
A Igreja do Brasil e particularmente a do Rio de Janeiro têm vivido sua missão 
pastoral em função da Jornada Mundial da Juventude.

Conscientes da graça e dos benefícios inerentes ao acontecimento, houve 
uma mobilização geral em todos os níveis, com o objetivo de se preparar adequada-
mente para que a graça de Deus não seja desperdiçada.

Estamos agora a poucos dias do Evento. Isto significa a necessidade de um envol-
vimento total. Nenhum cristão pode ficar alheio a esta celebração “católica”.

Em vários momentos a paróquia assumiu seu papel de atrair os jovens para Cristo. 
Desde o começo do ano, com a Campanha da Fraternidade, com o Encontro da Jornada 
com Cristo e no planejamento do ECC, percebemos uma triste realidade: os jovens não 
vêm atrativos no apelo evangelizador da Igreja. É urgente despertar nos jovens a beleza e 
o privilégio de poder encontrar o Cristo e, assim, dar novo sentido à própria vida.

Agradecemos a Deus pelo que conseguimos realizar, mas ainda falta trabalhar 
muito para a Jornada Mundial da Juventude. Os voluntários da paróquia e quantos 
ofereceram suas casas e apartamentos para hospedar os peregrinos são apenas uma 
amostra e exemplo para os que ainda não foram tocados.

A nossa paróquia foi indicada como lugar de Catequese e de Celebração. Mem-
bros da Igreja, Corpo Místico, cada um de nós, paroquianos de São Francisco de 
Paula, tem seu serviço na Missão Universal, somos interpelados e convocados. Esta 
é a nossa grande missão: acolher e amar os peregrinos como o próprio Cristo, numa 
importante experiência fraterna. Esta será, também, a ocasião única de sermos enri-
quecidos com os dons de Deus trazidos por cada peregrino.

Na verdade, a colaboração esperada para a Semana da Juventude consiste, antes 
de mais nada, numa atitude de disponibilidade, doação e entrega. Bem sabemos que há 
limitações e dificuldades a serem enfrentadas. E daí? Nada de novo!

Àqueles que se encontrem impedidos de trabalhar de forma direta e material, 
pedimos que aproveitem o tempo para rezar e oferecer sacrifícios para o 
sucesso do Evento.

Serão necessários muitos anos para avaliarmos as dimensões e o por-
te da Jornada Mundial da Juventude. Ficaremos extasiados diante de 
um fenômeno que será assimilado e absorvido ao longo do tempo, 
para que a Igreja do Rio, do Brasil e do mundo inteiro descubra 
seu profundo significado e conseqüências.

Estamos vivendo o Ano da Fé, grande dom que traz 
fervor, entusiasmo e alegria para nossas almas. Que 
esta Fé nos leve a vivenciar a semana entre 23 e 
28 de julho, reconhecendo que Jesus não 
se deixa vencer em generosidade.

Que os jovens, por meio de 
nós, experimentem o amor de 
Cristo e se tornem seus dis-
cípulos-missionários.

Acolhimento e Missão

Paróquia São Francisco de Paula - Ordem dos Mínimos
Praça Euvaldo Lodi, s/nº - Barra da Tijuca  -  CEP 22640-010  - Tel.: (021) 2493-8973
Arquidiocese do Rio de Janeiro  -  Vicariato de Jacarepaguá  -  1ª Região Pastoral

Ano XI - 173
Julho 2013
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Acompanhe a vida de nossa comunidade.
Acesse:

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

www.twitter.com/sfpbarra

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:
	 Segunda-feira,	das	15	às	17h30m
	 De	terça	a	sexta-feira,	das	9	às	12h	e	das	15h	às	18h;	
	 Sábado,	das	9	às	11h30m
	 Domingo,	antes	das	missas.

•	Hora	Santa	Vocacional:
	 primeira	sexta-feira	do	mês,	às	17h30m.

•	 Inscrições	para	batizados:
	 segunda-feira,	das	18h30m	às	19h30m;		 	 	
	 quinta-feira,	das	15	às	17h.

•	Ambulatório	Médico:
	 de	segunda	a	sexta-feira,	das	8	às	12h	e	das	13	às	17h.

•	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	Ú	2493-8973	e	2486-0917
	 Ambulatório	Ú	2491-8509

E-mail:	ordmin@globo.com

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

pároco:	Frei	Costantino	Mandarino	(Frei	dino)
Vigários:	Frei	Antonio	Moraga	Fresno
	 	 Frei	Altair	Fernandes	Correa
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Expediente Paroquial

Damos graças a Deus 

A Paróquia São Francisco de Paula, que se prepara para rece-
ber os peregrinos da JMJ, dá graças ao Senhor por contar com 
a Igreja Santa Teresinha, linda e aconchegante, no momento em 
que os jovens de todo o mundo se unem ao Papa Francisco por 
uma vida nova e uma sociedade fraterna, amparadas pelos pre-
ceitos do Evangelho. 

Esta nova igreja que acolherá alguns peregrinos, tendo o 
apoio dos moradores das proximidades, aos poucos se vai trans-
formando num marco católico no Largo da Barra (Barrinha).

Sempre em oração, os paroquianos que frequentam assidua-
mente a Igreja de Santa Teresinha têm pedido a Deus pelos bons 
frutos deste encontro mundial dos jovens com o Papa.

Rogamos, todos nós, que, após a JMJ, este local seja cada 
vez mais utilizado como ponto de encontro com o Deus da vida.

Agradecemos o que o Senhor nos concedeu e damos boas-
-vindas a todos os peregrinos que chegarão ao Rio, alegremente 
esperançosos na construção de um mundo reconciliado e mais 
justo, fato que certamente brotará desta Jornada.  

Que possamos ser “pedras vivas” a edificar a Igreja, ungidos 
pelo Espírito.

(Pastoral da Comunicação)  
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Queremos deixar aqui o registro de nossa gratidão a este amigo que conosco vive as alegrias e as 
dificuldades que permeiam sempre uma comunidade paroquial viva e matizada.

A cada dia um desafio surge e Frei Moraga o enfrenta. Se a questão é ligada aos jovens, ele es-
tará mais atento, buscando soluções, compartilhando as lutas e os sonhos. É gratificante vê-lo falar 
dos projetos para este grupo com tanto entusiasmo! 

Mas não só aos jovens dá atenção, todos nós, adultos, crianças ou idosos somos contemplados 
com seu sorriso tímido, a palavra amiga, as informações sempre atualizadas sobre o que possa inte-
ressar à vida cotidiana e à caminhada da Igreja.

Dia 27 de junho Frei Moraga completou 43 anos de sacerdócio e continua dando testemunho 
de uma vida voltada para as coisas de Deus.

Caro amigo, pedimos ao Senhor que ilumine seus passos e que Sua força o impulsione a cami-
nhar avante, conduzindo sempre o emblema de “Charitas”, a exemplo de São Francisco.    

Parabéns, Frei Moraga, pelo aniversário de sua Ordenação!

(Paroquianos de São Francisco de Paula)

500 anos da Beatificação  de São Francisco de Paula
1513 - 2013

43º aniversário de Ordenação Sacerdotal de Frei Moraga
27 de junho

Tão rica em humildade e caridade é a figura de São Francisco de Paula, que se 
torna tarefa difícil traduzir em palavras não só sua experiência mística, mas 
também sua história de vida, sem que deixemos escapar algum detalhe.

Vivendo num século caracterizado pela prepotência do ser humano, que se 
descobriu o centro do mundo, Francisco ofereceu como modelo de vida a pe-
nitência, a generosa partilha de seus dons, a ponto de dizer aos religiosos que 
com ele conviviam: “Quem tem caridade, possui todo o bem; quem não tem 
caridade, não tem nada!”

O historiador de Luís XI, Felipe de Commynes, que muitas vezes esteve em 
contato com Francisco na corte francesa, observando sua capacidade de descentra-
mento de si mesmo e de entrega aos demais, escreveu: “Nunca vi um homem com 
uma vida tão santa, em quem parecia que o Espírito Santo falava por seus lábios”. 

O discernimento, que anima o ser humano a caminhar em determinada dire-
ção, fez com que diversas pessoas, após a morte de 
São Francisco, dirigissem súplicas ao Sumo Pontífi-
ce Júlio II, pedindo que fosse imediatamente aberto 
um processo de beatificação, entre elas Ana da Bre-
tanha, rainha da França e o Padre Binet, da Ordem 
dos Mínimos. Com riqueza de dados, contaram 
as maravilhas operadas pelo humilde Eremita, das 
quais tinham sido diretos e atônitos expectadores.

A 7 de julho de 1513, o papa Leão X, sucessor 
de Júlio II, elevou São Francisco de Paula às honras 
de Beato, fixando sua festa litúrgica no dia 2 de 
abril, dia de sua morte.

(Pastoral da Comunicação – texto inspirado no livro: “São Francisco de Paula- vida ilustrada”, publicado pela Ordem dos Mínimos, em 2011.)Papa Leão X
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No decorrer do mês de ju-
nho, aconteceu uma campanha 
paroquial, como não se fazia há 
muitos anos, destinada a estimu-
lar os membros da comunidade a 
assumirem, de modo voluntário 
e responsável, o compromisso da 
partilha a que, por tradição, cha-
mamos de Dízimo.

Nos dias que precederam a 
campanha, o nosso cadastro de 
dizimistas registrava 535 partici-
pantes ativos. 

Um esclarecimento: são con-
siderados ativos aqueles que vêm 
fazendo suas contribuições regu-
larmente; em caso de atraso, o 
dizimista continua sendo conside-
rado ativo, enquanto há fundada 
esperança de que volte a fazer 
suas contribuições.

O número acima – 535 – vem 
se mantendo praticamente o 
mesmo há pelo menos 5 anos. As 

O Catecumenato, uma das iniciativas mais ricas da 
Igreja para o processo de Iniciação Cristã de Adultos, 
está formando nova turma.

O Catecumenato é uma experiência de fé, em grupo, 
na qual o participante, inspirado nos moldes da Igreja Pri-
mitiva, propõe buscar um conhecimento mais profundo da 
experiência de Jesus Cristo, suas práticas e sua mensagem.

Quer seja pré, como pós-batismal, este modelo de 
Catequese é muito mais que uma preparação para os 
sacramentos, é um processo formativo, uma verdadeira 
escola de fé, que usa, com muita criatividade, a lingua-
gem ritual, simbólica e dos sinais, veiculados na Bíblia 
e na Liturgia.

A secretaria está disponível durante a semana para 
atender os interessados. As inscrições também podem ser feitas com Carmem Dora, 
aos sábados, na igreja, às 17h, ou pelo e-mail: carmemdamazio@hotmail.com.

Divulgue entre seus amigos e familiares esta oportunidade de estar intimamente 
ligado à Igreja de Cristo.

(Carmem Dora)

Evolução do número
de dizimistas em nossa paróquia

Catecumenato

Pastoral do Dízimo

  1 Carly Regine Estrella Boggild
  2 Maria Helena Santos
  2 Paulo M. P. Carvalho
  3 Conceição Aparecida Borges
  3 Gentil Maria Cortat Fazza
  4 Antonio Mantuano de Luca
  4 João Baptista Malan de Paiva Chaves
  4 Lucy de Mello Abdalla
  5 Nycia Rocha Cavalcanti Campos
  6 Francisca Batista
  6 Francisco Gomes de Andrade Junior
  6 Júlia M. M. Martins
  6 Maria Rosalina Leite
  7 Artur dos Santos Costa Monteiro
  8 João Carlos Frois Cabeleira
  8 Mariana Bruno Duarte Santos
10 Heraldo Antonio Marques
10 João Bosco Cavalcanti
10 Valdeci Chaves
11 Paulo Fávares Chalhub
11 Wanderley Saraiva Lengruber
12 Armando Augusto Ferreira
12 Delma de Souza Blaschek
12 Manolita Mazorra Peres
12 Thais A. Lamas Portela
14 Luís Carlos Gaspar dos Santos
16 Maria do Carmo M. Pinto
17 Atila Barbosa dos Santos
17 Irma Gomes dos Reis
17 Maria Aparecida Val Ferreira
18 Edna de Resende Passos
18 Maria Luiza Secioso de Sá Pereira
18 Marly Baptista Pinheiro
19 Vicente de Paulo Maria Arruda
20 Gerson Valladão Sophia
22 Antonio de Azevedo
22 Daisy Helena Maia Resende
22 Jorge Menendes
23 Gilda Marques de Cerqueira
24 Oswaldo Pedrazzi
25 Elcio de Jesus Gonçalves Ribeiro
25 Lenita Reis de Souza
25 Maria Helena Ferreira
26 Palmira Dias Nunes
27 Augusta Maria da R. França
28 Emilio Curzio
29 Eliete de Sousa Medeiros
30 Maria das Graças de Lima Guedes
31 Branca Maria Mendes Peçanha
31 Lielza Nunes de Azevedo
31 Susana Weissheimer Freitas

Dizimistas
aniversariantes

julho/2013

Parabéns a todos!

poucas novas adesões apenas têm compensado as per-
das por razões diversas: mudanças para outras cidades ou 
bairros, falecimentos, etc. Este número representa apenas 
um quinto dos participantes nas missas de sábado e do-
mingo da nossa paróquia.

Fica bem evidente que há muito espaço para este nú-
mero crescer. Se ele apenas dobrasse, o que já seria um re-
sultado exitoso, representaria dois quintos dos paroquianos 
assíduos às missas.

Gravem este número: 535. Será um marco de partida 
para que aconteça uma benfazeja evolução, o que roga-
mos a Deus com muita fé. 

Fiquemos atentos às próximas edições deste boletim.

(João Bosco)
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Nosso encontro de encerra-
mento será no dia 6 de julho, após 
a missa da catequese, no salão do 
Centro Social, a partir das 18h. 

Neste dia, chegaremos às 
16h45m para a missa e depois 
participaremos da Festa em ho-
menagem aos Santos Juninos.

Vão acontecer muitas brinca-
deiras, lanche com quitutes gosto-
sos e pescaria. Tem até casamento 
e quadrilha bem dançada!

Venham todas as crianças ves-
tidas de Sinhazinha e Sinhozinho, 
para escolhermos o casal mais 
caipira. O casal será premiado!

Peça a mamãe ou a vovó 
para trazer um quitute bem gos-
toso para o lanche comunitário. 

A partir do dia 6 de julho começam as férias dos encontros com 
o catequista, mas o encontro na missa, todos os sábados, às 17h, é 
permanente e fruto do nosso compromisso com Jesus Eucarístico. 

Em julho acontece o grande evento da JMJ com a visita do 
Papa Francisco ao Brasil. Vamos agradecer a Deus por este mo-
mento de graças que iremos viver no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que, neste ano de 2013, você está na catequese 
e este fato será inesquecível para todas as crianças da catequese.

O retorno aos encontros com o catequista será a partir do dia 3 
de agosto, às 15h, seguido normalmente da missa com as crianças. 

Até lá!

Com igreja repleta de devotos, Frei Moraga celebrou a missa das 
19h, numa quinta-feira, quando muitos paroquianos vieram deixar aos 
pés da imagem de Santo Antônio seus agradecimentos e seus pedidos 
mais importantes.

Este jovem Doutor da Igreja, que deixou marcas profundas na his-
tória do cristianismo, com ensinamentos e atitudes de humildade e po-
breza, é um exemplo para todos que conhecem sua vida e pregação.

Ao som do hino ao Santo, teve início a missa. Antes da bênção final 
e da bênção dos pãezinhos, a procissão das velas, acompanhando a 
imagem transportada por um dos Ministros da Eucaristia, percorreu a 
Praça Euvaldo Lodi, envolta em cantos de louvor.

Aos pés do altar, a distribuição dos pães foi uma festa, congregou 
amigos, permitiu um encontro cordial entre os participantes e renovou 
a fé de muitos paroquianos numa Igreja que partilha.

(Pastoral da Comunicação) 

Jesus reuniu seus discípulos, instruiu-os e os enviou ao mundo, 
desencadeando a missionariedade da Igreja. Impelidos pelo Espírito 
Santo, difundiram a fé, levando o ardor apostólico no coração. 

Hoje, Jesus chama cada um de nós a ser propa-
gador da Boa Nova. Podemos também contar com a 
força de seu Espírito.

A Catequese convoca os Catequistas e os Coorde-
nadores de Pastoral para a Semana Catequética, nos 
dias 9, 10 e 11 de julho, às 18h, no Centro Social, tendo 
em vista a preparação da Exposição Bíblica, a ser rea-
lizada em setembro. 

Compareça, contamos com sua presença para 
pormos em prática o projeto de Deus.

(Mercedes Maria – Coordenadora) 
(Pastoral da Comunicação)

Pastoral da Iniciação CristãMissa de Santo Antônio
13 de junho

Beato Gaspar de Bono
4 de julho

Encontro de
encerramento

Boas Férias!

Semana Catequética

Você vai ganhar seu ticket 
para lanchar.

Aceitamos prendas para a 
pescaria das crianças.

Não falte, vamos dançar 
bonito e com muita alegria!

Gaspar nasceu dia 5 de janeiro de 1530, na 
cidade de Valença, Espanha, às vésperas das fes-
tas dos Santos Reis, por isso recebeu este nome.    

Desde os 10 anos queria ser sacerdote, mas, 
para ajudar a família muito pobre, aos 20 anos se 
alistou no Exército de Carlos V. Em uma batalha 
mal sucedida, estando quase à morte, prometeu 
a Deus que ingressaria na Ordem dos Mínimos de São Francisco de 
Paula, se saísse com vida.

Gaspar de Bono torna-se exemplo de humildade e pobreza, mesmo 
quando foi nomeado provincial da Ordem. Progrediu na oração e na 
pureza da vida cristã, onde alcançou a santidade.

Seus biógrafos revelam sua devoção especial a São Francisco de Bor-
ja, a Santa Inês e a São Vicente Ferrer, a quem cantava diariamente os 
louvores. Gaspar de Bono morreu em 1604 e foi beatificado por Pio VI, 
em 1786. A Congregação dos Mínimos de São Francisco de Paula o 
festeja no dia 4 de julho.
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Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão
MESC

Encontro da Delegação da Ordem dos Mínimos
de São Francisco de Paula

Em 14 de junho, os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão da paróquia se reuniram em um jantar de confraternização 
para homenagear Daniele Manão Cardoso, que deixa a Coordenação, e dar boas vindas à nova equipe coordenada por Luiz Ignácio 
Moncorvo do Rio Verde.

Estiveram presentes Frei Dino, Frei Moraga e Frei Altair, MESC e familiares, em uma verdadeira comunidade de irmãos que estão 
sempre ao serviço de Jesus.

O testemunho de nossa querida Ministra Jucilda Dias de Lima traduz bem o que foi esse encontro: “Que noite agradável, alegre e 
fraterna! Foram horas abençoadas por Deus! Pena a ausência de alguns MESC, que não puderam comparecer!” 

Juntos, estaremos sempre no amor de Cristo.
(Regina de Freitas)

No mês de julho, do dia 1º ao dia 5, os Frades Mínimos que atuam no Brasil se reunirão em 
Guarapuava, para tratar de questões inerentes à Ordem e ao trabalho que realizam, fortalecendo 
a convivência fraterna. 

Estarão presentes ao encontro o Revmo. Corretor Geral, Padre Francesco Marinelli e o Padre 
Jaime Mediavilla, Vigário Geral.

Toda a Comunidade de São Francisco de Paula estará em oração, pedindo a Deus que envie 
seu Espírito para iluminar as decisões a serem tomadas.

Que nossos sacerdotes, Frei Dino, Frei Moraga e Frei Altair retornem plenos da graça de Deus.

(Pastoral da Comunicação)
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A paróquia na JMJ

Dados que nos identificam

Treinamento dos Voluntários

* Voluntários confirmados: 228

* Famílias hospedeiras: 130, que receberão 550 pe-
regrinos.

* Locais de hospedagem que atenderão 1500 pere-
grinos: 

 - Paróquia São Francisco de Paula

 - Igreja Santa Teresinha, na Praça Desembargador Araújo 
Jorge, s/n, Largo da Barra (Barrinha)

 - Capela São Pedro, na Ilha da Gigóia, na Rua Dr. Sebas-
tião de Aquino, 90A.

 - Colégios particulares: Gama e Souza; Santa Mônica, CEL.

 - Colégios públicos: Jackson de Figueiredo, Almeida 
Garret, D. Pedro I, Golda Meir. 

 - Outros estabelecimentos: Marina Barra Clube, Con-
domínio Privilège, Pousada Barra Sol, Academia Gor-
do de Jiu-jitsu.

* Catequese.

  Nossa paróquia promoverá as atividades de Catequese 
em dois lugares distintos, nos dias 24, 25 e 26/7:

 ü No Clube Costa Brava, na Rua Sargento José da Silva, 
3621, Joá, das 9 às 13h, em língua portuguesa, para 
1000 peregrinos.

 ü Na Paróquia São Francisco de Paula, na Praça Euvaldo 
Lodi, s/n, das 9 às 13h, em língua espanhola, para 1000 
peregrinos.

* Tarde de Louvor com Jovens Venezuelanos, na paró-
quia, no dia 24/7, a partir das 14h. 

* Celebração Eucarística, no dia 25/7, às 20h, na paró-
quia, com a presença de peregrinos americanos.

Em 8 de junho, às 18h, o Comitê Organizador Local da JMJ  (COL) 
reuniu os voluntários no Centro Social,  para distribuição da alocação e 
conhecimento das funções a serem desempenhadas e dar as instruções 
necessárias para exercê-las. 

Foram dirimidas as dúvidas e todos ficaram satisfeitos com as explica-
ções didáticas de Giselle Fagundes, consagrada da Comunidade Shalon e 
responsável pelo setor de voluntários do COL. O idioma básico de nossa 
paróquia será o espanhol.

A lista com o nome de todos os voluntários e as respectivas alocações 
já está afixada no mural da igreja.

Segundo palavras do voluntário Francisco Mantuano (o Chico da He-
len), a frequência foi excelente. Sem importar a idade, todos se sentiram 
jovens e com disposição para as tarefas a serem cumpridas. Só se via uma 
exclamação: “Eis-me aqui, Senhor!” Que venham nossos amigos, somos 
missionários de braços abertos, exclama com alegria!

(Pastoral da Comunicação, trazendo informações de diversas fontes)
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Jornada Mundial da Juventude Rio/2013
Símbolos da JMJ

A Cruz da JMJ, símbolo do amor de Cristo pela humani-
dade, e o Ícone de Nossa Senhora, sinal da presença materna 
de Maria junto aos jovens, foram entregues por João Paulo 
II aos jovens para que os levassem por todo o mundo. Desde 
1994, peregrinam pelas dioceses do país sede de cada JMJ, 
como meio de preparação para o grande evento.

No dia 6 de julho estes símbolos chegarão à Arquidiocese 
do Rio de Janeiro. Serão 17 dias de peregrinação pela cidade. 
Destacamos alguns locais a serem visitados:

6/7 - missa com as famílias acolhedoras dos peregrinos 
na Catedral

7/7 - missa solene na Basílica N. Sra. de Lourdes
8/7 - adoração ao Santíssimo – Igreja Imaculada Concei-

ção (Recreio)
9/7 - visita aos presídios de Bangu e à Escola Municipal 

Tasso da Silveira
10/7 - Coral “Pacific Boy Choir”, de jovens da Califórnia, 

na Candelária
11/7 - passagem pela Central do Brasil
12/7 - visita ao Cristo Redentor
13/7 - subida pela escadaria ao Santuário da Penha
14/7 - passagem pela Baía de Guanabara e Ilha de Paquetá
15/7 - visita ao Instituto Nacional de Câncer
16/7 - oração do terço na Praia de Botafogo e abraço à 

Lagoa Rodrigo de Freitas
17/7 - missa no Pão de Açúcar
18/7 - procissão luminosa na Rocinha
19/7 - missa e vigília na Candelária pelos jovens vítimas da 

violência urbana
20/7 - catequese com Dom Orani e Cardeal Rylko, na Catedral
21/7 - missa no Arpoador
22/7 - presença na ExpoCatólica, no Riocentro. Depois, serão 

levados para a Praia de Copacabana, na abertura da 
JMJ Rio2013.

“Campus Fidei”
O “Campus Fidei”, Campo 

da Fé, área do bairro de Gua-
ratiba, foi o espaço reservado 
para a realização da Vigília e 
Missa de Envio da JMJ.

Os peregrinos contarão com 
uma estrutura de 32 ilhas de 
serviço, distribuídas em 22 lotes, 
onde haverá venda de comida e 
bebidas, banheiros, dos quais 
270 estarão adaptados para deficientes físicos. O engenheiro Da-
nilo Lyrio, nosso paroquiano, é um dos responsáveis pela prepa-
ração deste espaço. 

Os jovens dormirão no Campus Fidei, esperando a missa 
de domingo. A orientação é que não levem barraca, apenas o 
saco de dormir.

O palco terá capacidade para 750 pessoas. O projeto é de au-
toria do arquiteto João Uchôa e foi concebido exclusivamente para 
a JMJ. Alguns elementos cênicos completam o palco: uma cruz e 
duas estruturas de ferro que lembram mãos em oração. 

O Campus Fidei contará ainda com 33 telões de LED para 
o público.

Missas
O Rio de Janeiro terá missas em 20 idiomas Mais de quatro mil pa-
dres vão participar das celebrações, que acontecem em 273 locais.

Visita ao
Cristo Redentor
Durante toda a JMJ, o Cristo Re-
dentor permanecerá iluminado e o 
Corcovado ficará aberto à visitação 
24h por dia.

Confissões
Cem cabines para confissões, com a forma do Corcovado, modelo 
criado pelo arquiteto espanhol Ignácio de Ozono, serão colocadas 

em praças e locais de grande mo-
vimento, como na Quinta da Boa 
Vista, no Campo de Sant’Ana e 
no Largo da Carioca. 
     O Papa ouvirá as confissões 
de 5 jovens na Quinta da Boa 
Vista: 3 brasileiros, 1 venezuela-
no e 1 italiano. 

Informações
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O Papa
Francisco
entre nós

Jornada Mundial da Juventude Rio/2013

“Esperança do
Amanhecer”
Hino Oficial da JMJ

22/7 - 2ª feira - Chegada ao Rio.

23/7 - 3ª feira - Atividades privadas no Sumaré.

24/7 - 4ª feira
8h15m - Partida do Sumaré de helicóptero para o Santuário de Aparecida, 
SP, onde irá venerar a imagem de Nossa Senhora e celebrar a Santa Missa.
À tarde, no Rio, visita ao Hospital São Francisco de Assis.

25/7 - 5ª feira
9h - No Palácio da Cidade, o Papa receberá do Prefeito as chaves da Cidade 
e abençoará as bandeiras oficiais dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.
10h - Visita à Comunidade da Varginha – Manguinhos 
17h - Saída do Sumaré em direção à Copacabana, para a Festa de Aco-
lhida aos jovens.

26/7 - 6ª feira
10h - Confissão de alguns jovens da JMJ na Quinta da Boa Vista.
11h30m - Encontro com jovens detentos no Palácio São Joaquim.
12h - Oração do Angelus no balcão do Palácio São Joaquim. 
13h - Almoço com Dom Orani e 12 jovens dos diversos continentes. 
18h - Via Sacra com os jovens na Praia de Copacabana. 

27/7 - Sábado 
9h - Missa na Catedral metropolitana.
11h30m - Encontro no Teatro Municipal com políticos, diplomatas, membros 
da sociedade civil e de comunidades religiosas. 
19h30m - Saída do Sumaré para o Campus Fidei, para a Vigília de Oração.

28/6 - Domingo 
8h30m - Saída do Sumaré para o Campus Fidei, de helicóptero, sobrevoan-
do a imagem do Cristo Redentor.
10h - Missa de Envio da JMJ 2013. Oração do Angelus e anúncio da sede e 
do ano onde se realizará a próxima JMJ.
17h30m - Encontro no Rio Centro com 15.000 voluntários da JMJ. 
18h30m - Cerimônia de despedida no Aeroporto do Galeão. O Papa recebe-
rá os cumprimentos da Presidente Dilma Rousseff. 
19h - Partida para Roma.

Sou marcado desde sempre
com o sinal do Redentor,
que sobre o monte, o Corcovado,
abraça o mundo com Seu amor.

Refrão
Cristo nos convida:
“Venham, meus amigos!”
Cristo nos envia:
“Sejam missionários!”

Juventude, primavera:
esperança do amanhecer;
quem escuta este chamado
acolhe o dom de crer!
Quem nos dera fosse a terra,
fosse o mundo todo assim!
Não à guerra, fora o ódio,
só o bem e paz a não ter fim. (Refrão)

Do nascente ao poente,
nossa casa não tem porta,
nossa terra não tem cerca,
nem limites o nosso amor!
Espalhados pelo mundo,
conservamos o mesmo ardor.
É Tua graça que nos sustenta
nos mantém fiéis a Ti, Senhor! (Refrão)

Atendendo ao Teu chamado:
“Vão e façam, entre as nações,
um povo novo, em unidade,
para mim seus corações!”
Anunciar Teu Evangelho
a toda gente é transformar
o velho homem em novo homem
em mundo novo que vai chegar.
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Pastoral da Crisma

Pastoral do Idoso

No dia 26 de maio, domingo, os crismandos estiveram reuni-
dos das 9 às 18h,  no Sítio dos Paulanos, para o Retiro Espiritual, 
realizado sempre antes da celebração da Crisma. Com  palestras, 
reflexões individuais e em grupos, além de momentos de lou-
vor com cânticos, todos viveram horas inesquecíveis que ficarão 
marcadas em cada coração.

Após a celebração da missa no Retiro, Frei Moraga dirigiu uma 
caminhada pelo sítio, onde os crismandos, em mutirão, carrega-
ram um grande cartaz  chamando todos à “caridade”, palavra 
chave que motivou a vida de São Francisco de Paula. Posterior-
mente, o cartaz foi colocado em local visível na igreja.

Os crismandos puderam contar com o apoio de vários paro-
quianos e paroquianas que generosa e amorosamente prepararam  
o almoço e os lanches servidos nos intervalos do Retiro.

No dia 2 de junho, num outro domingo festivo, Dom Assis Lopes 
presidiu a celebração do Sacramento da Crisma, durante a missa das 
10h. Um dos momentos marcantes foi a unção de cada crismando 
com o Óleo do Crisma, na presença de grande número de fiéis.

Ao final da celebração, crismandos, pais, familiares, padri-
nhos e madrinhas se reuniram no salão do Centro Social, para 
uma alegre confraternização.

     
As inscrições para o Curso de Crisma

estão abertas na secretaria.
Os encontros semanais terão início em agosto.

Participe!

(Marcus Vinicius) 

No dia 11 de junho, às 15h, a Pastoral do Idoso se reuniu para momentos de Evangelização e Convivência, no salão do Cen-
tro Social. Tivemos como palestrante Lopes Pereira, que discorreu sobre o tema: “A fé”.

“Fomos exortados e acolhidos com alegria pela Palavra de Deus, deixando que ela produzisse em nós frutos de conversão, 
mostrando-nos o caminho do bem, da fé e do amor”, diz Vânia Castro, paroquiana e amiga sempre presente em nossos encontros.

Agora, a Pastoral do Idoso conta com a colaboração de Elaine Salvador secretariando nossas atividades, a quem damos as 
boas vindas. Agradecemos a Glória os anos de convivência fraterna.

Durante o mês de julho estaremos em férias, retomando em agosto o nosso convívio. 
Até lá!

(Maria José Salvador)
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LOJAS EM: 
NILÓPOLIS, NOVA IGUAÇU, 
REALENGO E SANTA CRUZ

www.chatuba.com.br

TELEVENDAS:
2691-9575

ESTRADA DOS BANDEIRANTES
1430 - TAQUARA 

TEL.: 3116-8350 
NO MERCADÃO DE JACAREPAGUÁ

•ESTACIONAMENTO GRÁTIS 

(PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 20,00)

A paróquia celebrando Corpus Christi
30 de maio

A beleza desta festa, que celebra so-
lenemente o mistério da Eucaristia, com 
missa, procissão e adoração ao Santís-
simo Sacramento, está, sobretudo, no 
desejo da comunidade de louvar a Deus 
pelo dom de seu único Filho.

Durante a missa, Frei Dino consagrou 
duas hóstias: uma para ser consumida e a 
outra apresentada aos fiéis, sinal da pre-
sença do Cristo vivo no coração da Igreja.

Participando da tradição vinda de Por-
tugal de cobrir com tapetes o caminho que 
deve percorrer o Cristo Eucarístico, nossa 
paróquia muito se empenhou. Crianças, 
jovens, adultos e idosos, de todas as pasto-
rais, grupos e movimentos se envolveram 
neste trabalho, selecionando materiais, 
criando desenhos de vários tons, colocan-
do toda a capacidade de criar aos pés do 
altar, numa demonstração de fé e devoção 
ao Santíssimo Sacramento. 

Um gesto simpático sempre caracteri-
zou a preparação da festa: paroquianos 
organizaram uma mesa de lanche para 
aqueles que, desde a tarde do dia 29 de 
maio, se uniram para a confecção do ta-
pete. O essencial, porém, foi a alegria e a 
espontânea ternura que envolveu o am-
biente sagrado.   

O dia 30 amanheceu luminoso. Após 
a missa das 10h, a Sagrada Eucaristia, le-
vada em procissão por Frei Dino no osten-
sório, percorreu algumas ruas próximas à 
igreja, acompanhada de grande número 
de fiéis que entoavam cânticos suaves. 

Nestes momentos, pudemos perceber 
a presença de Deus no meio do povo, 
animando-o, santificando-o, renovando a 
esperança de um mundo de paz e justiça. 

A procissão de Corpus Christi lembra 
a caminhada do povo de Deus peregrino, 
em busca da Terra Prometida, alimentado 
pelo maná. Hoje, com a instituição da Eu-
caristia, o povo é alimentado com o pró-
prio Corpo de Cristo.

(Pastoral da Comunicação)
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Pastoral da Promoção Humana

Renovação Carismática Católica

Os amados amam sempre

Participação na festa arquidiocesana de Corpus Christi

Para a Pastoral da Promoção Humana, a maior beleza do tradicional tapete de sal em nossa paróquia, sobre o qual passaria 
o Jesus Sacramentado, foi o trabalho e dedicação dos nossos acolhidos na confecção cuidadosa e carinhosa de cada pedacinho 
a cargo de nosso grupo.

Agindo como instrumentos do amor de Jesus, trabalharam juntos com a comunidade, em prol de todos.
Que Deus os abençoe!

(Chico e Helen)

No dia 30 de maio, toda a Igreja do Rio de Janeiro cele-
brou a Festa da Sagrada Eucaristia, sacramento do Corpo e 
Sangue de Cristo instituído na última Ceia e comemorado, 
de forma especial, todos os anos, na quinta-feira, logo após 
a solenidade da Santíssima Trindade.

Nossa paróquia se fez representar na confecção do ta-
pete que cobriu de vários motivos coloridos a Av. Chile e na 
procissão oficial da Arquidiocese, que passou solenemente 
sobre o tapete. O motivo que apresentamos seguiu a orien-
tação de Frei Dino.

Foi uma tarefa desafiadora, uma vez que não somos artis-
tas, mas, na fé, nos sentimos capacitados, compromissados e 
abençoados para assumir tão grande responsabilidade. 

Agradecemos a Deus por mais este chamado e pedimos que 
a cada ano se renove em nós o “sim” ao serviço, com alegria.

Glória e louvores a ti, Senhor!

Venha participar de um Grupo de Oração
de nossa Paróquia.

4ª feira, às 15h - Grupo Vinde e Vede
4ª feira, às 20h - Igreja Santa Teresinha
5ª feira, às 20h - Grupo Aliança

(Mara Alves - Grupo Aliança)
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Encontro Preparatório
para a Vida Matrimonial

EPVM

O Vicariato de Jacarepaguá em 
nossa paróquia

Sempre Encontrando 

Pastoral Familiar

Nos dias 19 e 26 de 
maio e 2 e 9 de junho re-
alizamos encontros com 
seis casais: Luciano e Pa-
trícia; Raphael e Marcela; 
Paulo Roberto e Shirley 
Daniele; Francisco e Maria 
Aurineide; Leandro e Jéssi-
ca; Rafael e Gisele.

Iniciamos com o teste-
munho do casal Cláudio e 
Analine sobre os desafios 
que enfrenta nos primei-
ros tempos de casados. 
Na sequência, ouvimos a 
palestra sobre a “Institui-
ção Natural do Casamen-
to como Plano de Deus”, 
ministrada por João Car-
los. A seguir, refletimos 
sobre os fundamentos e 
valores da Igreja e da fé.

Padre Moraga mostrou 
o significado do Sacra-
mento do Matrimônio e 
o casal Nei e Jaciara abor-
dou o tema das diferenças 

pessoais, homem e mulher que conseguem a harmonia conju-
gal na vivência do amor.

Conduzidos pelo casal Edson e Cida, refletimos sobre o de-
safio de conciliar a alegria da festa e a sacralidade da celebração 
matrimonial. A médica Carolina falou sobre a teologia do corpo 
humano e todos compreenderam a posição da Igreja sobre os 
prós e contras dos métodos conceptivos e contraceptivos. 

Para finalizar, ouvimos o testemunho de Chico e Helen 
sobre a paternidade responsável, com as alegrias e riquezas 
que enfrentam na educação de um filho com necessidades 
especiais.  Emídio e Marli mostraram aos noivos como vence-
ram as dificuldades da vida a dois e como, na graça de Deus, 
desfrutam uma longa e feliz vida conjugal. 

Após o último encontro, dia 9/6, todos os casais participa-
ram da missa das 10h e receberam bênção especial de Frei Dino.

Para encerrar este Encontro, noivos e familiares se reuni-
ram no Centro Social para partilharem um delicioso bolo e 
receberem os certificados.

Rogamos a Deus que abençoe as futuras famílias! 
(Edson e Cida)

Nossa paróquia, em 17 de junho, acolheu no Centro Social os diversos 
coordenadores da Pastoral Familiar do Vicariato de Jacarepaguá.

Estiveram presentes o diácono Joaquim e a esposa May, assessores 
eclesiásticos, Paulo e Maria José, coordenadores arquidiocesanos e Sérgio 
e Maria do Carmo, coordenadores do Vicariato, que muito nos prestigia-
ram. Após a abertura do encontro por Frei Dino, foi lido o Evangelho do 
dia e posterior partilha e reflexão.

No desenvolvimento da programação podemos destacar:
- O anuncio antecipado da Semana Nacional da Família, no dia 10/8, 

na Igreja da Imaculada Conceição, durante a missa das 18h.
- O retiro da Pastoral Familiar, nos dia 11,12 e 13 de outubro, no Sumaré.
- A Feira Vocacional na Quinta da Boa Vista, onde haverá um stand da 

PF nos dias 23, 24, 25 e 26 de julho, das 10 às 18h.
No tempo reservado aos anfitriões, vários integrantes do núcleo da 

Pastoral Familiar usaram da palavra, relatando com entusiasmo as diversas 
atividades que executam.

Ao final, na confraternização, foi servido delicioso lanche.

(Nei e Jaciara) 

Na tarde de 25 de maio, foi realizado o Sempre Encontrando 2013, 
oportunidade em que cinquenta e quatro encontreiros confraterniza-
ram no Centro Social.

Com base no tema “Família, berço da fé”, foi projetado o filme “O 
Quarto Rei”, com uma mensagem muito clara para os cristãos quanto 
à fé, amizade, perseverança, fidelidade, esperança, sonho, obstinação, 
coragem e amor. Após o filme, refletimos sobre as mensagens transmi-
tidas e partilhamos um saboroso lanche. 

Frei Dino, Frei Moraga, Nei e Jaciara, coordenadores da Pastoral Fa-
miliar, dirigentes do ECC/2013, dirigentes da Jornada com Cristo/2013 
e o casal Medeiros e Neuza, coordenador geral do ECC/2013, presti-
giaram o encontro, que terminou com a Missa da Família e a Coroação 
de Nossa Senhora.

(Newton e Nuri - Casal Pós- Encontro ECC 2013)
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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

Serviço de Atendimento 
Social em Psicologia

Santa Clélia Barbieri

Agradecimentos aos parceiros da

São Francisco de Paula na JMJ Rio 2013

Avaliação

Convite

O Serviço de Atendimento Social em Psicologia oferece Avaliação Neu-
ropsicológica às crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos, 
um procedimento que visa investigar o funcionamento cerebral. 

     São utilizados instrumentos padronizados e validados, capazes de 
quantificar o desempenho de funções como: memória, atenção, flexibi-
lidade cognitiva, linguagem, sensopercepção, percepção visual, raciocínio 
lógico, funções executivas, entre outras, mapeando áreas de força e fraque-
za, orientando mudanças, a fim de contribuir para o desempenho escolar, 
profissional e social. 

     A avaliação pode clarear as dificuldades apresentadas pelo paciente. 
Inicia-se com uma entrevista padronizada e nas sessões subsequentes são 
aplicados testes e tarefas para o mapeamento das funções cognitivas. 

     São previstas 5 sessões de 1h30m  cada, dependendo das condi-
ções apresentadas pelo avaliando. Os interessados devem inscrever-se às 
quartas-feiras, na sala B5, das 8h às 10h.

(Susane Thieme Petersen – Neuropsicóloga Responsável - CRP 05/39649)

Há mais ou menos dois 
anos, inscrevi-me num curso de 
formação na metodologia “He-
alth Coach”, em São Paulo, 
cujo objetivo era capacitar pro-
fissionais para motivar e ajudar 
pessoas doentes crônicas, na 
mudança do estilo de vida.  

Achei fantástica a aborda-
gem de estar ombro a ombro 
com o doente, diante das ten-
tações cotidianas, buscando, 
em pequenos passos, recons-
truir um estado de saúde que 
lhe pudesse resgatar a autoes-
tima e o prazer de viver. 

Ao voltar para o Rio, ofe-
reci-me na Paróquia São Francisco de Paula para organizar e lançar um 
Grupo para Hipertensos e Diabéticos, que funciona até hoje, todas as 
quartas-feiras, das 10 às 11h, na sala B5.

     Posso dizer, com satisfação, que todas as pessoas atendidas conse-
guiram operar mudanças e estão de parabéns. Mas o ”parabéns especial” 
vai para uma das pessoas do grupo que conseguiu concretizar a baixa da 
taxa de glicose, de 145 para 99, só na mudança do estilo de vida! 

     Venha participar!
(Elaine Viola. Psicóloga  - CRP 05 / 34.141)

Nascida em 1847, na cidade de 
São João Persicetona, Itália, Clélia 
teve sua existência marcada pelo 
amor a Deus e à Virgem. Junto às jo-
vens que fiavam o cânhamo, Clélia 
era a alma das orações em comum. 
Guia e confidente das companhei-
ras e animadora do serviço ao pró-
ximo, visitava os doentes pobres da 
região, cuidando deles.

Padre Gaetano Gaudi tomou para 
si o encargo de guiar Clélia na estrada 
da santidade, ajudando-a a ingressar 
no “Núcleo das Operárias da Doutri-
na Cristã”, que defendia fervorosamente a Igreja.

Logo Clélia e suas amigas decidem fundar um con-
vento, voltado para a vida contemplativa e apostólica. 
O serviço prestado aos mais pobres deveria brotar da 
Eucaristia diária. Este foi o início da família religiosa 
chamada de “Irmãs Mínimas de Nossa Senhora das 
Dores”. Mínimas, por causa da devoção de Clélia a 
São Francisco de Paula e Nossa Senhora das Dores, 
porque era o título de Maria preferido pela jovem.

O grupo inicial aumentou, bem como o número 
de pobres a serem atendidos e de jovens a serem 
catequizados e instruídos.

Clélia morreu no dia 13 de julho de 1870, logo 
após completar 23 anos.

A obra de Santa Clélia foi aprovada por Decreto 
Pontifício em 20 de março de 1934. O Papa Paulo VI 
a beatificou em 27 de outubro de 1968 e no dia 9 de 
abril de 1989 foi canonizada por João Paulo II.

  
(Pastoral da Comunicação)

Nesta última edição do Boletim Nossos Passos, an-

tes de iniciar a JMJ Rio 2013, gostaríamos de agradecer 

às instituições públicas e particulares que aderiram à 

causa da JMJ e nos ajudaram a viabilizar a vinda dos pe-

regrinos para a nossa paróquia, oferecendo locais para 

hospedagem e catequese.

A eles e a todos os paroquianos que abriram suas 

casas para os peregrinos e se inscreveram como volun-

tários, o nosso Muito Obrigado!

(Coordenadores Paroquiais da JMJ)

Fundadora das Mínimas de
Nossa Senhora das Dores

13 de julho
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Dia de Sant’Ana e São Joaquim
Dia dos Avós
26 de julho

Retiro Avemater

ROMARIA
Como peregrinos, vamos à 
casa da Mãe Aparecida!

Ir ao Santuário de Aparecida é uma importante experiên-
cia cristã. Confiantes, nos preparamos iluminados pela luz de 
Cristo que se irradia no semblante materno de Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil!

Nos dias 30 e 31 de agosto, nossa paróquia estará em Apa-
recida respondendo ao chamado da Igreja do Rio de Janeiro. 
Como em anos anteriores, participaremos desta peregrinação 
junto a outras paróquias irmãs. 

O peregrino católico também é chamado romeiro, como re-
ferência à cidade de Roma, sede da Igreja Católica e berço da 
expansão do cristianismo.     

Este ano, seremos mais de 150 romeiros, distribuídos em 4 
ônibus, partindo da paróquia em 2 horários.

Aguardamos os inscritos, toda quinta-feira, das 14 às 17h, 
para confirmação da inscrição, quitação e informações.

Roteiro da Peregrinação

Micro-ônibus 1, 2 e 3
Saída dia 30/8, sexta-feira, às 7h, da porta da igreja. 
•	 Sexta-feira,	30/8:
 Almoço no restaurante Minuano, em Guaratinguetá; visita à 

fazenda Esperança feminina; visita ao Seminário Frei Galvão, 
com missa; pernoite no Hotel Graal, em Aparecida.

•	 Sábado,	31/8:
 Missa no Santuário de Aparecida, às 9h; Via Sacra/tempo li-

vre; visita ao porto de Itaguaçú; retorno ás 19h30m, na porta 
da igreja.

Ônibus 4
Saída dia 30/8, sexta-feira, às 23h, da porta da igreja. 
•	 Sábado,	31/8:
 Café da manhã no Hotel Graal; Missa no Santuário de Apare-

cida, às 9h; Via Sacra/tempo livre; almoço no Hotel Graal; visita 
ao porto de Itaguaçú; retorno às 19h30m, na porta da igreja.

(Mercedes Maria)

Será nos dias 23, 24 e 25 de agosto o XV Re-
tiro Avemater que nossa paróquia promove to-
dos os anos. 

Como sempre, vai acontecer no Sitio Santa Ma-
ria Mãe de Deus. O local é lindo!

Nossa proposta é que, enquanto formos desen-
volvendo o tema deste ano, “Ser Santo”, os parti-
cipantes viverão momentos de muita fé, reflexão e 
oração. Tudo isto emoldurado por música, alegria, 
companheirismo, comida gostosa e até um “Quei-
jos e Vinhos”, no sábado à noite. 

Os avós são, na estrutu-
ra familiar, as figuras mais 
simpáticas e queridas. Seu 
papel vai muito além dos mi-
mos dados aos netos, muitas 
vezes se tornam o suporte 
afetivo e financeiro de pais e 
filhos. Por isso, se diz que os 
avós são pais duas vezes.

Comemora-se o Dia 
dos Avós em 26 de julho, 
segundo o novo calendá-
rio litúrgico, data escolhida 
para trazermos à memória 
Sant’Ana e São Joaquim, pais 
de Maria e avós de Jesus, 
“Pelos frutos conhecereis a 
árvore”, disse Jesus (Mt 12,33). Pela santidade de Maria, de-
duzimos a santidade de Ana e Joaquim.

Revendo as tradições orais, percebemos que o culto aos 
pais da Virgem é muito antigo, sobretudo entre os gregos.

     
Celebrar o Dia dos Avós significa celebrar a experiência 
da vida, reconhecer o lugar onde mora o amor, sempre 

feito de palavras e gestos, pontes e arco-íris que se 
estendem entre as pessoas.

Parabéns aos avós de nossa paróquia, pelos exemplos 
na construção da família, sem jamais abandonar  o uni-

verso dos sonhos. Que Deus sempre os guarde
e os envolva de alegria e ternura.

(Pastoral da Comunicação)

É um retiro diferente! Pergunte a quem 
já foi. 

O preço: R$ 250,00 por pessoa, com tudo 
incluído e pode ser pago em três vezes, desde 
que você se inscreva agora. 

Maiores informações com Roberto e Nylza 
(9912-4202 e 8206-3618) ou com José Paulo 
e Ana (8885-5152 e 8851-5142).

(Roberto Salvador)
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O Grupo de Adolescentes da São Francisco convida
para o acampamento que será realizado nos dias 6 e 7 de julho,

no Sítio dos Paulanos, em Guaratiba.
Custo: R$ 20,00

Concentração: dia 6, às 14h, na igreja.
Saída: 14h30m

Retorno à Barra: dia 7, às 19h30m.

Inscrições: adolescentessfp@yahoo.com.br

Um grupo de nossa igreja, 
acompanhado de Frei Altair, visi-
tou a Paróquia de São Francisco de 
Paula, em Vista Alegre, Distrito de 
Cataguazes, Minas Gerais, no dia 
6 de abril, por acasião da festa do 
padroeiro.

Na chegada,  fomos recebidos 
por diversas pessoas da comunida-
de, que expressaram a satisfação e a 
alegria de poder ter, entre eles, um 
padre da Ordem de seu padroeiro, 
oferecendo um delicioso almoço e 
levando o grupo para conhecer a 
cidade,  onde fomos acolhidos em 
diversas casas.

A missa solene, que teve início 
às 19h30m, foi celebrada por Frei 
Altair e contou com a participação  
de expressivo número de vistale-
grenses. Após a missa, a procissão, 
levando a imagem de São Francis-
co de Paula, percorreu as ruas do 
povoado. 

Para nossa comunidade, esta 
foi um experiência importante e 
muito agradável, pois partilhamos 
a fé e a devoção ao nosso padro-
eiro com cristãos de outras partes 
do país. Agradecemos a Deus esta 
oportunidade.

(Clovis)


