
Como se sabe, o mês de setembro, na dimensão litúrgi-
co-pastoral, é dedicado à reflexão e ao estudo da Pala-
vra de Deus. Certamente, todos têm feito a experiência 
da beleza e da força da Palavra. Jeremias nos diz que 

ela é doce ao paladar, como o mel na boca. Nos últimos decênios 
todos se tornaram familiarizados com a Revelação de Deus e têm 
feito dela o critério fundamental da própria vida espiritual.

A Catequese, na Exposição Bíblica, tem vivido uma empol-
gação total, trabalhando a cada ano um aspecto da Bíblia e da 
Igreja. Os frutos da Exposição são mais que evidentes: têm ge-
rado participação maior de catequizandos e catequistas na vida 
da paróquia e propiciado que, na alegria, façam a experiência do 
encontro com o Cristo vivo, que os convida ao seu seguimento. 

Há alguns meses, uma grande pergunta foi levantada pela 
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Renovando a vida eclesial
Exposição Bíblica

coordenadora da Catequese: “Por que não estender a Exposição 
Bíblica a todas as pastorais, a toda a paróquia?” Dito e feito! 
Logo se percebeu como esta proposta responde aos desejos do 
Documento de Estudo 104, da Conferência dos Bispos do Brasil, 
documento que é fruto do Encontro em Aparecida no mês de 
abril passado.

O Documento lança um projeto de renovação da estrutura pa-
roquial, isto é, fazer dela uma comunidade viva, ao redor da qual 
possam surgir tantas outras comunidades, pequenas ou grandes. 
Como o corpo humano, formado por tantas pequenas células, 
assim eu vejo o novo perfil da paróquia.

Lembrando a “conversão pastoral”, invocada pelo Docu-
mento de Aparecida, os membros da Igreja de Cristo têm que 
sair para evangelizar e, como fruto desta missão, gerar tantas 
comunidades. No projeto da Exposição Bíblica vislumbra-se uma 
grande e rara oportunidade para vitalizarmos o processo de re-
novação da paróquia. 

Vocês imaginam - como espero – se todas as forças vivas da 
comunidade paroquial se envolvem nesse projeto? Não esqueçam 
que o melhor método para aprender é fazendo. Cada pastoral, 
grupo ou movimento é chamado a encarnar um pedaço deste 
Edifício Espiritual. Além da formação eclesial e pastoral, a Exposi-
ção Bíblica vai estimular a vida em comunidade e, consequente-
mente, a fé partilhada.

Infelizmente, nossa cultura está marcada por um forte com-
portamento individualista e a gente esquece que o ser humano 
não foi criado para viver sozinho, nem para explorar os outros. 
“Nenhum homem é uma ilha”, escreveu o grande monge ameri-
cano Thomas Merton, ele é chamado a viver em comunidade, em 
todos os níveis da natureza humana. 

Tenho na alma uma certeza: a Igreja se renovará na medida 
em que as pessoas se convencerem que a Trindade é a comuni-
dade perfeita e que o povo de Deus deve seguir este modelo, 
abrindo-se para a partilha e a comunhão.

Um caminho concreto, prático e eficaz para renovar a paró-
quia em suas diversas estruturas é a implantação e a expansão dos 
Círculos Bíblicos. A Palavra partilhada e vivenciada contém uma 
força vital, o poder de criar laços e estabelecer vínculos permanen-
tes, até o ponto de formar pequenas e novas famílias.

Queira Deus que nossos paroquianos recebam a graça e a 
luz do Espírito Santo e se unam em pequenas comunidades para 
testemunhar o amor de Cristo, único capaz de transformar todas 
as coisas em um novo céu, uma nova terra, uma nova paróquia!
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Caminhe com nossa comunidade paroquial.
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.

•	Assistência	Jurídica:
	 quarta-feira,	às	15h.

•	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

Notícias

A Igreja de Santa Teresinha, com o advento da Jornada Mun-
dial da Juventude, inicia uma nova fase em sua caminhada junto à 
comunidade da Barra Antiga (Barrinha). Recebemos cerca de vinte 
jovens, de diferentes nacionalidades, hospedados no segundo an-
dar da sede de nossa igreja. 

Realizamos, também, ao longo do mês de julho, inúmeras ativi-
dades voltadas para intercessão pelo êxito da JMJ. Tivemos grupos 
de Louvor, Adorações ao Santíssimo Sacramento, Terços, Terços da 
Misericórdia e Missas. 

Louvamos ao Senhor pelo engajamento da comunidade local na 
disponibilidade do oferecimento de suas casas para acolhida dos 
peregrinos durante a JMJ.

Com a saída do diácono Marinho da coordenação espiritual de 
nossa Igreja, face transferência para outra diocese, uma nova fase 
missionária se reinicia, tendo à frente, como coordenador espiritu-
al, Frei Altair O.M. Dessa forma, damos continuidade à nossa agen-
da abaixo, rogando a Deus pelo derramamento da unção de seu 
Espírito Santo, para que possamos viver e experimentar um novo 
avivamento espiritual em nossa comunidade.

Atividades

Missas:
•	Domingo,	às	19h30m	-	para	toda	a	comunidade.
•	4ª	feira,	às	8h15m	-		Missa	para	Mulheres,	celebrada	pelo	Pe.	

Alexandre Paciolli.
Atendimento espiritual e confissões:
•	4ª	feira,	das	15	às	17h30m.
•	6ª	feira,	das	9	às	11h30m.
Terço da Misericórdia:
•	De	3ª	a	6ª	feira,	às	15h.	
Grupo de Louvor e Adoração:
•	4ª	feira,	às	20h.
Adoração ao Santíssimo Sacramento:
•	Toda	1ª	quinta-feira	do	mês,	às	20h.	

(Paulo Mello)
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A comunidade de São Francisco de Paula agradece a Deus a presença do Diácono Vicente entre 
seus servidores mais queridos.

Sentimos um grande carinho por este amigo que atende a todos, preferencialmente os pobres 
e marginalizados, em profunda dedicação à Igreja de Cristo. Misericórdia é palavra vivida concreta-
mente, sem alarde, seja nos caminhos por onde anda, seja atendendo em sua pequena sala dentro 
da secretaria da paróquia.

Vicente não teme desafios, encara a verdade e assume responsabilidades.
Parabéns, Diácono, por mais um aniversário. Que junto à família e no seio de nossa comunidade 

eclesial possa ser sempre muito feliz, na ajuda ao próximo, na busca amorosa da restauração da 
dignidade de qualquer excluído.

Receba nosso abraço fraterno.

(Paroquianos de São Francisco de Paula)

O Carisma da Ordem dos Mínimos
 de São Francisco de Paula

Aniversário do Diácono Vicente Arruda
19 de julho

O carisma específico da Ordem dos Mínimos identifica-se 
com a penitência evangélica, solidamente vivida na Qua-
resma, sendo qualificada na Regra como “vida quares-

mal”. Assim foi desejado pelo seu Fundador e reconhecido e 
aprovado pela Igreja.

São Francisco colocou como condição para ser acolhido na 
Ordem o “amor à vida quaresmal e a vontade de fazer maior 
penitência”. 

A vida quaresmal refere-se não só à abstinência das carnes 
e derivados, como sinal externo, mas também abraça todas as 
manifestações da vida do religioso, indo da oração litúrgica à 
oração pessoal, ao silêncio evangélico, à vida fraterna, ao jejum, 
ao trabalho e às obras de caridade.

Estende-se, sobretudo, à vida austera, à sincera conversão, à 
penitência, como realização plena da vocação humana e cristã do 
homem. Desse modo, o religioso mínimo une-se intimamente ao 
Cristo Crucificado, que oferece a vida pelo pecado do mundo, fa-
zendo votos de obediência, castidade, pobreza e vida quaresmal.

A espiritualidade penitencial recupera as experiências eremí-
ticas do Fundador, pelo jejum e pela caridade – Charitas – como 
união profunda com Deus. Na oração contemplativa e na vida 
sacramental, procura alcançar a liberdade que sustenta o em-
penho de ser mínimo, de ser constante aprendiz, de renegar 
a própria vontade, fruto da penitência interior e exterior, para 
fazer a vontade de Deus.

(Pastoral da Comunicação

(texto baseado no livro: Ratio Institutionis da Ordem dos Mínimos de 
São Francisco de Paula, p. 24-29)
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Agora nos reportamos à recente campanha 
paroquial, iniciada em junho, com o propósito 
de ampliar horizontalmente, isto é, mediante o 
número de adeptos, o benfazejo hábito da par-
tilha entre os membros de nossa comunidade.

As manifestações de adesão, feitas por meio 
da entrega da ficha de inscrição, têm aconte-
cido principalmente nas missas de final de se-
mana. 

Até o 2º domingo de julho, dia 14,  já se contavam 74 novas adesões, evoluindo o número 
de participantes ativos de 535 para 609. Adesões posteriores não estão computadas na pre-
sente comunicação, uma vez que as inserções de matéria para esta edição do boletim Nossos 
Passos se encerraram antes do 3º domingo de julho.

Acolhemos com muita alegria estes novos adeptos do dízimo.
Damos notícia também de outro alvissareiro resultado que, embora não tenha sido expli-

citamente incluído no objetivo da campanha, brotou espontaneamente, como testemunho 
alentador de nossa comunidade: muitos dos atuais adeptos do dízimo, em resposta aos estí-
mulos da campanha, autorizaram o aumento de suas contribuições. 

Por estes resultados, damos graças ao Senhor Deus, Pai amoroso de todos nós.

                                (João Bosco – Coordenador)

Ao fim de um trabalho cui-
dadoso, coordenado com muita 
responsabilidade por Mercedes 
Manão e Magaly Siqueira, que 
sintetizaram os desejos e as ob-
servações oriundas da Assem-
bleia Paroquial de novembro de 
2012, foi entregue à comunida-
de de São Francisco de Paula o 
nosso 11º Plano de Pastoral, de-
dicado à memória de João Luiz 
Roehl, grande artífice do 10º 
Plano de Pastoral. 

Em singela cerimônia realiza-
da após a Missa da Família, em 29 de maio, Frei Dino e Ednéa, esposa do João Luiz, 
entregaram, com grande alegria, um exemplar a cada coordenador de pastoral.

Esta publicação está à disposição de todo paroquiano, na secretaria.
Ratificando o desejo de nosso pároco, esperamos que o 11º Plano de Pastoral se 

traduza em gestos e comportamentos que revelem a identidade do discípulo-missio-
nário na Barra da Tijuca.

(Pastoral da Comunicação) 

Evolução do Dízimo na paróquia

Entrega do nosso 11º Plano de 
Pastoral à comunidade

Pastoral do Dízimo

  1 Marilena Grieco Mundim
  2 Gustavo Werneck R. de Carvalho
  2 Miguel Artur Antonio Carminate
  3 Teresa Costa Nogueira 
  4 Geraldo Pequeno da Silva
  4 Maria de Fátima Meireles Orofino
  4 Rosa Siervo da Mota
  5 Carlos Ronaldo Monteiro de Barros
  5 Maria Rosa Firpo Sampaio
  6 Deisi Campos Medina Maia
  6 Paulo Cesar Ribeiro Boueri
  6 Ramar da Costa Nunes
  6 Roussiany da Silva Coutinho
  7 José Carlos Neto
  7 Vilma Vital da Silva
  8 Maria de Lourdes Nascimento
  9 Albaneide Pereira Batista da Silva
  9 Dionísio Augusto A. Neves e Souza 
  9 Miriam Isidro Freire
12 Agustino Greselle
12 Albina Freitas de Castello Branco
12 Izette da Silva Araújo
15 Luiza Cristina Krau de Oliveira
15 Nilson Dias Bastos
17 Lidson Aparecido de Faria
17 Márcia Maria Coratini de Araújo
18 Maria Lúcia Neves da Silva Costa
19 Helena Augusto da Hora Santos
20 Ana Mary da Costa Lino Carneiro
20 Elza Moreira Cali
20 Fernando da Costa Alves
20 Maria Lindaura Pitol Falqueto
21 Ely Fernandes Sued
22 Maristher de Carvalho Souza
23 João de Araujo Silva
23 Verussa Márcia Marcucci
25 Ivo Luiz Fedrizzi
26 Clomar Saboia Pott 
29 Arcelino Costa Pereira
29 Marcio Silva Barroso
29 Paulo Roberto Curi
30 Luci dos Santos Faria
30 Lúcia Helena Santiago
30 Sandra Regina Martins

Dizimistas
aniversariantes

agosto/2013

Parabéns a todos!
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Foi a maior alegria contarmos com a grande presença das 
famílias da Catequese!

Somos agradecidos pela adesão dos pais, que, com mui-
ta generosidade, prepararam as gostosuras e ofereceram as 
prendas que foram distribuídas entre as crianças nas diversas 
brincadeiras da festa.

Na corrida de sacos, nas danças da quadrilha, da corda, das 
cadeiras ou da laranja, todos mostraram grande animação.

Pastoral da Iniciação Cristã
Festa Junina

Foi assim que encerramos o primeiro semestre de nossas 
atividades.  

Então, Catequese, até o dia 3 de agosto, com a volta de 
todos ao convívio legal dos amigos. 

Já estamos com saudade, mas não se esqueçam das mis-
sas dominicais e da JMJ.

(Mercedes Maria – coordenadora)
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Semana Catequética

Vocação em família
A Família Seixas Convite

15ª Exposição Bíblica
28 e 29 de setembro

Aconteceu, em julho, o segundo momento de formação do grupo 
de catequistas, este ano extensivo a todos os agentes de evangelização 
da paróquia. 

Frei Dino abriu os trabalhos, desenvolvidos em três tardes, falando 
sobre a Santíssima Trindade. Ouvimos, também, o paroquiano e teólo-
go João Carlos e a formadora do grupo Magaly Siqueira.

A Semana Catequética iniciou os estudos com vistas à Exposição 
Bíblica 2013, que se tornará este ano um evento paroquial, com a apre-
sentação do Documento 104 da CNBB: Comunidade de Comunidades: 
Uma nova Paróquia. 

Aguardamos todos os amigos em setembro, interagindo para a for-
mação da nova Paróquia, como nos pede a Igreja de Jesus Cristo.

Em agosto, mês voca-
cional, queremos apresen-
tar outro lado da cateque-
se: a vocação do serviço em 
família.

Mônica e Tulius Seixas 
trouxeram Luan e Yasmim 
para a catequese em nossa 
paróquia. A partir deste mo-
mento, Jesus preparou esta 
família para uma missão es-
pecial, como acontece com 

muitos pais, na época da catequese de seus filhos. 
Em 1991, a família participou da primeira eucaristia de Luan e 

Yasmim, foi um momento de graças para todos. 
Luan permaneceu caminhando com a catequese, servindo na 

Perseverança. Tornou-se um jovem catequista e logo organizou a 
Pastoral dos Coroinhas, onde permanece até nossos dias. 

Yasmim e Luan foram crismados e Mônica e Tulius participa-
ram do ECC. Ela, com as bênçãos de Frei Dino, se tornou Mi-
nistro Extraordinário da Sagrada Comunhão e é, atualmente, 
sacristã da paróquia. 

O crescimento espiritual da família, sob a ação do Espírito Santo, 
levou Yasmin a se tornar catequista e Tulius a servir onde for chama-
do a colaborar, na sua possibilidade.

Que o Senhor da vinha conserve cada coração da Família Seixas 
no serviço a Deus e aos irmãos, para sempre!

Tema:
Comunidade de comunidades: uma nova paróquia
 
Lema:
“Nós, embora muitos, somos um só corpo” (1Cor 10,17)

Objetivo Geral:
Tornar a paróquia verdadeiro centro de comunhão mis-
sionária e formadora de comunidades (pequenas e gran-
des) (cf. At 2,1-13 e Doc. Ap. §304 e306)

Objetivos Específicos:
•	 Renovar	a	comunidade	paroquial,	afim	de	que	seja	de	ver-

dade espaço da iniciação cristã, da educação e celebração 
da fé, aberta à diversidade de carismas, serviços e ministé-
rios e transformadora da realidade local (Doc AP.§170).

•	Levar	cada	pastoral,	movimento,	grupo	e	serviço	a	for-
mar uma nova identidade: ser  pequena comunidade.

Sua presença é importante, prestigie este 
evento, preparado especialmente para cada  

paroquiano e seus amigos.

(Mercedes Maria)

Pastoral da Iniciação Cristã
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Durante muitos anos contamos com 
a presença do Diácono Marinho em nos-
sa paróquia, exemplo de dedicado servi-
ço à Igreja e à comunidade.

Discreto nas atitudes, mas de voz 

Carta	à	Paróquia
Vimos noticiar, com muita satisfa-

ção, que reiniciaremos nossas atividades 
no dia 6 de agosto, 3ª feira, às 15h, no 
Centro Social, quando comemoraremos 
mais um aniversário de nossa Pastoral, 
generosa graça de Deus para todos nós.

Nesta data, contaremos com a ca-
tequista Carmem Dora, que brindará 
a todos com a palestra: “Eu encontrei 
Jesus”.

Prezados irmãos em Cristo.

Após ter consultado e obtido as necessárias autorizações eclesiásticas, tan-
to na Arquidiocese do Rio de Janeiro como na Diocese de Petrópolis,  assim  
como terem sido assinados os documentos pertinentes, tudo conforme dispõem 
as regras canônicas, levamos ao conhecimento  de Frei Dino que estamos mu-
dando para Teresópolis e, consequentemente, para a Diocese de Petrópolis.

Foi uma decisão tomada após muita oração e aconselhamento espiritual. 
Cremos que há um tempo para todo propósito e pudemos compreender que ir 
para aquela cidade, onde temos uma residência há mais de 13 anos, é agora o 
momento oportuno.

Manteremos um apartamento na Barra da Tijuca, onde atualmente esta-
mos fazendo obras. Assim, eventualmente, nos veremos, seja na Paróquia São 
Francisco de Paula, seja em outros lugares da Barra.

Nossos telefones, e-mail, etc. continuam os mesmos e assim poderemos es-
tar em contato.

Nosso desejo é que o Deus Altíssimo, Bom e Misericordioso, abençoe vocês 
abundantemente, e a nós, também, nos ajude com Sua direção e sempre neces-
sária proteção.

Com um grande abraço fraterno,

Diácono Marinho e Terezinha

Diácono Marinho
Pastoral
do Idosofirme nas palestras que ministra, vai dis-

tribuindo sabedoria e um grande amor 
ao Cristo em tudo que faz e naquilo que 
pronuncia.

Sua dedicação à Comunidade Teru-
ah, instalada na Barra Antiga (Barrinha) 
e seu empenho em manter viva a Igreja 
Santa Teresinha, revelam sua capacidade 
de enfrentar desafios e seu desejo imen-
so de evangelizar.

Marinho e Terezinha mudaram-se 
para Teresópolis. Lá, continuarão a servir 
ao Senhor, ela, como Ministro da Euca-
ristia; ele, como Diácono,  muito bem re-
cebidos pela nova comunidade eclesial.

Recebam nosso carinho e que Deus, 
em seu amor, os proteja sempre.

  
Paroquianos de São Francisco de Paula

Aguardamos os amigos e amigas 
que sempre nos prestigiaram para ce-
lebrarem conosco, desejando que o 2º 
semestre de 2013 seja rico de encontros 
que permitam o convívio fraterno e o 
fortalecimento da fé.

(Maria José Salvador – coordenadora) 
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Frei Ignacio Larragnaga, fundador das Ofi-
cinas de Oração e Vida, está dando a volta ao 
mundo para fazer a Refundação das Oficinas, 
em sessenta e duas Semanas de Culminância, 
das quais quatorze no Brasil. 

A Coordenação Local São Conrado / Bar-
ra da Tijuca, da qual fazem parte vinte e um 
guias, sendo sete de nossa paróquia ( Marga-
ret, Armanda, Leni, Alice, Ana Lucia, Regina e 
Teca) participou da Semana de Culminância, 
de 23 a 28 de junho, no Centro Marista São 
José das Paineiras, em Mendes, RJ. 

Foi uma semana inesquecível, de renova-
ção, transformação e conversão. Frei Ignacio 
pede aos guias uma conversão pessoal diária, 
com mais interioridade; e, na oração, um maior 
contato pessoal com Aquele que sabemos que 
nos ama: cada vez mais pensar como Jesus, fa-
lar como Jesus, agir como Jesus, ser como Je-
sus. Como diz Frei Ignacio, devemos ser amigos 
do Senhor, enamorados de Jesus Cristo.

Convite
Participem das Oficinas de Oração e Vida que se iniciam em agosto:

•	Dia	12,	2ª	feira,	às	15h,	na	sala	de	vidro,	dentro	da	igreja,	próxima	à	
imagem	de	São	Francisco.			

•	Dia	13,	3ª	feira,	às	19h30m,	na	Sala	João	Luiz	(acesso	pela	escada	ao	
lado	da	sala	de	vidro).

(Armanda Alves - Guia de Oficinas de Oração e Vida)

Este casal tão especial, exemplo de vida familiar cristã, faz parte de nossos colaboradores em 
todos os dias e em todas as situações, pois atendem na secretaria da paróquia com muita efici-
ência, mas sempre com gentileza e atenção a todos.

No dia 20 de julho completaram 28 anos de vida matrimonial e celebramos a data agradecen-
do ao Senhor sua presença em nossa comunidade.     

Deixamos aos queridos amigos abraços afetuosos e sinceros parabéns.
Que o Deus da vida os conserve sempre unidos e fortes no amor e na fé. 

(Seus amigos paroquianos de São Francisco de Paula)

Oficinas de Oração e Vida
Semana de Culminância - Refundação das Oficinas

Aniversário de casamento de Naira e Paulo Roberto
20 de julho
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No último dia 30 de ju-
nho, a Igreja, em âmbito 
mundial, celebrou os Santos 
Pedro e Paulo. 

Na Capela de São Pedro 
não foi diferente. Uma gran-
de festa, seguida da mais bela 
procissão, reuniu e confra-
ternizou as comunidades das 
ilhas da Gigóia e Primeira. 

A parte marítima teve a 
participação de mais de quin-
ze embarcações, à frente das 
quais ia entusiasmado Frei 
Moraga, feliz com a acolhida 
e resposta da comunidade ao 
seu chamado à manifestação 
religiosa. 

Depois, tivemos a parte 
terrestre da procissão, segui-
da da Santa Missa. Houve 
encenação das crianças, re-
latando a vida de São Pedro, 
presença de pescadores da 
região e devotos de nosso 
padroeiro. 

Agradecemos a Deus por 
nos conceder momento tão 
especial para externar a nos-
sa fé.

(Edison Parente) 

Daremos início aos encontros de prepara-
ção para o Sacramento da Crisma no dia 17 de 
agosto, sábado, às 17h, no Centro Social, sala 
B-09. Todos os inscritos estão convocados. Nes-
sa ocasião falaremos sobre a importância deste 
Sacramento na vida do cristão e apresentare-
mos os catequistas, esclarecendo as dúvidas de 
cada crismando.

As inscrições para a Crisma ainda estão 
sendo aceitas na secretaria da paróquia, no 
horário de expediente. A idade mínima é de 

Festa de São Pedro
Ilha da Gigóia

Pastoral da Crisma

15 anos. Os adultos que ainda não foram 
crismados também estão convidados, pois 
não há limite de idade para eles, todos são 
bem-vindos.

Os	horários	para	os	encontros	serão:
•	 4ª	feira,	às	18h,	na	igreja;
•	 sábado,	às	18h,	no	Centro	Social;
•	 domingo,	às	18h,	no	Centro	Social.
Que o Espírito Santo fortaleça e ilumine a 

fé de cada um e os ajude a perseverar nessa 
caminhada.

(Fátima Coutinho – coordenadora)
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Pastoral Familiar
Semana Nacional

da Família 2013
11 a 17 de agosto

Programa convite

Compartilhando
as alegrias de um
jovem paroquiano

Filipe Luiz
A Semana Nacional da Família é um 

convite para que assumamos a missão 
da Família, já que é “um dos eixos trans-
versais de toda a ação evangelizadora da 
Igreja”(DGAE, 108).

O tema nesse ano é “A Transmissão e 
educação da fé cristã na família”.

Para essa ocasião a Comissão Episco-
pal Pastoral para a Vida e a Família lançou 
o subsídio “Hora da Família 2013” para 
que os membros da Família e da Escola 
assumam objetivos comuns na constru-
ção de ações educativas em torno de 

conteúdos e princípios que visem o ser humano na sua totalidade.
O “Hora da Família” é distribuído pela Secretaria Executiva Nacio-

nal da Pastoral Familiar – SECREN, pelos Casais regionais da Pastoral 
Familiar e ainda em algumas livrarias católicas.

Sou seminarista da Congregação dos Padres e Ir-
mãos do Sagrado Coração de Jesus, por isso digo, 
com alegria, que sou Seminarista do Coração há 
quatro anos.

Atualmente moro no Convento Sagrado Coração 
de Jesus, na cidade de Brusque, em Santa Catarina, 
onde curso o último ano de Filosofia. Preparo a mo-
nografia, um desafio para mim, pois estudo o filó-
sofo Friedrich Nietzsche. É importante pesquisar os 
filósofos ateus, para assim dialogar com a sociedade 
e defender nossa fé cristã. 

Estamos reformando os jardins do nosso seminá-
rio, então, esse ano, além dos estudos, temos muito 
trabalho de jardinagem, já conseguimos construir 
um pergolado.

Neste trimestre sou o líder do Convento, dinâmica 
que vem me ajudando a vencer os desafios e a ama-
durecer na vida seminarística. 

Agradeço as orações pelas vocações sacerdotais e 
vamos juntos sempre colocar o nosso coração junto 
ao Coração de Cristo.

Obrigado a todos pelo carinho e orações.

(Seminarista Filipe Luiz, scj)

Prezado	Filipe

Ficamos	contentes	com	a	sua	visita,	desejando	
que	continue	sua	caminhada	cristã,	acolhido	ter-
namente	no	Sagrado	Coração	de	Jesus.

Volte	sempre.

Seus amigos da Paróquia São Francisco de Paula

10/8 – 6ª feira – 19h 
Abertura Solene - Missa na Paróquia Imaculada Conceição, 
onde estarão presentes representantes de todas as paróquias 
do Vicariato de Jacarepaguá.

11/8 – sábado - 10h
Missa na Paróquia São Francisco de Paula, em ação de graças 
pelos casais que em 2012 completaram 25 ou 50 anos de vida 
matrimonial.
Dia dos pais – bênção especial a todos os pais presentes.

14/8 – 4ª feira – 20h
Oração do Terço da Família, na Paróquia Nossa Senhora Mãe 
da Divina Providência, transmitida pela Rádio Catedral.

17/8 – sábado – 9h.
Encerramento Arquidiocesano da Semana da Família, na 
Catedral Metropolitana.

24/8 - sábado – 20h30m
Noite de Queijos e Vinhos 
em família, no Condomínio 
Atlântico Sul.
Informações - tel: 2493-7077.

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

(Nei e Jaciara)
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As diferentes vocações

Transfiguração do Senhor
6 de agosto

•	 Dia 4, Dia das Vocações Sacerdotais e 
Diaconais, recordando São João Maria 
Vianney, o Cura d’Ars, patrono dos sa-
cerdotes, e São Lourenço, celebrado dia 
10/7, patrono dos diáconos. A todos os 
sacerdotes, especialmente os da Ordem 
dos Mínimos de São Francisco de Paula 
que conosco convivem como verdadei-
ros missionários, e a Vicente, prezado 
diácono, nossas orações especiais.

•	 Dia 11, Dia dos Pais, recordando São 
Joaquim, pai de Maria, celebrado dia 
16/7. Aos pais de nossa comunidade 
paroquial desejamos que sejam sempre 

Desde 1981, agosto é celebrado como o Mês das Vocações. Vocação é um chamamento 
feito a cada um de nós por Jesus Cristo, para uma ligação única e pessoal com Ele. 

É importante refletirmos sobre isto, para que nossas ações sejam agradáveis aos olhos 
do Senhor. 

Durante os 4 domingos de agosto teremos a liturgia especialmente dedicada ao tema 
vocacional, conforme tradição da Igreja. 

Jesus foi transfigurado no Monte Tabor, diante de Pedro, Tiago e João. Suas 
vestes resplandeceram e lhes apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. 
Ambos personificam o Antigo Testamento: a Lei e os Profetas.

Na Transfiguração, Deus fala dos céus aos discípulos, imperativamente: “Este 
é meu Filho amado; ouvi-o.” Agora é Jesus quem vai ensinar tudo que Deus 
quer, pois só Ele tem palavras de vida eterna, Ele é a Palavra de Deus, o Verbo 
eterno do Pai, a manifestação plena do amor divino. 

A Transfiguração é um sinal de que, se quisemos conhecer a Bíblia, agora 
temos que conversar com Jesus.  A Transfiguração revela, também, o destino 
final de Jesus e de todos os que se comprometem com a realização do projeto 
de Deus, isto é, com a justiça, que gera liberdade e vida em abundância. 

O panorama descortinado pela fé é grandioso e belo, mas, na prática, as coisas 
não parecem tão fáceis. Jesus, ao descer do monte, diz que é necessário entregar-
-se ao compromisso com Deus, para perceber o que o projeto da justiça exige.

Seria bom ficar com esse Jesus glorioso, mas a glória só virá depois da luta 
pela renovação de todas as relações humanas, sociais, políticas e econômicas. 

(Pastoral da Comunicação)

exemplos da dignidade cristã, para que 
colaborem positivamente na formação 
de seus filhos.  Também neste dia come-
moramos a Vocação Matrimonial. 

•	 Dia 18, Dia dos Religiosos e Religio-
sas, recordando Maria, modelo de con-
sagração a Deus. Agradecemos ao Pai 
a presença dos Religiosos Mínimos en-
tre nós, incansáveis servidores da Igreja 
de Cristo.

•	 Dia 25, Dia do Catequista, simbolizan-
do o leigo a serviço do Reino na Igreja, 
aqueles que, num testemunho de fé e 

generosidade, dedicam-se a transmitir 
as verdades divinas às crianças, jovens 
e adultos. Que todos sejam sempre, 
para a comunidade da Barra da Tijuca, 
reveladores do rosto do Senhor.

(Pastoral da Comunicação)
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Campanha da Fraternidade

Ordem Pública

Meio Ambiente

No dia 24 de junho, a Igreja São Francisco de Paula, 
cumprindo sua função social, cedeu o salão para o Secre-
tário Alexander Vieira da Costa, da SEOP – Secretaria Mu-
nicipal da Ordem Pública, reunir-se com os comerciantes 
e empresários do Jardim Oceânico, mobilizados por Luiz 
Igrejas, presidente da AMAR – Associação de Moradores e 
Amigos do Tijucamar e Jardim Oceânico.

Compuseram a mesa, além dos acima mencionados, Tia-
go Mohamed, Subprefeito da Barra e adjacências, Alvir Rosa 
(Administrador Regional) e a vereadora Laura Carneiro.

Os presentes tiveram a oportunidade de esclarecer suas 
dúvidas, bem como, tomar conhecimento da legislação em 
vigor referente à ordem pública. 

O Secretário Alexander, procurando sempre a “verdade”, 
apontou algumas irregularidades que vêm transtornando 
a ordem pública local, propondo-se a encontrar soluções, 
com o apoio de todos.

Frei Dino encerrou a reunião ressaltando os valores que 

Parceiro da Equipe da CF desde o ano de 2004, quando o 
lema foi “Água, fonte de Vida”, o Instituto Lagoa Viva, em sua 
13ª Edição na Semana do Ambiente, apresentou no dia 7 de ju-
nho, no salão do Centro Social, três palestras coordenadas pelo 
Dr. Luiz Igrejas, Presidente da Comissão da Mobilidade Urbana e 
Transporte da OAB Barra. 

O advogado Dr. Francisco Carrera  discorreu sobre o “Valoração 
da Biodiversidade”; o “Panorama do Programa de 
Saneamento Local” ficou por conta do  
Engenheiro e Diretor de Obras da 
CEDAE,  Dr Jair Otero Peixoto; 

e coube à advogada e Presi-
dente da Comissão de Direi-
to Ambiental da OAB Barra, 
Dra. Christianne Bernardo, 
brindar os ouvintes com  “O 
Papel do advogado na área 
ambiental”. 

O presidente do Instituto 
Lagoa Viva encerrou a noite, 

com breves, mas contun-
dentes palavras: 

“Vamos, aos pou-
cos, conquistando mentes e corações, difundindo co-
nhecimentos, engajando novos atores na causa voltada 
para o cuidado ambiental, uma vez que muitas atitudes 
humanas causam impactos no ambiente.

Falta, porém, a consciência da gravidade dos proble-
mas ambientais e lamentamos que eles sejam tratados 

como algo que possa esperar ou que não se possa resol-
ver. Há poucas práticas concretas e muitas estão apenas 

no terreno da intenção. A chamada questão ambiental, que se 
agrava exponencialmente, ainda não é prioridade absoluta nos 
projetos de governo.

É necessário continuar a luta por um lugar melhor para 
viver e pela adoção urgente de políticas e práticas ambientais, 
pois temos compromissos com as futuras gerações.”

devem motivar tais encontros: “Vibro com esse espírito de 
comunidade, pois só com trabalho em conjunto, alcançamos 
o bem comum, encontrando o caminho da fraternidade”.

(Maria Helena Cantamissa)
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Delegação dos Frades Mínimos

Assunção de Nossa Senhora
15 de agosto

A Delegação dos Frades Mínimos realizou seu encon-
tro anual em Guarapuava, Paraná, na casa de encontros 
Juan Diego, administrada pelo Padre Verbita Giuseppe 
Garibaldi. 

O clima foi bem favorável e facilitou os trabalhos que 
dizem respeito à caminhada da Ordem no Brasil.

Tivemos a graça particular de contar com as presen-
ças do Revmo. Corretor Geral, Padre Francesco Marinelli 
e do Vigário Geral, Padre Jaime Mediavilla, que trouxe-
ram um contributo incalculável no decorrer do encontro.

A maior preocupação da delegação, composta em 
sua maioria de padres brasileiros, foi codificar a identi-
dade e a centralidade do Carisma penitencial, tendo 
na vida comunitária sua expressão maior.

Todos saíram renovados, prontos a servir, para que a 
Ordem continue sua missão em solo brasileiro.

Na vida de Maria podemos observar os sinais luminosos do Espírito Santo irrompendo, 
com toda plenitude, em momentos especiais: na Imaculada Conceição, na Anunciação e 
em Pentecostes.

Mesmo quando envolvida pelo silêncio, o Espírito imprimia em Maria a semelhança di-
vina, inspirando seus propósitos, sustentando suas decisões, incentivando sua caminhada 
responsável, plena de amor por Jesus.

Maria, como Mãe de Deus, não esteve sujeita ao poder do pecado, não ficou sob o 
império da morte, não experimentou a corrupção da carne, mas foi glorificada em corpo e 
alma, sendo assunta aos céus, logo após a morte. Maria foi inserida no Mistério de Cristo e 
participa da Ressurreição de seu Filho. 

Desde tempos remotíssimos, pelo decurso dos séculos, aparecem testemunhos, indícios 
e vestígios desta fé comum da Igreja, até se manifestar claramente. 

Sobre Maria escreve São João Damasceno, em 749:
“Era necessário que aquela que no parto havia conservado ilesa sua virgindade conser-

vasse também, sem corrupção alguma, seu corpo depois da morte. Era preciso que aquela 
que havia trazido no seio o Criador feito menino habitasse nos tabernáculos divinos. Era 
necessário que aquela que tinha visto o Filho sobre a cruz, recebendo no coração a espada 
das dores, das quais fora imune ao dá-Lo à luz, O contemplasse sentado à direita do Pai. Era 
necessário que a Mãe de Deus possuísse aquilo que pertence ao Filho e fosse honrada por 
todas as criaturas como Mãe de Deus”. 

O Dogma da Assunção da Virgem Santíssima foi proclamado, solenemente, pelo 
Papa Pio XII, por meio da Constituição Apostólica “Munificientíssimus Deus”, no dia 1º 
de novembro de 1950. 

O Papa Paulo VI, em 1974, na Exortação Apostólica “Marialis Cultus”, resume a impor-
tância desse dogma numa expressão cheia de densidade: “A solenidade de 15 de agosto 
celebra a gloriosa Assunção de Maria ao céu: festa de seu destino de plenitude e de bem-
-aventurança, glorificação de sua alma imaculada e de seu corpo virginal, de sua perfeita 
configuração com Cristo ressuscitado”. 

(Pastoral da Comunicação)
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Aniversário do Condomínio Costabella

Renovação Carismática Católica
Noite de Vigília

O Condomínio Costabella, na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 
1100, celebrou, em clima fraterno, seu 18º aniversário e, como 
disse Frei Dino, a sua maioridade. 

Tivemos no dia 13 de julho uma Celebração de Ação de 
Graças, dirigida pelo Reverendo James Tims, morador do con-
domínio, que falou sobre a gratidão. Ao final, lembrou como é 
bom nosso condomínio, do que ele nos oferece, agradecendo 
por  todos os moradores, pela administração e pelas pessoas 
atenciosas e disponíveis que aqui trabalham.

Dia 20 de julho, os grupos Aliança e Vinde e Vede, em perfeita união com a Jornada Mundial da Juventude, se uniram para 
uma Noite de Vigília, das 20 às 24h, na paróquia, com a participação do pregador Ironi Spuldaro, da Comunidade Canção Nova.

     Adoração ao Santíssimo Sacramento, louvor, oração e muita música deram o tom a esta vigília, com grande número de 
participantes da paróquia e peregrinos de diferentes países que vieram para a JMJ.

     Agradecemos ao Ironi pela disponibilidade e o pedido de todos ao Espírito Santo foi um só: que iluminasse a Jornada 
Mundial da Juventude, produzindo bons frutos. 

(Pastoral da Comunicação)

Contamos também com a presença de Frei Dino, que des-
tacou a fraternidade e o exemplo que o Condomínio dá, ao 
agradecer a Deus pela vida e por agirmos como uma grande 
família.  

Deixamos o registro da participação especial de Marco Au-
dino, que nos levou a cantar e orar com muita alegria e amor. 

Em singela confraternização, encerramos nosso encontro. 
Parabéns a todos os moradores do Condomínio Costabella!
 

(Armanda Alves – moradora)
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UM PRESENtE
MUItO ESPECIAL

Ministério da
Consolação e Esperança 

Recebemos, como doação da Família de Leonardo 
Bianchi Viana, residente na Barra da Tijuca, uma escultu-
ra da Sagrada Família, de autoria do artista cearense De-
oclécio Soares Diniz, o Bibi do Canindé, que levou apro-
ximadamente 8 meses para executá-la, no ano de 1984.

Este artista já trabalhou para várias igrejas no Rio de 
Janeiro e para o Mosteiro de São Bento, que guarda al-
gumas de suas obras.

A escultura da Sagrada Família se destinava a uma 
igreja dos Estados Unidos, mas por problemas alfande-
gários relativos à madeira utilizada, o imposto a ser pago 
seria muito alto. Então, a Sra. Yolanda Terezinha Bianchi, 
artista plástica, a adquiriu para decorar a loja de seu ma-
rido, “Hamilton Móveis”, na Tijuca.

Esculpida em um único tronco de mogno da Amazô-
nia, a peça, de 1,65m de altura e 1,10m de largura, é de 
grande beleza.

Estamos aguardando o pedestal de granito, para co-
locá-la em lugar de destaque em nossa igreja.

Agradecemos a generosidade dos doadores, pedindo 
à Sagrada Família que os acolha em seu regaço.

No dia 21 de setembro, às 15h, na Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, Rua Benevente, nº 15, Pechincha, Jacarepaguá, haverá 
aprofundamento para os ministros da Consolação e da Esperança 
que servem nos cemitérios do Vicariato de Jacarepaguá.

O aprofundamento será dado pelo Padre Pedro Paulo, Orien-
tador Espiritual diocesano deste ministério.

Mons. Jan Kaleta, Vigário Episcopal, solicita que cada paróquia 
apresente um ou mais paroquianos que possam servir neste minis-
tério para participarem desse aprofundamento e que as pessoas 
apresentadas possam estagiar e fazer o Curso de Formação.

Condições para ingressar neste Ministério

•	 Ter	25	anos	ou	mais;

•	 Ser	convidado	por	uma	pessoa	da	Igreja:	sacerdote,	Ministro	
da Consolação e Esperança ou leigo engajado;

•	 Apresentar-se	ao	ministro	que	estiver	de	plantão	no	cemité-
rio para ser encaminhado ao coordenador, mostrando inte-
resse pelo serviço;

•	 Estagiar	pelo	menos	6	meses	em	todos	os	horários	e	com	
todos os ministros, se possível. Nesse período, não fazer en-
comendações sozinho.

•	 Comparecer	às	reuniões,	aprofundamentos,	retiro	ou	qual-
quer evento que for realizado;

•	 Ter	disponibilidade	de	tempo,	independência	financeira	e	de	
ajuda ao irmão, se necessário;

•	 Vestir-se	dignamente	para	ir	ao	cemitério,	não	usando	rou-
pas que causem constrangimento às famílias e à Igreja;

•	 Não	ter	impedimento	de	receber	a	Sagrada	Comunhão.	(Paróquia São Francisco de Paula)
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Celebração dos 40 anos de fundação da Parada Jovem
7 de julho de 2013

O movimento “Parada Jovem” foi fundado em 4 de julho de 
1973, por cursilhistas, para levar os jovens a se encontrarem com 
Jesus Cristo. Nasceu pela iniciativa de Irmã Tereza de Oliveira e 
Alfredo Lisboa, médico do HCE e cursilhista, que não supunham 
que o sonho de evangelizar os jovens do Rio de Janeiro pudesse 
frutificar tanto. 

Sempre sob as bênçãos de Nossa Senhora das Graças, no Santu-
ário da Medalha Milagrosa, da Ordem de nossa querida Irmã Tereza, 
a Parada Jovem nasceu, cresceu em graça e amadureceu, a ponto 
de completar 40 anos de serviços à Arquidiocese do Rio de Janeiro, 
tendo realizado quase 200 encontros masculinos e femininos.

Durante muitos anos, entre as décadas de 70 e 80, nosso pá-
roco Frei Costantino Mandarino foi o Assessor Espiritual do movi-
mento, designado pelo arcebispo D. Eugênio Salles. Naquele tem-

O serviço à Igreja é a forma mais pratica e objetiva de mostrar o amor 
de Deus em nós. Seguindo este preceito, o voluntariado na JMJ RIO 2013 
suscita em nós o mais puro sentimento de amor e faz crescer o ardor 
missionário, o desejo pelo bem comum e a gratuidade do amor fraterno.

Participar como voluntário da JMJ é uma graça e como tal, devemos 
agradecer a Deus esse carinho que Ele nos faz e pedir forças para que 
façamos aquilo que Ele quer, que sejamos operários obedientes e fiéis. 

Não existe melhor forma de demonstrar tudo isso, do que a entrega 
na santa missa, momento do ápice da nossa fé, e foi o que alguns vo-
luntários fizeram nesse domingo, dia 14 de julho de 2013, na Igreja São 
Francisco de Paula.  

Após a celebração presidida por Frei Altair, com uma linda benção 
e ao som da música 
“No peito eu levo 
uma cruz, no co-
ração o que disse 
Jesus”, os voluntá-
rios saíram da missa 
com a certeza de 
que será maravilho-
so participar da JMJ 
RIO 2013.

(Sandra Maria 
Santos)

po, os encontros partiam e chegavam da Paróquia de S. Francisco 
de Paula e muitos jovens tiveram a oportunidade de conhecer a 
espiritualidade de nosso patrono.

Um dos jovens que fizeram encontro de Parada tornou-se, de-
pois, seminarista da Ordem dos Mínimos e foi ordenado sacerdote 
em nossa paróquia, Pe. Carlos Caridade. Nosso Frei Célio também 
tem grandes laços de fraternidade que o ligam ao movimento 
Parada Jovem.

Por isso, nada mais justo do que celebrar essa ocasião com 
uma missa e festa junto ao Frei Dino e Frei Altair, que já faz parte 
também da “familia paradista”.

Viva Nossa Senhora das Graças! Viva São Francisco de Paula!
Obrigado, Frei Dino e a todos os Mínimos que sempre nos 

acolheram com amor Carithas.

(Movimento de Parada Jovem da Arquidiocese do Rio de Janeiro - 1973/2013)
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