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30º Encontro de Casais
com Cristo - ECC

mês de setembro chega, para a nossa Paróquia,
com muitas atividades pastorais. Dentre elas, o
título deste editorial será o tema de destaque. A
Paróquia realiza, neste mês, o 30º Encontro de
Casais com Cristo da sua história.
A organização de um ECC não acontece da noite
para o dia. É preciso valorizar o grande trabalho da
Pastoral Familiar, de toda a sua coordenação, que se
volta de modo muito especial, para este momento do
ano. Uma dedicação que toma conta de um ano inteiro. Casais que, no entusiasmo da sua missão como
família, tanto trabalham para trazer outros casais para
este Encontro de fé, família e comunidade.
No editorial, não haveria espaço para listar todos
os casais que participaram de todos os Encontros e testemunham a força do Encontro
de Casais com Cristo. São famílias que
permitem a presença do Deus Vivo no
seu lar. Tudo isso se torna sinônimo de
esperança para mais este Encontro,
agora em setembro. Que a alegria de
tantos casais se torne uma realidade

de força, vida e presença de uma Igreja que caminha
ao lado da família.
O Papa Francisco, em grande parte do texto da Exortação Apostólica Pós Sinodal Amoris Letitia, fala diretamente aos casais unidos pelo sacramento do matrimônio e reforça a doutrina da Igreja sobre este sacramento.
Os Encontros de Casais com Cristo têm como objetivo,
trazer para o casal a consciência sobre o sacramento do
matrimônio na sua vida. Trazer luz para os casais, diante
da sua missão como família nos tempos de hoje. Proposta assumida como tema dos Sínodos sobre a Família.
Com alegria, acolhemos os casais para este 30º
ECC. O espaço da nossa Paróquia está aberto às famílias, para uma verdadeira experiência com o Evangelho
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Famílias que se abrem
ao Cristo que lhes fala, que vem com o intuito de se
encontrar com a Palavra, que ecoa no coração do
esposo, da esposa, dos filhos e do lar.
Pela intercessão de São Francisco de Paula,
Deus abençoe o 30º ECC entre nós.
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Expediente Paroquial
Pároco: Frei Costantino Mandarino (Frei Dino)
Vigários: Frei Célio Ferreira
Frei André Ferreira de Souza
Igreja Santa Teresinha
Praça Desembargador Araújo Jorge, s/n - Largo da Barra
Capela São Pedro - Ilha da Gigóia
Rua Dr. Sebastião de Aquino, nº 90 A

HORÁRIOS DAS MISSAS

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

GRUPOS DE ORAÇÃO

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

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

NA MATRIZ

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

Festa do 2º Aniversário
do Terço dos Homens
Foi com grande alegria que festejamos o 2º aniversário do
Terço dos Homens, da igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus.
Um dia que ficará guardado em nossos corações para sempre.
Contamos com a presença do nosso Frei Célio e de todas as famílias que fazem parte deste Terço Mariano. Começamos com a
Santa Missa às 19h, presidida por Frei Célio. Em seguida rezamos
o Terço, não só com os homens, mas também com suas famílias.
Tivemos a graça de contar com a presença dos nossos irmãos
Paulo e Ivonete (ele se recuperando de sua enfermidade a passos
largos, pela intercessão de Nossa Mãe do Céu). Entraram levando
Nossa Senhora, dando início às comemorações.
Agradecemos a presença dos nossos irmãos da Ilha da Gigóia
pois, juntos, fortalecemos as nossas orações, e às doações dos nossos irmãos, que ajudaram a acontecer uma bonita festa, do lado
de fora da Igreja .
Agradecemos principalmente à Nossa Senhora, por tocar nos
corações de tantos homens, que se sentem fortalecidos a cada terça-feira, rezando uns pelos outros e por todos .
“SALVE MARIA - MÃE DE DEUS E NOSSA MÃE“
(Luiz Alberto e Maria Cristina)

EXPEDIENTE DA SECRETARIA:

De segunda a sexta-feira das 9 às 12h e das 14 às 17h30m.
Telefones: Secretaria - 2493-8973 e 2486-0917
Ambulatório - 2491-8509
E-mail: sfpcharitas@gmail.com
Boletim Nossos Passos
- Responsável: Pastoral da Comunicação
- Diagramação: Roberto Niczay (rniczay@gmail.com)
- Impressão: Gráfica e Editora Trena - Tels: (21)2158-8400 e 99997-2013

Fique a par das notícias
da nossa Paróquia - Acesse:
www.ordemdosminimos.org.br
www.facebook.com/paroquiasaofranciscodepaula
www.twitter.com/sfpbarra

CENTRO
ASiemens
UDITIVO

Audição sem esforço

Ótimas promoções de aparelhos e baterias
Agende seu teste grátis
Atendemos em domcílio

Tels.: (21) 2298-1989 / (21) 2135-7000 | Whatsapp: 99622-3198
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São Francisco de Paula
A História de uma Tradição dos Mínimos
“Tudo o que fazemos por amor a Deus é possível e fácil, porque Jesus Cristo bendito
sempre suprirá o que falta às nossas débeis forças” (S. Francisco de Paula).
Seja qual for o artista que pretenda retratar nosso Padroeiro, deverá saber expressar a humildade, a atitude de contemplação e o fervor da oração. Deverá trazer para o
papel, para a tela ou para a escultura, aquele brilho intenso que fez dele a “Luz da Misericórdia” e o “Profeta da Penitência e da Misericórdia”, que por longas horas contemplava o crucifixo, enquanto implorava o perdão de Deus para os pecados do Homem.
Além do constante jejum e de fazer penitência para que o próximo recebesse o
perdão de Deus, como eremita que era, S. Francisco costumava ir para uma gruta para
orar. Conta a tradição dos Mínimos que, certa vez São Miguel Arcanjo lhe apareceu e lhe
entregou um hábito monástico. Este hábito, São Francisco nunca tirava, mas ele estava
sempre limpo e exalava um agradável odor. A tradição nos conta ainda que, tempos depois, o Santo estava na gruta, mergulhado em profunda oração, quando novamente viu
São Miguel Arcanjo, por quem tinha grande devoção. O Arcanjo trazia nas mãos uma
espécie de sol e a palavra “Charitas”(Caridade), escrita sobre um fundo azul. São Miguel
lhe pediu para que a palavra “Charitas” fosse o emblema da Ordem dos Mínimos, o que
foi imediatamente aceito. Assim, junto ao jejum, à penitência e à oração, juntou-se a
caridade, que sempre foi praticada pelo Santo. São Miguel Arcanjo tornou-se o Padroeiro da Ordem dos Mínimos e sua festa é celebrada dia 29 de setembro. A caridade
tornou-se, cada vez mais, parte integrante da vida de São Francisco.
A gruta, seu refúgio de oração, tornou-se ainda mais procurada por fiéis, pois seus
milagres, famosos por toda a Calábria, logo ficaram conhecidos em outros países. O
brilho de seu amor ao próximo se refletia nas mãos que curavam, nas sábias palavras
que dizia, no consolo, na esperança que trazia. E este brilho jamais quadro algum ou
escultura alguma conseguirá retratar!

Escultura de São Francisco de Paula, no interior da Basílica de São Pedro, no Vaticano

São Francisco de Paula, orai por nós!
(Taís – Pastoral da Comunicação)

Dia da Independência - Abertura dos Jogos Paralímpicos
7 de Setembro
O dia 7 de Setembro é a data nacional que representa nossa
identidade como povo. Um dia para celebrar a independência do
nosso país. Dia de celebrar nossas belezas e riquezas, nosso patrimônio, nossa cultura, nossa diversidade, nossa gente. Dia de
reafirmar nossa singularidade e o que nos identifica como nação:
o orgulho de ser brasileiro!
Em 2016, a celebração de nossa data nacional será enriquecida com a abertura dos Jogos Paralímpicos, evento em que atletas
de alto nível, portadores de algum tipo de deficiência física ou
sensorial, participam de 23 modalidades esportivas adaptadas.
(Portal Brasil / Brasil Escola)
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Pastoral do Dízimo

Homenagem às Avós
A presença das avós, na
caminhada da catequese,
foi sempre um motivo de
grande alegria para todos
nós! Muitas crianças nos
revelam um lindo testemunho, de como Jesus chegou
ao seus corações pela voz
amorosa da vovó, pelas orações cantadas ou ditas, com
tanta fé, para cada netinho
e netinha. Queremos por
esta bênção homenageá-las, pedindo a Deus que as
conserve por muito tempo
no coração de cada família,
embalando seus netinhos!
Que todo dia seja um
Feliz Dia Das Avós!
(Mercedes Manão - Catequese)

Dia Nacional e Internacional
da Pessoa Idosa
1º de Outubro
Celebrado mundialmente, o dia 1º de outubro é Lei Federal no Brasil
desde 2006 - Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa.
Perguntam alguns para que celebrar DIA da PESSOA IDOSA se há
tanta violência, apresentada nos meios de comunicação, nas Delegacias
e demais órgãos que cuidam do Direito das Pessoas Idosas. Cabe citar
que temos também deveres,como votar nas eleições!
A possibilidade de mudança de conduta é uma das grandes esperanças, apontada na BÍBLIA e defendida por CRISTO, em sua pregação. É
possível desenvolver mais AMOR pelas criaturas. Vivemos tempos difíceis:
Competição, luta de poder, ganância. Mudar trará mais saúde social e
pessoal, afirmam as modernas pesquisas em Psicologia.
Parabéns para os idosos da Paróquia São Francisco de Paula, da
Igreja Santa Teresinha e da Capela São Pedro. Maria nos abençoe
a todos!
(Dina Frutuoso colaboradora da Campanha da Fraternidade)

Aniversariantes do mês
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Luiz Henrique Moura de Souza
Mina Corrêa
Anezia Campos Paranhos
Inês Teresinha Motter
Laís Werneck de Menezes
Sonia Maria da Silva Gama
Adriane Aquino de Moraes
Manoel Costa da Silva
Givalda Feitoza Melo dos Santos
Vera Lúcia Leonardo
Alice Aparecida Campos
Eliana da Silva Queiroz
Alis Nercessian do Amaral
Reni Domingos Roggia
Rose Georges Ghosn
Cecilia Gomes de Lucas
Elizabeth Regina dos Santos Sá
Maria Helena de Mesquita Nascimento
Sueli Cardoso Bezerra Cunha
Beatriz Bernard Abba
Marcelo Mendonça de Brito Dantas
Vania Maria Silva de Castro
Gloria Alves dos Santos
Fernando Antonio Santos Beiriz
Laércio Jurandyr Bruni
Maria de Fatima da Silva
Maria José de Carvalho Salvador
Celio Abdalla
Henrique Pessoa Mendes Neto
José Luís Thomé Tavares Ferreira
Natália Silva Oliveira
Cecilia de Oliveira Cavina
Maria das Graças Matias Rosa
Washington Pinto de Medeiros
Jucilda Dias de Lima
Mario Bottino
Ricardo de Amorim
Manoel Luiz Costa Silva
Maria das Mercês Alves Cossich Teixeira
Nader Leite Nassar
Jorge Antônio Corrêa de Queiroz
Sonia Maria Monteiro Almeida
Lawrence Cheung
Manoel Menezes
Maria del Carmen Tornes Martinez
Maria Valéria Perli
Vanda Batista de Oliveira Incao
Carlos Alfredo Coutinho de Oliveira

éns
Parab s!
a todo
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Pastoral da Iniciação Cristã
Pré-Catequese
Sementes do Futuro

Catequese
A entrega solene da Bíblia aos catequizandos do primeiro ano,
foi feita no dia 16 de julho, na missa das 17h.
Na Ação de Graças, frei Dino falou da importância de iniciar as
crianças na escuta e na leitura da Palavra de Deus, nesta fase de
formação. É na Bíblia que as crianças terão viva a História da Salvação, o encontro com o Amigo Jesus e as experiências dos primeiros
cristãos com o Ressuscitado.
Após serem abençoadas, as Bíblias foram entregues pelos catequistas as suas turmas. Vejam a emoção das crianças da catequista
Jéssica, com a Palavra de Deus nas mãos.
(Magaly Siqueira - Catequista)

É com muita alegria e esperança que apresentamos os pequenos da
pré-catequese: Romeu, Arthur, Larissa, Alice, Bernardo, Lucas, Felipe, Pietra, Mariana, Matheus e Sabina. Eles são sinais de que as sementes do
Reino continuam chegando em nossa comunidade. Vejam que precioso
presente de Deus!
Estamos também felizes, porque Yasmim e Bruna, ex-catequizandas
nossas, agora colaboram com a mãe-catequista Conceição, no cuidado
com as crianças.
O Encontro da Pré-catequese se realiza aos sábados, às 15h na sala B3,
com crianças a partir dos seis anos. Somos muito gratos ao Senhor por elas!
(Magaly Siqueira – Catequista)

Mês das Vocações
Em agosto, mês vocacional, a catequese , ainda em férias, lembrou de bem celebrar o dia do Padre. O grupo reuniu-se e organizou uma linda
Cesta de Café da Manhã, para presentear nossos padres.
Frei Dino, frei Célio e frei André recebam nossa homenagem e nossas orações, pela dedicação e amor ao sacerdócio que escolhem viver todos
os dias, na caminhada sacerdotal. Pedimos a Deus que os abençoe e guie para sempre!
(Mercedes Manão – Catequese)
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Dia do Padre
O Dia do Padre foi comemorado, com muita alegria, no domingo, 7 de agosto,
com a igreja lotada. O seminarista Bruno, de São Paulo, esteve presente e fez a homilia, falando sobre sua experiência vocacional.
Ao final da missa, todos cantaram “Tu és sacerdote para sempre”, e Frei Dino se
colocou em uma posição de humildade, como podemos ver na foto.
Nossos queridos padres Mínimos, fiéis seguidores do Padroeiro, não se esquecem
da humildade, da falta de vaidade, da simplicidade. Entretanto, justamente por isso,
como são grandes!

NOSSA SENHORA
DAS DORES
15 de Setembro

(Pastoral da Comunicação)

Primeiro Aniversário da Ordenação
de Frei André Ferreira de Souza
Foi na linda e singela igreja de Nossa Senhora
das Graças, localizada em Toledo, interior de Minas
Gerais que, no dia 5 de setembro de 2015, foi celebrada a Ordenação do nosso querido Frei André. Já
como sacerdote, rezou sua primeira missa na nossa
paróquia, no domingo 20 de setembro de 2015, às
10h, para uma Igreja lotada.
Após passar um período em Guarapuava, retornou ao Rio de Janeiro. Querido por todos os paroquianos, podemos ver em seus olhos a alegria que
carrega no peito, por estar na Ordem dos Mínimos,
alegria esta que transfere para todos a sua volta.

Nossa Senhora das Dores ou Mater Dolorosa (Mãe Dolorosa) é um dos vários títulos que
a Virgem Maria recebeu ao longo da história.
Este título, em particular, refere-se às sete dores que Nossa Senhora sofreu ao longo de sua
vida terrestre, principalmente nos momentos
da Paixão de Cristo.
A imagem de Nossa Senhora das Dores
apresenta-nos uma simbologia clara e bela sobre os sofrimentos pelos quais a Virgem Maria
passou. Os sofrimentos da Mãe de Jesus a tornam uma grande intercessora diante de Deus
em nosso favor. Foi num momento de sofrimento, durante a crucificação de Jesus, que o Mestre nos entregou Sua mãe como ‘Nossa Mãe’.
Portanto, as Dores de Nossa Senhora são importantes e a tornam também ‘Co-redentora’ da
humanidade.

As sete dores de Nossa Senhora

No primeiro aniversário
de sua ordenação, desejamos que seu sacerdócio percorra um longo caminho iluminado pelo Espírito Santo,
para que continue a transmitir a Palavra, com o mesmo
amor que tem a Cristo-Rei.
(Pastoral da Comunicação)

1. A profecia de Simeão sobre Jesus (Lc, 2, 34-35);
2. A fuga da Sagrada Família para o Egito (Mateus,
2, 13-21);
3. O desaparecimento do Menino Jesus durante três
dias (Lucas, 2, 41-51);
4. O encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário (Lucas, 23, 27-31);
5. O sofrimento e morte de Jesus na Cruz (João, 19,
25-27);
6. Maria recebe o corpo do filho tirado da Cruz
(Mateus, 27, 55-61);
7. O sepultamento do corpo do filho no Santo Sepulcro (Lucas, 23, 55-56).
(Ida Cavalcanti-Pastoral da Comunicação)
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Pastoral da Promoção Humana
Estoque de Alimentos
Vicentinos da Paróquia São Francisco de Paula

(Graça Guedes – Coordenadora Estoque)

(Pastoral da Comunicação)

240 famílias beneficiadas com cestas básicas, o que representa um numero total
de 960 pessoas.
Instituições:

Exemplo de Instituições assistidas:
• Associação Maranatha - o programa
atende hoje a 30 jovens em processo de
recuperação até a reinserção na sociedade.

27 de setembro

Para a manutenção deste programa
contamos com a sua colaboração. PARTICIPE! Sua doação poderá ser entregue
na Secretaria da paróquia. Será um ato
concreto de solidariedade e amor.

• Paróquia Sagrado Coração (Nova
Iguaçu) – atende a 180 crianças de 0
a 6 anos em estado de desnutrição. A
alimentação fornecida é o LEITE FORTE,
conforme o programa criado pela Dra.
Zilda Arms. Nossa paróquia, colabora
com doação de leite em pó, açúcar, farinha, remédios e alimentos infantis.

Famílias:

• Lar Maria de Lourdes - Idosos e crianças com necessidades especiais;
• Associação Maranatha - Casa de Recuperação de dependentes químicos;
• Lar de Bethânia - Idosos em geral;
• Casa do Menor - Recuperação de menores de 12 a 18 anos e acolhimento
por medida protetiva;
• 13 Paróquias - Localizadas em comunidades carentes, como: Rocinha, Rio das
Pedra, Tanque, entre outras.

São Vicente de Paulo
São Vicente de Paulo
nasceu em Pouy, na França, em 1581. Aos 19 anos
foi ordenado padre, mas
preocupava-se muito com
a situação financeira da família. Só quando começou
a ter maior contato com
os camponeses e a vivenciar sua pobreza, cerca de
1612, resolveu direcionar
sua vida para aliviar as dores dos pobres e ajudá-los a
alcançar a salvação.
Sempre pensando na
evangelização e no serviço aos pobres, fundou a
Congregação da Missão e
a Companhia das Filhas da Caridade. Apesar de grande humildade, mesmo sendo doutor em Teologia, foi
conselheiro de soberanos e ajudou a Igreja a lutar
contra as heresias da época.
Fundou um hospital para crianças abandonadas,
e vários outros hospitais para idosos, insanos, presos e
mendigos. Seus missionários consolavam os escravos
cristãos. Visitava frequentemente os presídios, para
converter os presos e leva-los à salvação. Chegou a
receber o título de Capelão-Mor. Criou as regras de
sua comunidade e sempre incentivou a todos a humildade e o serviço aos pobres, doentes e abandonados.
A seu respeito, disse São João Paulo II; “Voltemos nossa mente e nosso coração para São Vicente
de Paulo, homem de ação e oração, de organização
e imaginação, de comando e de humildade, homem
de ontem e de hoje. Que aquele camponês de Landes,
convertido pela graça de Deus em gênio da caridade,
nos ajude após mais uma vez com a mão no arado
– sem olhar para trás – para o único trabalho que importa, o anúncio da Boa Nova aos pobres ...”

“Eu sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele,
o oceano seria menor” (Madre Teresa de Calcutá).
Este núcleo da Promoção Humana
dedica-se a suprir famílias e instituições,
através da doação de alimentos, cobertores, material de higiene pessoal, enxovais
para recém nascidos e remédios. Cinco
voluntários atuam neste trabalho, recebendo e distribuindo doações e, inclusive,
visitando instituições assistidas, para entender suas reais necessidades e o foco de
atuação de cada uma, visando a melhor
atendê-las.
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Pastoral do Idoso

Pastoral do Trabalhador

A PASTORAL DO IDOSO se reunirá, no dia 13/09,
terça-feira, às 15 horas,no Centro Social, com palestra
do Grupo de Oração VINDE E VEJA. Aguardamos a
sua presença. Você é importante para nós.

A Pastoral do Trabalhador comunica que Luiz Moura, seu coordenador há
quatro anos, transmitiu o cargo ao Mamedes, um dos mais antigos colaboradores. Eu, Vilemar serei seu assistente. Juntos, trabalharemos para que a Pastoral
desempenhe, cada vez melhor, suas atividades.

(Maria José Salvador, coordenadora)

(Vilemar Souza)

Damos as boas-vindas e desejamos sucesso à nova coordenação.
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Pastoral
Queijos & Vinhos
“...Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui...”
No sábado 30 de julho, no salão do Condomínio Atlântico Sul, foi
realizada a tradicional festa de Queijos e Vinhos da nossa paróquia.
Tivemos boa música, uma bela decoração e ótimas comidas e
bebidas! Porém, o mais importante foi a presença de nossa comunidade, que transformou a festa em um evento especial, cheio de
alegria e emoção.
Dentre os muitos pontos positivos, destaca-se o momento emocionante em que todos os presentes, de mãos dadas, acompanharam

o cover do Roberto Carlos cantando “Nossa Senhora” e “Jesus Cristo”.
Com certeza todos saíram da festa muito alegres e com aquele
gostinho de “quero mais”.
Agradecemos ao síndico, Sr. Ronaldo do Condomínio Atlântico Sul,
que cedeu o salão e à toda comunidade da nossa paróquia, que contribuiu e trabalhou na organização do evento.
Foi uma noite abençoada!
(Pastoral Familiar)

Jornada com Cristo

Terço da Família

Os diversos círculos formados na Jornada com Cristo são a igreja doméstica,
tão necessária para a nossa caminhada.
Neles nos aprofundamos na Palavra de
Deus e, de uma maneira mais íntima,
partilhamos nossa fraternidade e convívio social.
Com muito carinho e admiração parabenizamos o círculo coordenado pelos
queridos Nei e Jaciara, que completou
10 anos de existência.
(Chico e Helen)

Como parte das atividades da Semana da Família, no dia 15 de agosto rezamos, em nossa paróquia, o Terço em intenção das famílias de nossa comunidade
e do mundo inteiro.
A oração foi feita na capela do Santíssimo com participantes da Pastoral Familiar e com a presença do Frei Dino e Frei Célio. A cada mistério do Terço foram
lidos textos para reflexão e, com muita emoção, cantamos juntos belas músicas.
Foi um bonito momento de oração e louvor, que pretendemos repetir em
outras ocasiões.
(Pastoral Familiar)

obras,
reformas e
impermeabilizações.

CREA - RJ: 1997201455
21 2484 3311
21 98729 2463 (WhatsApp)
contato@impertec-obras.com
www.impertec-obras.com
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Familiar
Jornada com Cristo - Vem Jornadeiro
Queridos irmãos Jornadeiros, desde já reservem na sua agenda a
data de 29 de outubro, sábado, a partir das 14h, quando mais uma
vez estaremos juntos no nosso tradicional encontro anual, que envolve
todos os que fizeram a Jornada com Cristo desde o ano de 2000 até o
ano de 2016. Será o nosso 9º Vem Jornadeiro.
Temos certeza que, mais uma vez, seremos todos agraciados com
a presença do Cristo vivo entre nós, com muita alegria e esperança de
um mundo melhor.
Sua presença é imprescindível!
(Chico e Helen)

Missa dos Jubilares
Na missa das 10h do domingo 21 de agosto,
nossa Paróquia realizou a Festa dos Casais Jubilares (25 e 50 anos de casados).
A cerimônia teve um cunho especial, ao ser realizada no dia em que se comemorou a Assunção
de Nossa Senhora e o Dia dos Consagrados.
Dezenove casais comemoraram conosco,
sendo treze casais de Bodas de Ouro e quatro, de
Bodas de Prata. Tivemos ainda a participação especial dos casais Lucio e Dirce e Fernando e Nancy
que comemoravam as Bodas de Diamante: 60
anos de casados!

Esperamos que Deus continue a abençoar esses casais e que sejam exemplo
para todos, pois provam que, quando o casamento é alicerçado no amor, é possível
perdurar por toda a vida.
(Nei e Jaciara- Pastoral Familiar)

Mártires
Bem-aventurados
TOMAS, religioso e
JOÃO FELTON,
seu pai
“João Felton e seu filho Tomas, clérico da Ordem dos Mínimos, sofreram
o martírio pela fidelidade à Sé Apostólica. João deu seu testemunho dia 8 de
agosto de 1570 e seu culto foi reconhecido no dia 29 de dezembro de 1866,
enquanto o jovem Tomas foi condenado no dia 28 de agosto de 1588 e foi
proclamado Bem-aventurado por Pio
XI no dia 15 de dezembro de 1929.”
Tanto João Felton, quanto seu filho
Tomas são “os mais dignos êmulos dos
maiores mártires dos tempos passados,
devido à grande humildade, coragem,
simplicidade e serenidade com que
aceitaram sua sentença e sua morte,
aliás, mais ainda, com gozo espiritual
e com caridade admirável e radiante”.
Em sua memória, a eles é dedicado
o dia 1º de setembro.
(do livro Liturgia das Horas – Próprio da Ordem
dos Mínimos)
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Convite
XVIII Exposição Bíblica
24 e 25 de setembro
Tema:
Misericórdia é o caminho que une Deus
e o Homem, porque nos abre o coração à
esperança de sermos amados para sempre,
apesar da limitação do nosso pecado (Misericordie Vultus, §3).
Lema:
“Sede misericordiosos, como vosso Pai é
misericordioso” Lc. 6, 36.
Objetivos:
Fixar o olhar na misericórdia, de maneira
mais intensa para nos tornarmos nós mesmos,
sinal eficaz do agir do Pai. (MV §3)
Viver, experimentar e contemplar o mistério da misericórdia que é fonte de alegria,
serenidade e paz.
Renovar a Igreja que é chamada neste
tempo de grandes mudanças a oferecer mais
vigorosamente os sinais da presença de Deus.
Celebrar o Ano Jubilar com o compromisso de testemunhar a Fé com mais entusiasmo
e convicção.
Sua presença é importante. Prestigie
este evento, preparado pelas diversas pastorais para os paroquianos e seus amigos.
(Magaly Siqueira)

Dia da Bíblia / São Jerônimo
30 de setembro

No dia 1º de setembro, inicia-se o mês
da Bíblia, período em que se busca, de maneira especial, desenvolver o conhecimento
da Palavra de Deus e a aplicação desta na
vida cotidiana.
A escolha do mês de setembro para dedicar-se à Bíblia deve-se ao fato de no dia 30
de setembro ser comemorado o dia de São
Jerônimo. Este santo foi quem traduziu a Bíblia dos originais (hebraico, grego e alguns
trechos em aramaico) para o latim.
A tradução feita por São Jerônimo
chama-se a “Vulgata” (de “vulgata editio”,
“edição para o povo”) e foi o texto bíblico
oficial da Igreja Católica até a “Neovulgata” em 1979.
A Bíblia é carta de amor de Deus Pai
endereçada a todo humanidade, principalmente aos batizados, a cada um de nós,
seus filhos adotivos. Por isso, se quisermos
conhecer o Projeto de Deus e o que o mesmo tem a nos comunicar, aprendamos a meditar a Palavra Divina diariamente, e, com
certeza, encontraremos forças para conformar nossa vida à vontade de Deus Criador e
Salvador, e assim abraçaremos a vida eterna. A Bíblia é, também, alimento para o cristão,
pois como nos ensina Jesus Cristo: “Não só de pão vive o homem, mas de toda a Palavra
de Deus” (Lc 4,4).
A Palavra de Deus é, ainda, luz para a vida, como nos ensina o salmista: “A tua Palavra, Senhor, é luz para o meu caminhar” (Sl 118,105). Todo aquele que a acolhe no seu
coração, tem sua vida iluminada, tem uma vida transfigurada, torna-se luz para o irmão.
(Adaptado de: catolicanet / D. Orani Tempesta, “Palavra que Ilumina”)

Círculo Bíblico
Nosso grupo de
Circulo Bíblico se reúne às quartas-feiras,
em minha casa. Fazemos as reflexões sugeridas no livreto para
os Círculos Bíblicos, e
oramos pelo fortalecimento e união de nosso grupo, pelos nossos
padres, pelo Papa, por
quem nos solicita, por
todos os doentes e pela paz entre os povos. Terminamos com um lanche, para
o qual todas trazem algo para partilhar.
Criamos laços e nos ajudamos.

Forme um grupo e eu irei com Frei
Dino, ou com quem ele designar, para
abençoar a criação do seu grupo.
(Edna Rezende - Coordenadora Paroquial do
Círculo Bíblico)
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Festa da Exaltação da Santa Cruz
14 de Setembro

A liturgia da Festa da Exaltação da Santa Cruz, convida-nos a contemplar a
Cruz de Jesus como a expressão suprema do amor de um Deus que veio ao nosso
encontro, que aceitou partilhar a nossa humanidade, que quis fazer-se servo dos
homens, que se deixou matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos.
Oferecendo a sua vida na cruz, em dom de amor, Jesus indicou-nos o caminho
para chegar à vida plena.
Jesus, o Filho amado de Deus, prescindiu do orgulho e da arrogância, para
escolher o caminho da obediência ao Pai e do serviço aos homens, até o dom da
vida. A cruz é a expressão máxima desse caminho e dessa opção. É esse mesmo
caminho de vida que os crentes de todas as épocas e lugares são convidados a
acolher e a percorrer.
No Evangelho (Jo. 3), somos lembrados que Deus nos amou de tal forma,
que enviou o Seu Filho único ao nosso encontro para nos oferecer a vida eterna. O Messias veio oferecer aos homens - a todos os homens - a vida definitiva,
ensinando-os a amar sem medida e dando-lhes o Espírito que os transforma em
Homens Novos.
Somos convidados a olhar para a Cruz de Jesus, a aprender com Ele a lição
do amor total, a percorrer com Ele o caminho da entrega e do dom da vida aos
irmãos, por amor. É esse o caminho da salvação, da vida plena e definitiva.
(Adaptado de: Pe. Manuel Barbosa, scj – dehonianos.org)

Inaugurada a Ponte Estaiada Frei Saturnino Arto
Com a presença do Presidente da República em exercício, Michel Temer e demais autoridades, foi inaugurada no
último dia 30 de julho, a Ponte Estaiada que leva o nome
de Frei Saturnino, conforme decreto do Governador Luiz
Fernando de Souza (Pezão), e lei 6.797 de autoria do Deputado André Corrêa. Pela Ponte Estaiada Frei Saturnino,
passará a linha 4 do metrô, que ligará a Barra da Tijuca à
zona sul da nossa cidade.
Ao final da missa das 10h, de domingo 7 de agosto, frei
Dino recebeu uma placa comemorativa, onde consta que
também a passarela recebeu o nome
de frei Saturnino.
Agradecemos às autoridades por
terem acolhido o pedido de muitos
paroquianos, que através de abaixo
assinado conseguiram que essa ponte
levasse o nome de Frei Saturnino, homenageando aquele que, por muitos
anos, foi nosso Pároco e que deixou
como legado, tal como São Francisco
de Paula, a sensibilidade, o cuidado e
a generosidade, que com a intensidade
do seu coração dispensava aos pobres
e necessitados.
(Ivo Corrêa)

Entrega da placa

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

54

Anos

Temos tudo para sua obra sair do papel.

• NILÓPOLIS • MEGA CHATUBA DUTRA
• NOVA IGUAÇU • SANTA CRUZ
• REALENGO • JACAREPAGUÁ
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Celebração no
Condomínio Costabella
O Condomínio Costabella, situado na Av. Prefeito
Dulcídio Cardoso, 1100 - Canal de Marapendi - comemora seu aniversario todos os anos com uma celebração
de Ação de Graças, agradecendo ao Senhor a proteção
a todas as famílias que aqui vivem, a nossos prédios e
à feliz convivência entre moradores, funcionários, fornecedores e visitantes. Há anos esta celebração é dirigida
por Frei Dino e, também pelo Reverendo Tims, da Igreja
Metodista do Jardim Oceânico.
E, neste ano, em que nosso condomínio completa 21
anos, a Igreja nos proporciona a oportunidade de celebrar este aniversário no contexto do Ano da Misericórdia
! Toda a celebração, ocorreu em clima de fraternidade
e amor, completando-se com as palavras de frei Dino e
Rev. Tims ressaltando a nossa missão de cristãos na misericórdia e amor ao irmão.
Finalizamos com Parabéns e alegre confraternização
entre os presentes.
(Armanda Alves)

Nossa Senhora da Vitória
“No século XV a Espanha fazia esforços
para expulsar os mouros de Granada, seu
último bastião ibérico. Na época dos reis católicos Fernando e D. Isabel, São Francisco
de Paula enviou os frades penitentes: Padre
Bernardino da Cropalati e Padre Giacomo L’
Espervier para acalmarem os temores dos reis
quanto à invasão muçulmana. Três dias após
a chegada dos dois missionários, os mouros
foram derrotados. Isto ocorreu em 18 de
agosto de 1487, e em gratidão, os reis mandaram erguer uma igreja com o nome de Nossa Senhora da Vitória, no lugar onde estivera
a tenda real na época das batalhas. Assim,
os religiosos desta ordem na Espanha, foram
chamados de Frades da Vitória.”
(do site da Paróquia Nossa Senhora da Vitória)

XVII Congresso
Eucarístico Nacional
Tema: “Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária”
Lema: “Eles o reconheceram no partir do Pão”
O evento aconteceu de 15 a 21 de
agosto em Belém do Pará. A Arquidiocese de Belém foi escolhida para sediar este
lindo evento, em virtude do aniversário do
quarto centenário de Belém, e 400 anos
de evangelização na Amazônia.
O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, disse: “A Arquidiocese de Belém tem em mãos a responsabilidade de mostrar para o Brasil as
nossas riquezas, e a maior riqueza que
podemos oferecer é a nossa fé”.
A capital paraense se preparou
com muito empenho para receber os
cardeais, bispos, padres, religiosos e leigos. Os pontos fortes do evento foram
as celebrações eucarísticas no Estádio
do Mangueirão, procissão eucarística
fluvial, no Portal da Amazônia, e a missa de encerramento que foi realizada

no Forte do Presépio, local da fundação
da cidade de Belém do Pará e o início
da evangelização da Amazônia.
Em atitude de unidade a este importante momento da vida da Igreja
no Brasil, os Ministros Extraordinários
da Sagrada Comunhão (MESCS) de
nossa paróquia, estiveram reunidos em
adoração ao Santíssimo Sacramento
na noite do dia 17 de agosto.
Aproveitamos para informar a
disponibilidade dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão para
distribuição da Sagrada Eucaristia aos
enfermos. Se você tiver um familiar ou
amigo, que deseja receber a Sagrada
Eucaristia em sua residência ou clínica/
hospital, que pertença a área geográfica da Paróquia São Francisco de Paula,
solicite a uns dos contatos abaixo:

Lielza da MESC: 2491-3710 e 99885-8878
Mirian da Pastoral da Saúde: 2491-0177 e 99996-3922
Secretaria da Paróquia: 2493-8973
(Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão)
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Encontro de Adolescentes
com Cristo – EAC

13

ite
v
n
o
C

Estamos vivendo o Ano Jubilar da Misericórdia instituído
pelo Papa Francisco. Somos convidados a experimentar os 4
gestos da Misericórdia que são: a ESCUTA, o PERDÃO, a RECONCILIAÇÃO e a MEDIAÇÃO.
Nosso Arcebispo Dom Orani firmou uma parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para se construir um CENTRO
DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA em cada um dos oito vicariatos
de nossa Arquidiocese.
Para que tal parceria se concretize, estamos convidando
VOCÊ para se tornar um Mediador Católico Comunitário em
nossa Paróquia.
Primeiro Curso de Mediação Comunitária
Dias:
26 de agosto
13, 20 e 27 de setembro e
04, 11 e 18 de outubro.
Horário: 13h às 18h.
Local:
Sala B1
Ministrado pelo Serviço Social de Psicologia. As fichas de inscrição se encontram na secretaria.
(Serviço Social de Psicologia)

Ainda repletos da alegria que o EAC (Encontro de Adolescentes
com Cristo), realizado em junho, nos proporcionou, com momentos de
fraternidade, espiritualidade e muita animação, participamos no dia 7
de agosto do “Churrasco do Horacinho”.
O evento foi mais um reencontro dos jovens. Contamos com
a presença dos que trabalharam e dos adolescestes que fizeram o
5º EAC. Foi uma tarde muito especial, regada a muita animação e
comida.
Esteve presente nosso querido Dirigente Espiritual Frei André, que
sempre nos acompanha, e também o seminarista Bruno Dionisio que,
com muito carinho e alegria, aceitou nosso convite.
Com esse espírito de animação, já iniciamos os trabalhos para o
EAC-2017. Fiquem atentos as nossas próximas atividades.
Essas reuniões mensais possibilitam aos que fizeram o Encontro
em junho, manter sempre acesa a chama do Encontro, para que possam transmitir aos próximos adolescentes toda a alegria de vivenciar
o amor de Cristo.
Que possamos permanecer em oração, para que os adolescentes
perseverem na caminhada e, assim, possam levar Cristo a outros!
(Manoela Epifânio e Thiago Murro)

Peregrinação à Aparecida
Após a missa das 10h de domingo, 21 de agosto, celebrada em
homenagem à Nossa Senhora da Assunção, Frei Dino abençoou os
peregrinos que foram à Aparecida do Norte, no último final de semana de agosto.
(Pastoral da Comunicação)
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Movimento Apostólico
de Schoenstatt

Grupos de Oração RCC
A Paróquia São Francisco de Paula convida para o Chá Beneficente que acontecerá no Hotel Windsor, dia 22 de setembro, às
15h. Toda a renda será revertida para um retiro, que acontecerá
em novembro na Igreja Santa Teresinha, com a pregadora de
Goiânia, Dinairdes.
Os convites podem ser adquiridos após as missas de domingo,
ou no Grupo de Oração, toda quarta-feira das 15h às 17h.
Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos
nessa obra de evangelização.
(Denise Outeiro - Grupos de Oração RCC)

Bem-aventurados CARLOS,
sacerdote e LUDOVICO
HURTREL, seu irmão, mártires
“Carlos Luiz nasceu em Paris, dia 16 de julho de 1760
e entrou jovem na Ordem dos Mínimos. Ordenado sacerdote em 1784, exerceu o cargo de bibliotecário, no convento
da Praça Real de Paris. Preso junto com seu irmão Ludovico
Benjamim, diácono do Seminário de Paris, morreram mártires dia 1º de setembro de 1792 e foram proclamados Bem-aventurados por Pio XI no dia 17 de outubro de 1926.” (*)
Sua memória é celebrada dia 2 de setembro.
“Nada mais ocupe agora vossas mentes e corações,
senão os preceitos divinos e os mandamentos celestes,
pelos quais o Espírito Santo sempre vos animou a suportar
os sofrimentos. Ninguém pense na morte, mas na imortalidade, nem no sofrimento passageiro, mas na glória
eterna.” (**)
(*) do livro Liturgia das Horas – Próprio da Ordem dos Mínimos
(**) Trecho de carta de São Cipriano, Bispo e Mártir – séc. III.

Como Coordenadora Paroquial do Movimento Apostólico de
Schoenstatt, convido você e sua família a fazer, ainda neste Ano
Santo da Misericórdia, sua Peregrinação à Porta Santa do Santuário
de Schoenstatt e assim, obter a Indulgência Plena que o Papa Francisco concede a cada peregrino que busca perdão de seus pecados,
ou suplica por algum dos seus falecidos ou pelas almas do Purgatório. O endereço do Santuário é Estrada dos Bandeirantes, nº 13833,
Vargem Pequena, e fica aberto diariamente das 8h às 18h. E-mail:
taborredencaodafamilus@gmail.com.
Gostaria também de convidá-los para a FESTA DA PRIMAVERA,
no dia 18 de setembro, que terá a seguinte programação:
9h Abertura da festa com a Reza do Terço Mariano;
11h30 - Santa Missa e renovação da Aliança de Amor. Barracas com comidas e brincadeiras para as crianças;
14h30 - Sexto dia da Novena Salve Rainha Mãe de Misericórdia;
16h - Missa e Renovação da Aliança de Amor.
Você pode participar da decoração da festa, com uma foto de
sua família no miolo de uma flor de papel, que deverá ser entregue
as suas Coordenadoras ou Missionárias (Erley, Vilma, Maria Madruga, Maria Teresa D’Amato, Maria Olga, Ana Frutuoso), até no
máximo dia 10/9. Peça informação às mesmas.
Você deseja ser uma família missionária, para receber a visita
da Mãe Peregrina e seu Filho Jesus, mensalmente, na sua casa?
Faça contatos, se você for da área da Paróquia São Francisco
de Paula, pelo telefone 2493-8873 , deixando seu telefone e endereço para contato. Se seu endereço for em outro bairro, entre em
contato diretamente com o Santuário.
(Crizeida Marendaz Marins - Coordenadora Paroquial)
(Tels.: 99998-1266; fixo 2491-1172; E-mail: crizmarins@hotmail.com)
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Campanha da Fraternidade
21 de Setembro – Dia da Árvore
Comemoramos o Dia da ÁRVORE no dia 21 de setembro, data que
antecede ao início da Primavera no Hemisfério Sul, ocasião propícia
para uma reflexão, para nos conscientizarmos dos problemas ambientais causados pelo consumo inconsequente e desenfreado, os quais nos
tem remetido à Campanha da Fraternidade desde o ano de 2004, nos
provocando a responder: Como estamos cuidando do nosso planeta?
Essa conscientização só terá sucesso quando partir de cada pessoa, com base em valores cristãos, quando permitirmos que nossas
ações e palavras sejam moldadas pela palavra de Deus.
Sabemos da grande importância da ÁRVORE na produção do
oxigênio no processo de fotossíntese, na redução da temperatura
da terra, no aumento da umidade do ar; evitando erosões, fornecendo sombra e abrigo para animais. E além de produzir alimentos,
possuem outras aplicações econômicas, como a fabricação de papel e na indústria farmacêutica.
A Bíblia muitas vezes a apresenta como símbolo da sabedoria e,
em outras ocasiões, compara as pessoas espiritualmente saudáveis
a árvores frondosas. Até mesmo nos desertos mais áridos, encontramos árvores frutíferas e com sombras acolhedoras. Sendo a palavra
de Deus uma semente, cabe a nós, transformá-la numa árvore frondosa, com raízes profundas, troncos firmes, galhos flexíveis, saborosos frutos e belas flores.
Entre outras passagens bíblicas, podemos citar Gêneses 1,29: “E
Deus disse: “Vejam! Eu entrego a vocês todas as ervas que produzem
semente, e todas as árvores em que há frutos que dão semente: tudo
isso será alimento para vocês”.
(Maria Helena Cantamissa – Campanha da Fraternidade)

Natividade de Nossa Senhora
8 de setembro
Maria, Mãe do Salvador, Nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu na Galileia, em Nazaré, filha
de Joaquim (da tribo do profeta-Rei David) e
de Ana (da tribo do 1º Sacerdote Aarão). Ambos não tinham filhos, pois Ana era estéril. Já
bem idosos, receberam de Deus a graça que
tanto pediram e tiveram uma filha, Maria, que
seria a mãe de Jesus, aquela que permitiria a
Deus realizar seu projeto para a humanidade.
Coube ao Arcanjo Gabriel comunicar a Joaquim e Ana que Deus escutara suas preces.
Deles nasceria a filha mais abençoada, que
permitiria a Deus trazer seu Filho ao mundo –
a Santíssima Virgem Maria.
Maria é a “aurora da nossa salvação

Movimento
Downtown

Av. das Américas, 500 Bl.8 Lj.135

Tel.: 3084 0920

movimentomusical@yahoo.com.br

”(Papa Paulo VI – Marialis Cultus, 1972). Através do seu “sim”, tornou-se não só a mãe de
Jesus, mas também de toda a humanidade.
Pe. Antônio Vieira, no seu sermão sobre

OS
VENHA NCER
CONHE

O Movimento Musical
oferece, desde 1989,
um excelente ensino
da música.
Sua equipe é formada
por experientes
professores graduados
e pós-graduados.

o Nascimento da Mãe de Deus, fala: “Quereis
saber quão feliz, quão alto e quão digno de ser
festejado é o nascimento de Maria? Vede para
o que nasceu: Nasceu para que dela nascesse Deus (...) Perguntai aos enfermos para que
nasceu e dirão que nasceu para ser Senhora
da Saúde; perguntai aos cegos e dirão: para
ser Senhora da Luz; perguntai aos desamparados e dirão: para ser Senhora do Amparo ... os
discordes, Senhora da Paz (...) e todos os seus
devotos dirão, para ser Senhora da Glória. E
se todas as vozes se unirem num só, dirão que
nasce para ser Maria e Mãe de Jesus”.
(Taís - Pastoral da Comunicação)

Alunos a partir de 3 anos
até a terceira idade
Piano • Teclado • Violão • Cavaquinho
Violino • Viola • Violoncello • Contrabaixo
Guitarra • Bateria • Trompete • Saxofone
Clarineta • Gaita • Flauta Doce e Transversa
Canto Lírico e Popular • Canto Coral
• Fonoaudiologia
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“Foi um imenso prazer ter feito parte do time de voluntários da
JMJ e, principalmente, de ter participado dela. É muito gratificante ver
jovens, de diversas partes do mundo, unidos ali por um só propósito:
Jesus Cristo.” (Mariana Chaves).
“Deus me presenteia diariamente, mas receber a graça de participar desse evento maravilhoso e ainda poder ajudar, foi um grande
marco na minha vida. Não importa de onde somos, a língua que falamos, nossa cor ou costumes, Deus é um só, do Brasil à Polônia, nossa fé
é a mesma”. (Luana Rocha).
“A JMJ pode ser resumida em 3 palavras: Memória, Coragem e Esperança. Memória: Para que não deixemos morrer nossas experiências
como voluntários; o serviço é uma das formas de entrega e busca a
Deus. Coragem: De fazer do nosso dia-a-dia mais Cristo como nessas
2 semanas. Esperança: De fazer um mundo melhor, de ser canal da
graça para muitos que não conhecem a misericórdia de Deus.
A JMJ não terminou, o hoje é uma extensão de tudo o que aconteceu em Cracóvia. Basta a gente fazer a diferença, para recarregar
nossas energias em 2019 no Panamá.” (Igor Medeiros).
A chegada - Às 3h da manhã do dia 18 de julho, nós e alguns
outros voluntários latinos, chegamos ao aeroporto de Cracóvia, com
muita alegria e disposição!
Nossa segunda casa - Ficamos duas semanas alojados no Santuário São João Paulo II, sem dúvidas, um enorme presente! Estar perto da imagem e de um lugar que nos fez lembrar diariamente do Santo
dos Jovens. Nesse local, destinado aos voluntários da América Latina,
Espanha e Portugal, formamos uma grande família!
Semana de Treinamento - Após receber nossa função na JMJ,
partimos para os treinamentos, com a expectativa de iniciar mais uma
JMJ. Ainda com a cidade razoavelmente vazia, tivemos a oportunidade
de conhecer Cracóvia, cidade que nos traz à lembrança São João Paulo
II a cada esquina, lugar muito organizado, com histórias impressionantes e uma arquitetura de tirar o fôlego.
JMJ - Mãos a obra! Muito trabalho, correria, noites em claro, mas
que valeram cada segundo. Com a alegria estampada no rosto, cada
voluntário e cada peregrino, ouvia as palavras do Papa Francisco. Tudo
maravilhoso. Vale a pena rever, se você não pode acompanhar: Abertura Via Sacra, Vigília, Missa de Envio. Como presente especial, o Santo
Padre teve um encontro no último dia com todos os voluntários. Após
achar que o texto que tinha preparado era muito chato, eles nos falou,
de improviso. Em resumo: ”Querem ser a esperança para o futuro? A
primeira condição é ter memória, falar com os pais, os avós, memória
do seu povo, da sua cultura. Prometam que, para o Panamá, vocês falarão mais com seus avós? A segunda condição é ter coragem, coragem
para o presente! Portanto, se vocês tem Memória e Coragem, vocês
serão a Esperança do futuro”.
Obrigada ao Papa Francisco, ao Comitê organizador da JMJ e obrigado a vocês, nossa comunidade São Francisco de Paula, Grupo Jovem
Charitas! Foi uma experiência que mudou nossas vidas!
(Mariana, Luana e Igor - Grupo Jovem Charitas)

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