ensinaram aos pequeninos a serem grandes servidores na Pastoral dos Coroinhas da
Comunidade de São Francisco de Paula.
(Luan Seixas – coordenador)
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Nossa Senhora
de Schoënstatt
Oração do Terço
O Movimento Apostólico Internacional de Schoënstatt, com 195 santuários
espalhados pelo mundo e 22 no Brasil,
convida para a Oração do Terço, durante
todo o mês de maio, de 2ª a 6ª feira, sempre às 18h, em nossa paróquia.
Estes momentos, dedicados a Maria,
Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoënstatt, têm como objetivo a renovação religiosa de homens e
mulheres e a missão de gerar Cristo no
coração de todos.
Junte-se a nós durante o mês de maio,
na devoção à Santa Mãe de Deus, que traz
em si numerosos nomes e títulos que revelam seu profundo amor pela humanidade.
Pediremos a Maria que interceda por
nossa comunidade paroquial, fazendo germinar verdadeiros discípulos missionários.
(Pastoral da Comunicação)
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O novo jardim

Ao admirarmos o novo jardim de nossa igreja, tão bem projetado
e cuidadosamente conservado, nós, paroquianos de São Francisco de
Paula, voltamos nosso olhar para outros jardins descritos na Bíblia: o
Jardim do Éden, o de Getsêmani e o da Nova Jerusalém, este último
citado no Apocalipse como realidade recuperada, como possibilidade
de um mundo melhor, justo e humanizado.
Onde parecia que nenhuma flor brotaria, as sementes floresceram, tecendo um momento novo, um ambiente colorido, pleno de
luz. E o belo nos encanta. À noite, o jardim iluminado deixa perceber
a igreja emoldurada, a casa de oração protegida e respeitada, como
sempre desejou Jesus.
O novo jardim que envolve a nossa igreja é presente de Deus para
nós, por isso devemos cultivá-lo e guardá-lo. É um sinal da união com
o próprio Deus, um lugar que, pela beleza, nos remete à fé, à paz e
à alegria.
Obrigado, amigos e amigas que restauraram o nosso jardim! Que
suas vidas sejam sempre envoltas por guirlandas de amor e paz.
(Pastoral da Comunicação)

Cursos na paróquia
Oferecemos, com imensa satisfação, alguns cursos neste primeiro semestre de 2013,
que poderão trazer algumas alegrias.

Aulas de violão
Quer aprender a tocar algum instrumento? A música lhe
dá prazer?
Venha para o “Curso de
Violão”, iniciado no dia 10 de
março e onde será sempre bem
recebido. Aos domingos, às 9h,
no salão da Casa Paroquial.
A secretaria aguarda sua inscrição.
Ponha música em sua vida!

Curso de Corte e Costura
As inscrições para o “Curso de
Corte e Costura” estão abertas na secretaria. Você poderá também aprender bordado, tricô ou modelagem.
Temos a certeza que encontrará
um ambiente acolhedor e que o curso
revelará seu bom gosto e sua criatividade, além de possibilitar inúmeras
oportunidades de trabalho.
Toda 2ª feira, às14h, no salão da
Casa Paroquial.
(Pastoral da Comunicação)
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Domingo de Ramos
24 de março
Dando início à Semana Santa,
nossa comunidade participou das
celebrações do Domingo de Ramos,
organizadas pela Catequese e pelo
Grupo Jovem.
Com o objetivo de trazer à memória a entrada triunfal de Jesus em
Jerusalém antes dos momentos da
paixão, crianças, jovens e adultos se
irmanaram para organizar e participar
da procissão, em alegre experiência
de fé partilhada, vestindo as camisetas da Campanha da Fraternidade.
Atentos às tradições espirituais e
concretamente inseridos nos problemas da atualidade, todos revelaram
a presença de Deus a inflamar cada
coração, na simplicidade de se sentirem participantes de uma Igreja Viva,
voltada especialmente este ano para
a Jornada Mundial da Juventude.
Durante a concentração na Praça
Fernando de Matos, Frei Dino, acompanhado do Diácono Vicente, benzeu
os ramos. Francisco José comandou o
canto, feliz com a tarefa a ele confiada.
Um grande cartaz, com o lema
da CF abria a procissão, levado com
orgulho pelos jovens da paróquia.
Uma saudação festiva, com ramos
agitados, os aguardava na entrada
da igreja.
Durante a missa, as crianças ficaram aos pés do altar e receberam da
comunidade, ao fim da celebração,
uma salva de palmas, a pedido de
Frei Dino.
A homilia de Frei Dino, frisando
a necessidade de mantermos sempre
um comportamento pessoal e comunitário digno do seguimento a Jesus,
foi pronunciada para ser firmemente
fixada na memória.
Neste domingo, percebemos que
Deus nos faz fortes para cumprimos a
missão a nós confiada: difundirmos a
fé, sobretudo entre os jovens, e darmos consistência ao amor àqueles
que mais precisam.
(Pastoral da Comunicação)
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Tarde de Convivência
Quaresma, tempo de reconciliação

Durante a tarde de domingo, no dia 10 de março, o grupo jovem
que está envolvido na preparação da Via Sacra pode refletir um pouco
mais sobre o período quaresmal.
Elaborada com carinho por Regina Freitas e Ana Lúcia, paroquianas
responsáveis pelas Oficinas de Oração, a Tarde de Convivência foi o momento de trabalharmos um dos pontos cruciais da vida cristã: o perdão.
Especificamente na Quaresma, quando somos chamados à conversão e
à reconciliação, precisamos conservar o coração limpo, assumindo três
atitudes que são os pilares da vida cristã: a oração, o jejum e a caridade.
Trabalhamos a relação com Deus por meio da oração; a relação conosco, pelo jejum; e com o próximo, praticando a caridade.

A Quaresma é um tempo rico de reflexão sobre a vida, quando devemos valorizar o que temos feito de bom, modificar o que temos feito
de ruim e percebermos o que deixamos de fazer. É um convite à conversão, mas precisamos, antes de tudo, estar em paz, sem mágoas ou
rancores, enfim, precisamos perdoar!
Esta tarde foi especial, enriquecedora e alegre! Esperamos poder
contar mais vezes com a participação de Regina e Ana Lúcia e com a
música de Igor Nogueira, que de novo esteve conosco!
Que Deus abençoe todos nós e que possamos colocar em prática o
que refletimos neste dia, dizendo: Eis-me aqui, Senhor! Envia-me!
(Grupo Jovem)

Em preparação à JMJ

Nos dias 09 e 17 de março, nos reunimos com os voluntários de nossa paróquia, dando continuidade à formação obrigatória preparada pelo
COL (Comitê Organizador Local) para a JMJ 2013.
O tema deste encontro foi Adoração, Eucaristia e Oração e com
ele pudemos refletir sobre nossa religiosidade e a forma particular de
vivenciar a fé.
Além de trabalhar a espiritualidade dos voluntários, os encontros de
formação servem também para entrosar os diferentes integrantes do grupo e tirar dúvidas sobre o voluntariado, pois como a JMJ é uma novidade em nossa cidade, são muitos os desafios enfrentados pelo COL para
concretizá-la em tão pouco tempo.

Mas com calma, comprometimento, oração e alegria (sim alegria,
pois servimos ao Senhor) os obstáculos serão superados e teremos
uma JMJ abençoada, uma graça de Deus para nossa cidade, a primeira
a receber a visita do novo Papa – Papa Francisco!
Lembramos aos voluntários cadastrados que os Encontros de Formação são norma imposta pelo COL e, portanto, obrigatórios para todos os inscritos. É necessário que os voluntários fiquem a par do que
vai acontecer na JMJ e do trabalho que vão realizar, sendo inviável o
exercício do voluntariado sem a participação nessas reuniões.
Desde já agradecemos a presença de todos, lembrando que novos
encontros serão agendados em breve.
Grupo Jovem

