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editorial deste mês quer nos levar para o centro do Mistério Pas-
cal,  pois, verdadeiramente, o Senhor Ressuscitou!  Eis o ponto 
nuclear da nossa fé.  Sem o anúncio da ressurreição, não exis-
tiria a Igreja que marcha para a eternidade. A ressurreição de 
Jesus Cristo é a força motivadora da nossa ação, o sentido de 

tudo, a razão de sermos comunidade viva. “Se Cristo não ressuscitou, é vã 
a nossa fé”, nos ensina o Apóstolo Paulo, na Primeira Carta aos Coríntios.  .

 Dentro deste clima pascal, de alegria, de aleluia, nossa comu-
nidade tem mais um acontecimento para ser intensamente festejado: a 
comemoração dos 600 anos de nascimento de São Francisco de Paula, 
fundador da Ordem dos Mínimos. 

A paróquia na Barra da Tijuca, em festa nos dias 29 e 30 de abril e 
em 1º de maio,   destaca este acontecimento histórico que marca a nossa 
geração, com celebrações eucarísticas, procissões e barraquinhas que dão 
um toque de alegre confraternização.

Os trechos a seguir, extraídos do livro “São Francisco de Paula:  Vida 
Ilustrada”,  páginas 11 e 12, dizem:

“Na aldeia de Torrevecchia, o ritmo da vida começa com os primeiros 
raios do sol:  portas e janelas se abrem saudando o novo dia”.  

“Esta manhã foi marcada por um fato extraordinário... Um vozerio 
confuso, depois um chamar-se pelo nome, concentrou a atenção na casa 
de Giácomo D’Alessio e Vienna de Fuscaldo, o casal mais estimado da al-
deia pela santa vida que levavam”.

“Foi  quando  a comadre Maria interrompeu o encanto, bateu à porta, 
entrou na casa de Vienna e saiu gritando: ‘”Viva!  Nasceu Francisco”!

“Isso aconteceu em Paula, pequena aldeia da Calábria, no dia 27 de 
março de 1416”.  

Esta expressão do livro: “Viva! Nasceu Francisco!” ficará sempre para 
nós como um verdadeiro canto de ação de graças.  São Francisco de Paula 
nos foi dado por Deus com a missão de delinear  o caminho da penitência, 
da humildade e da caridade.  E sua mensagem é sempre atual, porque se 
inspira no Evangelho, enquanto sua vida, desde a mais tenra juventude, 
nos convida à  conversão, nos leva à experiência da reconciliação e do 
amor fraterno, pois aponta para o Deus da Vida.

Temos motivos suficientes para este ano olharmos o nosso Pa-
droeiro com mais carinho e percebermos a sua vida como um mo-
delo de santidade, da vivência do bem ao próximo, da caridade.

Viva São Francisco de Paula!
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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.
• Neuróticos Anônimos:
 segunda-feira, às 19h.
• Al-Anon (ajuda a familiares de alcoólicos):
 sábado, das 16h30m às 18h30m.

EXPEDIENTE DA SECRETARIA:
De segunda a sexta-feira das 9 às 12h e das 14 às 17h30m.
Telefones: Secretaria - 2493-8973 e 2486-0917
 Ambulatório - 2491-8509

E-mail: sfpcharitas@gmail.com

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
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Expediente Paroquial

Fique atento às nossas
atividades paroquiais. Acesse!

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

www.twitter.com/sfpbarra

Com muita animação, renasce a cada dia,  em nossa comunidade, 
a esperança de realizarmos um serviço à Igreja que seja agradável aos 
olhos do Pai. Sabemos que Santa Teresinha vela por nós e nos dá a força 
necessária para cumprirmos a missão a nós destinada.

O Senhor sempre faz maravilhas, fortalecendo a fé, a devoção, a 
generosidade e a gratidão. Cremos nisso.  Esses sentimentos são tra-
duzidos em oração constante diante de nossa Padroeira, em adoração 
ao Santíssimo Sacramento e na reza  do Terço, o que torna possível 
o trabalho de evangelizar, de bem acolher os que nos procuram, de 
manter as obras sociais. 

Por percebermos que a evangelização é um jeito concreto de Deus 
continuar a fazer acontecer coisas boas por meio de nós, deixamos 
abaixo nossa programação semanal.

Faça também você, amigo residente na Barrinha, um convite espe-
cial a vizinhos e amigos, para que venham participar conosco.

Como Maria, sejamos sempre uma bênção de Deus à comunida-
de, dizendo sim às propostas divinas, incentivando a gratuidade, tor-
nando concreta a misericórdia.

(Luiz Alberto- coordenador)

Programação

• Adoração ao Santíssimo Sacramento
 1ª quinta-feira do mês, às 20h.

• Missa do Sagrado Coração de Jesus
 1ª sexta-feira do mês, às 19h30m.

• Terço da Divina Misericórdia
 De terça a sexta-feira, às 15h.

• Grupo Vinde e Vede, da RCC
 1ª sexta-feira do mês, às 10h.

• Terço dos Homens
 Toda terça-feira, às 20h.

• Santa Missa
 Toda quarta-feira, às 19h, seguida da bênção 

dos pães de Santo Antônio.

• Santa Missa
 Todos os domingos, às 19h30m.

Caminhando
na evangelização
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A Caridade e a Misericórdia retornam ao Pai

57 anos da Paróquia São Francisco de Paula
2 de abril

A morte de um Santo
2 de abril de 1507

(Pastoral da Comunicação)

Durante alguns anos, em abril, deixamos registradas, em nosso bole-
tim, algumas palavras sobre a morte de São Francisco. Este ano não será 
diferente, mas o nosso coração de devoto se expressará, porque comemo-
ramos os 600 anos de seu nascimento.

Ao chegar aos 91 anos, Francisco, tendo cumprido sua missão junto à 
Ordem que fundara, entrega-se à vida eremítica,  deixando que o Mistério 
de Deus o penetre mais e mais, fazendo-o saborear mansamente a profun-
didade de Seu amor.

Num convento em Tours, na França, no dia 28 de março, quando já 
se sentia doente, acometido de febre contínua e lenta, convida seus com-
panheiros religiosos a perseverar na Regra, particularmente na abstinência 
quaresmal e na caridade.

São Francisco preparou-se para o encontro com o Senhor, colocou-se 
em oração, pediu perdão a Deus e aos confrades que o assistiam. Construiu 
sua vida no diálogo e na colaboração, na solidariedade com seu próximo, 
na prática da misericórdia e da caridade.

A fé no Cristo Crucificado e Ressuscitado foi a maior expressão de sua 
liberdade, o que deu sentido à sua existência e poder  criador de paz e har-
monia em suas relações interpessoais.

No dia 2 de abril de 1507, São Francisco de Paula entra na glória celes-
te,  depois de ouvir um texto de João sobre a Paixão e  murmurando, com o 
rosto iluminado: “Nas tuas mãos, Senhor, entrego a minha alma!”   

Muitas pessoas se envolveram com 
muita generosidade para que a nossa 
igreja surgisse majestosa na Barra da Ti-
juca, tornando realidade o sonho da Or-
dem dos Mínimos.

Em 2 de abril de 1959, o Cardeal Arce-
bispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Bar-
ros Câmara, instituiu a nova paróquia, pro-
visoriamente como uma capela de madeira, 
na Praça Euvaldo Lodi e Frei Giuliano Accar-
do tomou posse como primeiro pároco.

Dr. José Sette Câmara, então gover-
nador provisório do Estado da Guanabara, 
assinou em novembro de 1960 ato que 
permitia a construção de uma igreja em 

alvenaria no local. A Igreja Matriz de São 
Francisco de Paula, ainda não totalmente 
pronta, foi inaugurada nove anos depois.

Dando início a um tempo novo, é 
construído o Ambulatório, cujo funciona-
mento tem início em 1980, permitindo 
que o atendimento aos pobres torne-
-se cada vez maior, e o Centro Social, em 
2001, dedicado a Frei Giuliano Accardo, 
que deu grande impulso aos trabalhos de 
evangelização.

A Paróquia São Francisco de Paula vai 
aos poucos, mas efetivamente, se integrando 
ao serviço da construção do Reino de Deus.

(Pastoral da Comunicação



4 Nossos Passos - abril 2016

Solenidade da Anunciação do Senhor
4 de abril

A anunciação de Jesus, narrado por 
Lucas (1,26-38), segundo muitos autores é 
uma obra-prima. O Anjo Gabriel aparece a 
Maria, anuncia o nascimento do Messias e 
revela a concepção virginal. Começa o movi-
mento do céu em direção à  terra.

Maria era muito jovem e estava prome-
tida a José. Ele não a levara ainda para o 
seu lar, por isso a anunciação é feita na casa 
da Virgem, com uma saudação messiânica: 
”Alegra-te, cheia de graça!”. Maria encontra 
o beneplácito divino, porque foi cumulada 
de favores pelo Senhor. A ela Deus deu sua 
total graça e proteção.

O menino deverá ter o nome de Jesus, 
no nome já está indicada a missão de Deus. 
Por Jesus, Deus quer ser o Salvador. Maria 
deve ser mãe, conforme escutou da mensa-
gem angélica, mas ao mesmo tempo ela é 

virgem e diz: ”Não conheço varão”.
Incrível é o modo de agir divino, Jesus 

deve receber a vida da vontade Deus. “O Es-
pírito Santo virá sobre ti”, diz o anjo. O es-
pírito Santo é a força criadora de Deus que 
chama Jesus à vida., portanto, a concepção 
sem pai e virginal de Cristo é a revelação 
máxima da liberdade criadora de Deus. Com 
essa concepção começa algo novo, que é to-
tal manifestação do poder divino, mas que 
precisou da colaboração humana de Maria. 
Ela é o novo templo, no qual Deus se mani-
festa a seu povo por Jesus.

A mensagem divina foi apresentada  e 
Maria a cumpre como serva de Deus.  De que 
modo se deu a concepção, não nos é dito. Pe-
rante a grandeza, convém o silêncio. O que Lu-
cas não disse, João expressou-se em palavras: 
“E o Verbo se fez carne”. (Jo 1,14)

Pastoral do Dízimo
Aniversariantes 2016 (abril)

  1 Edite Alves
  1 Maria Lucia Prado Assem
  1 Rachel Molinaro
  2 Josefa Rei de Souza Veiga
  2 Odair Basso
  2 Tais de Freitas Cardoso
  3 Eduardo Lima Gonçalves
  3 Jurema Ferreira dos Santos
  3 Maria Amelia Meirinho Coelho
  3 Marlene Netto
  4 Maria Lydia R. Lapenne Sophia
  5 Claudina Pettersen G. Muratore
  5 Deise Regina de Pádua Fortes
  5 Marcos dos Santos Silva
  5 Maria Lucia dos Santos
  5 Túlio Guida
  5 Ubirajara de Mello Meira
  6 Francisco Augusto Prata Ramos
  6 Maria Fernanda Costa Vinha Xavier
  6 Raimundo de Oliveira e Silva Filho
  7 Dina Lourdes Fernandez Frutuoso
  7 Francisco Petrini
  7 Helena Santos Maia Leal
  7 Osvaldo Silveira Filho

Parabéns 
a todos!

(Pastoral da Comunicação)

(texto baseado no livro de Karl Hermann Schelkle e Heins Schürmann, Evangelho Segundo Lucas, Editora Vozes,  Petrópolis, 1984.) 

  8 Lea Anequim Espellet
  8 Walter Cabral dos Santos
  9 Maria Lisete Coelho da Mota P. Chaves
  9 Sebastião Paulo Novis
  9 Sônia dos Santos Almeida Brucher
  9 Valdir Ramos Soares da Silva
  9 Zélia Maria de Godoy Campos
10 André Rosen
10 Maria da Gloria A. Salvador João
10 Maria Luiza da Silva Rocha
10 Terezinha Araújo Feitosa
11 Rogerio da Silva Fragale
12 Vitor Carvalho Faria
13 João Ronaldo Marino de Araújo
13 Luiz Carlos Rodrigues dos Santos
13 Nestor de Noronha Pinto
14 Maria da Gloria Dias Pereira
15 Maria das Graças de Aguiar
15 Paulo Marandino
16 Katia Novelli Mendanha
17 Ana Maria Machado V. Ferreira França
17 José Luiz Tavares Ferreira
18 Angelina Viafora Copellio
18 Deolinda da Cunha

18 Hebe de Souza e Souza
19 Delta Ornelas de Nóbrega Nascimento
19 Marly M. Miller
21 Marly Santos Dias
21 Sebastião Fernando Bispo
22 Claudia Maria C. Desmarais Machado
22 Eliane Helena Madeiro Balestieri
22 Helena Maria Cardoso de Carvalho
22 Maria Annita Lyrio Barretto
24 Nildson Fernando Tostes Ribeiro
25 Roberto Frias Velasco
25 Therezinha de Oliveira Velloso
26 Francisco Augusto Prata Ramos
26 Jorge Luiz Penaforte de Araujo
27 Carlos Ramos de Barros
27 Vera Ramos de Vasconcellos
28 Carlos Antonio Lopes Pereira
28 Maria Cristina Lemos Dallalana
30 Jarl Bertil Johnsson
30 Sophia Pereira Moreira

(João Bosco – coordenador)



5Nossos Passos - abril 2016

Após dois anos de caminhada, seis tur-
mas de catequese iniciaram preparação 
mais intensa para receber Jesus na hóstia 
consagrada. Assim, em dois momentos es-
peciais, os catequizandos puderam fortale-
cer sua fé em Cristo.

No dia 5 de março, amanhecemos na 
porta da igreja, esperando o ônibus que nos 
levaria a visitar ou peregrinar pelas igrejas 
da região. A primeira parada foi na capela 
Santo Antônio, da Península. Todos rezaram 
e pediram bênção ao querido Santo. 

Em seguida, visitamos a Igreja da Ima-
culada Conceição, no Recreio, onde Padre 
André, o pároco, deu as boas vindas e lem-
brou que, graças à Ordem dos Mínimos, 
foi edificada aquela igreja. Após pequena 
adoração e lanche, partimos para o Santu-
ário de Fátima.

 No Santuário, tivemos a oportunidade de 
participar da santa missa e sermos abençoa-
dos pelo bispo Dom Roberto, que deu desta-
que à participação das crianças nesta visita.

O dia de convivência, 12 de março, co-
meçou com oração, palavras de Frei Dino e 
uma exposição conduzida por Mercedes so-
bre os vitrais e imagens da nossa igreja.

No salão, após lanche, foi iniciada a 
gincana de revisão de conteúdos. Foram for-
mados sete grupos com dez crianças, que 
tinham tarefas e provas a cumprir. Na apura-

Pastoral da Iniciação Cristã

Peregrinação às igrejas da região

Dia de Convivência

(Magaly Siqueira - catequista)

 Por último, estivemos na Igreja Santa 
Rosa de Lima, onde as crianças participa-
ram da adoração ao Santíssimo, em grupos 
orientados pela Mercedes.

Foi uma experiência valiosa, que teve 
apoio de muitos catequistas, em especial do 
Ivo, que registrou todo o evento.

ção, houve muito entusiasmo e distribuição 
de medalhas. Frei André, zelosamente, acom-
panhou esta dinâmica.

Um farto almoço foi servido com a ajuda 
de mães, às 12h30m. As brincadeiras toma-
ram conta da hora do descanso: muita músi-
ca de louvor com gestos registrados pelo Ivo. 

O arremate aconteceu na Igreja com 

a presença dos pais e uma oração em con-
junto. Foi um momento especial de graças a 
Deus, por mais uma etapa concluída.

Agora, este grupo está pronto para re-
ceber Jesus Eucarístico, no dia 2 de abril, 
na presença das famílias e da comunidade.  
Contamos com a participação e orações de 
todos.
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 No dia 1º de abril de 2016 aconteceu na Paróquia São Francisco de Paula 
a primeira missa de apresentação e fundação do grupo MEJ  (Movimento Eu-
carístico Jovem). A inspiração  é a mesma do AO (Apostolado da Oração), uma 
espiritualidade eucarística que se alimenta  da oração e da adoração a Jesus 
na Eucaristia. Foi escolhida para coordenar esse grupo Jéssica Santos, que tem 
uma vasta experiência como catequista e como coroinha. 

Inicialmente, começaremos com 11 crianças que se sentiram atraídas  pelo 
Coração de Jesus e pela devoção ao Sagrado Coração de Maria, porém ainda 
terão  três anos de  formação: evangelização, Eucaristia e, por último,  missão.

 Em breve teremos mais novidades para informar.

(Amância Matos - coordenadora)

Há 6 anos Frei Saturnino Arto Sardina foi chamado para os bra-
ços da Trindade Santa, de onde vela por toda a comunidade 
de São Francisco de Paula, a quem se dedicou com carinho e 

cuidado especiais.
Tendo ingressado na Família Mínima muito cedo, no dia 2 de abril 

de 1960 recebeu o Dom Presbiteral, em Barcelona. Sete anos depois, foi 
enviado ao Brasil, para  assumir a Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, 
em São Paulo.

Celebrou 50 anos de sacerdócio em nossa paróquia, da qual foi ami-
go fiel, pastor incansável e diretor espiritual sempre atento. Legou-nos um 
exemplo de vida dedicada aos mais pobres e necessitados. Por amor à nos-
sa terra, onde plantou raízes profundas, tornou-se cidadão brasileiro. 

Em sua homenagem, alguns monumentos arquitetônicos, próximos a  
nossa igreja, levarão seu nome.

Interceda pelo povo brasileiro, Frei Saturnino, para que possamos res-
gatar uma cidadania digna e termos a vitalidade necessária para recons-
truirmos um país justo e feliz.

(Pastoral da Comunicação)

Apostolado da Oração

Em memória a Frei Saturnino
20 de abril
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Os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
reforçam a sua disponibilidade para distribuição da Sa-
grada Eucaristia aos enfermos.

Se você tiver um familiar ou amigo que deseja rece-
ber a Sagrada Eucaristia em sua residência ou clínica/
hospital que pertença à 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.

 
"Na Eucaristia, nós partimos o único pão que é re-

médio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas 
para viver em Jesus Cristo para sempre". (Santo Inácio 
de Antioquia).

Aproveitamos para lembrar aos MESCs que a próxi-
ma reunião será realizada no dia 16 de abril, às 9h, na 
Casa Paroquial.

(Lielza e Antônio – coordenadores)

Festa da Divina
Misericórdia

3 de abril
Ministros

Extraordinários da
Sagrada Comunhão

Igreja Católica celebra, no segundo do-
mingo da Páscoa, a Festa da Divina Mi-
sericórdia. Esta festa teve origem na Polô-

nia, em Cracóvia, após as experiências místicas 
de Santa Irmã Faustina Kowalska.  

Quem oficializou a data foi o Papa João 
Paulo II, no dia 17 de agosto de 2002, que reco-
mendou que neste culto se fizesse uma novena 
a  ser iniciada sempre na Sexta-Feira Santa.

A prática da devoção à Divina Misericórdia 
deve ir além da celebração desse domingo. A 
misericórdia com os irmãos deve ser praticada 
a cada instante de nossas vidas. Viver a fé nos 
impulsiona a levar a sério as palavras do Mestre: 
“Bem-aventurados os misericordiosos, porque 
eles alcançarão misericórdia”. (Mt 5,7) 

A misericórdia de Deus envolve a todos 
quando praticamos  ações concretas de carida-
de, pronunciamos palavras de esperança e  vive-
mos em constante oração. 

(Ida Cavalcanti – Pastoral da Comunicação)

A
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Pastoral do Idoso
Quaresma e o cuidado com a “casa comum”

Ocorreu no dia 8 de Março, às 15h, o reinício dos tra-
balhos na Pastoral do Idoso, com uma reflexão sobre a 
Campanha da Fraternidade, que este ano exorta a todos o 
“Cuidado com a nossa Casa Comum”.

A partir do Hino da Campanha, com imagens projeta-
das, tomamos consciência do grande presente que Deus 
nos deu: o planeta Terra, sistema vivo e complexo que so-
mos chamados a cuidar. (Gn 2, 15)

Entretanto, sabemos que a realidade é outra. Nem 
sempre estamos atentos para o descarte do lixo, ligar nos-
sas casas à rede de esgoto, não poluir rios e mares, limpar 
praças e jardins... Isto fere a Criação e deixa a terra triste, 
com pessoas doentes, sem alimentos, sem água potável ou 
com água parada que traz a epidemia que assola nosso 
país... “Bebês com microcefalia”

 Nós, cristãos, devemos tentar sanar estes males e, jun-
to ao poder público, lutar por um ambiente saudável e sus-
tentável para todos. A implantação do saneamento básico 
torna-se essencial à vida humana e à proteção ambiental. 
É, portanto, ação que busca construir justiça, principalmen-
te para os pequenos e pobres como fala o lema da Campa-
nha: “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a 
justiça qual riacho que não seca” (Am 5,24)

Da mesma forma, Jesus denunciou os legalistas que 
privilegiavam os ricos e excluíam os fracos doentes. (Mt 
5,6-7). O Papa Francisco, na Encíclica “Laudato Sí” chama a 
atenção para o mau uso dos bens naturais que provocam 
devastações no planeta e, em consequência, a opressão 
dos menos favorecidos, o pecado da violência, das guerras 
econômicas, sociais e religiosas.

Queridos irmãos em Cristo

Nós, da Renovação Carismática Católica, 
nesse ano jubilar da Misericórdia, estamos em 
comunhão e, juntamente com toda a Igreja, 
convidamos você para voltar aos braços do Pai!

Nossos grupos de oração acontecem na 
Paróquia São Francisco de Paula toda quarta-
-feira, a partir das 15h ou quinta-feira, a par-

O tempo quaresmal pede-nos ações concretas: evitar 
o consumismo, o desperdício de alimentos, de energia, de 
água; reutilizar, reciclar, regular o lixo e o descarte de óleo e 
substâncias tóxicas. Façamos um dia de jejum, doando aos 
mais pobres o que não consumimos neste dia.

Agradecendo a Deus a oportunidade de repensar e for-
talecer nossa fé, encerramos com a oração de São Francis-
co de Assis “Cântico das Criaturas”.

Para completar, saboreamos um bom lanche com di-
reito a bolo e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher.

Convidamos a todos para nosso próximo encontro, no 
dia 12 de abril, às 15h, no Centro Social, com a catequista 
Carmem Dora falando sobre “o Caminho da Fé”.

(Maria José Salvador – coordenadora)

Renovação Carismática Católica

tir das 20h. Aguardamos você para juntos 
louvarmos e adorar Jesus!

Aos participantes da Escola de Forma-
ção, iniciaremos dia 30 de março, às 20h, o 
Módulo Básico 4 - A Oração - para darmos 
continuidade à nossa formação, que aconte-
cerá durante seis semanas (sempre às quar-
tas-feiras, às 20h).

Que Deus nos abençoe!

(Denise Pires Outeiro)
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Caríssimos Paroquianos, Benfeitores e Devotos

Os festejos deste ano, em honra do nosso padroeiro São 
Francisco de Paula, se revestem de uma motivação extraor-
dinária. De fato estamos celebrando seu VI Centenário de 
nascimento (1416 - 27/03 - 2016)

Que oportunidade ímpar para mergulhar na sua vida, na 
sua espiritualidade e na missão exercida na Igreja e na so-
ciedade, dentro e fora da Itália! Num primeiro contato com a 
figura desse Santo, percebemos o quanto ele foi marcante e 
o quanto influiu na renovação da Igreja e, embora eremita, o 
quanto contribuiu com a política do seu tempo.

Temos a convicção que São Francisco de Paula é um San-
to atual para nossa época. Aliás, os Santos nunca envelhe-
cem, pois são portadores dos eternos valores do Evangelho.

29 de abril (sexta-feira)
18h30 - Último dia da Trezena
19h - Celebração Eucarística

30 de abril (sábado)
17h - Missa da Catequese
19h - Missa da Comunidade com a participa-

ção do Conselho Paroquial e Pastorais
20h30 - Show musical de Cláudio Castro e 

Bruno Camurati

A partir das 18h, funcionamento das barracas

1º de maio (domingo)
7h30 - Missa pelas Vocações
9h - Missa em memória dos fundadores e 

religiosos
10h30 - Missa Pastoral do Trabalhador
12h - Missa pelos falecidos
16h - Concelebração Eucarística, presidida 

pelo Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, 
Dom Antonio Augusto Dias Duarte.

  Segue procissão até a praia, com a 
bênção do mar.

A partir das 18h, funcionamento das barracas

19h30 - Santa Missa
22h - Segue programação musical
 - Sorteio de prêmios

PROGRAMAÇÃO

Como São Francisco foi profeta para seu tempo, se faz pre-
sente entre nós e nos convoca para uma vida devotada a Deus 
e ao bem comum.

Que ele seja uma verdadeira inspiração para a renova-
ção de nossa vida cristã e seja fermento para a transforma-
ção da sociedade.

Agradecimentos:

Às Autoridades Religiosas, Civis e Militares; à Imprensa; ao 
Sindicato dos Jornaleiros do Rio de Janeiro; aos Jornaleiros e 
Peixeiros; aos Benfeitores e Patrocinadores; aos Paroquianos, 
Peregrinos e Devotos.

Os Padres Mínimos
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Pastoral da Saúde

Aniversário de Frei Antonio Moraga Fresno
4 de abril

Celebração da Páscoa dos Enfermos
8 de abril

A Pastoral da Saúde se faz presente junto àqueles que precisam de 
consolo, de assistência espiritual, de carinho e atenção. Escutar é uma 
das atitudes mais comuns, quando o grupo desta pastoral entra em ação, 
sempre com muita gentileza e simpatia.

Na Pastoral da Saúde, o amor se faz doação, todos procuram entrar 
no Mistério de Deus que indica o rumo das ações e orienta as palavras a 
serem pronunciadas.

No dia 8 de abril, sexta-feira, na missa das 10h, celebraremos a Páscoa 
dos Enfermos. Saciados pela Eucaristia, temos a certeza de que seremos 
mais sensíveis aos apelos daqueles que Deus nos confiou. 

Participe conosco desta celebração, para louvarmos o Cristo Ressuscitado.

(Mírian Pericão – coordenadora) 

Com muito carinho, vimos cumprimentar 
este querido amigo que foi enviado à Espanha 
para cumprir mais uma etapa da vida dedicada 
ao serviço à Igreja.

Frei Moraga foi acolhido pelo povo da Barra 
da Tijuca como uma bênção enviada por Deus. 
Cuidou da nossa paróquia como vigário, fez reviver 
o Sítio dos Paulanos, voltou seu olhar  especialmen-
te aos jovens, dos quais foi conselheiro e amigo 
comprometido. Sua simplicidade e conversa man-
sa cativaram todos que com ele conviviam.

Agora cuida em Sevilha da Paróquia São 
José Obreiro e São Francisco de Paula.  Uma de 

suas atividades é atualizar e catalogar 10.000 
exemplares da biblioteca da paróquia.

Frei Moraga recebeu recentemente a visi-
ta da Mara Lícia, da RCC, que nos enviou fotos 
que muito nos alegram, mas fazem reavivar a 
saudade.

Querido amigo, cada aniversário inaugura um 
tempo novo. Que Deus conserve sua reverência 
pela vida e o acompanhe nesta nova jornada.

Os paroquianos de São Francisco de Paula 
enviam um abraço afetuoso, pedindo a Deus 
que o proteja na tarefa preciosa de servir.

(Pastoral da comunicação) 

Tiragem do boletim: 2000 exemplares mensais.
Contato:   ventura@venturarevest.com.br
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Pastoral dos Coroinhas

Festa de São Marcos Evangelista
25 de abril

Damos graças a Deus por nosso serviço!

Com muita alegria estivemos reunidos no dia 6 de março, para 
comemorar o 11º aniversário da Pastoral dos Coroinhas. Há quem 
pense que temos mais tempo de existência. De fato, antes de sermos 
um grupo formalizado, alguns membros já serviam nas missas, mas só 
em 2005 demos início a esta pastoral.

Foram muitas as pessoas que estiveram conosco e sem dúvida 
farão sempre parte de nós. Cada um que conosco caminhou carrega 
no peito muito mais que o crucifixo que usamos, leva o amor ao 
serviço e os momentos vividos: procissões, festas, passeios, retiros, 
conversas na sacristia e atrás do altar... Pode perguntar a algum co-
roinha e ele vai contar!

Bom, neste dia em que nos reunimos para agradecer a Deus pela 
graça de termos sido chamados por Ele para esse serviço, estivemos 

Hebreu de origem, Marcos foi batizado 
pelas mãos de Pedro, na festa de Pentecos-
tes. Posteriormente viveu em Roma, onde, 
além de evangelizar, pode testemunhar o 
apostolado de Pedro, o primeiro Papa. 

O Evangelho que leva o nome do San-
to, escrito por volta do ano 70, nos convida 
a refazer hoje os passos de Jesus  na busca 
vontade do Pai, desde a Galileia até Jeru-
salém, lugar da cruz e ressurreição. Sendo 
o mais curto dos evangelhos e escrito com 
muita sobriedade,  cumpre o papel de  le-
var os leitores a renovar a adesão pessoal a 
Jesus e  a ser discípulos conscientes.

Em Alexandria,  Marcos fundou uma 
grande Igreja, de quem é tido como Pa-
triarca até hoje.

na Celebração Eucarística presidida por Frei Dino que, com muito cari-
nho, ao iniciar a homilia, mostrou-se feliz em ver nosso grupo reunido. 
Após a celebração, fomos ao salão para partilhar um delicioso almoço 
preparado por nossas mães e cantarmos o parabéns.

Anunciamos que estão abertas as inscrições para novos coroinhas. 
São bem-vindos todos aqueles que tenham mais de 9 anos, que es-
tejam na caminhada da catequese (a partir do 2º ano), ou já tenham 
recebido o sacramento da Eucaristia. Basta procurar um dos coroinhas 
para pegar uma ficha e ter mais informações sobre os encontros.

Que Deus continue a chamar membros para o nosso grupo e que 
cada um esteja de coração aberto para ouvir o seu chamado. 

Amém!

(Jéssica Santos – coordenadora)

A morte de Marcos, em 25 de abril 
do ano 68, aparece em duas tradições: 
tendo ocorrido naturalmente em Roma 
e como mártir em Alexandria, no Egito, 
amarrado pelos pagãos e arrastado até o 
cárcere, onde sucumbiu aos maus tratos. 
Os pagãos quiseram queimar o seu corpo, 
porém uma tempestade não permitiu que 
isso fosse feito. Assim sendo, os cristãos pu-
deram dar-lhe uma sepultura digna.

No ano de 815, as relíquias de São 
Marcos Evangelista foram levadas para Ve-
neza e lá estão até hoje. O símbolo do Már-
tir é um leão, extraído da visão da Glória de 
Deus tida pelo profeta Ezequiel.

(Ida Cavalcanti – Pastoral da Comunicação)
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Pastoral da Promoção Humana
Novo Ambulatório

Em preparação para a Páscoa
Momentos da Via Sacra

Em abril será reinaugurado nosso ambulatório. 
Agradecemos os esforços de todos: médicos, dentistas, 
psicólogos, voluntários e, principalmente, a dedicação 
do Diácono Vicente, em fazer desse importante espaço 
da paróquia um lugar melhor para o atendimento da-
queles que precisam de assistência na área de saúde. 

Ainda estão sendo reformados totalmente os 
consultórios e adquiridos novos equipamentos. Coor-
denado pela Dra. Maria Olga Oliveira, o ambulatório 
ampliará suas atividades e atenderá os programas 
das diversas pastorais que atuam em nossa igreja.

(Daniel Cesar)

Dentro da espiritualidade da quaresma, agradecemos a partici-
pação dos nossos paroquianos nos momentos da Via Sacra, realiza-
dos às sextas-feiras, após a missa das 7h30m.

Agradecemos a Frei Célio e Frei André a condução de tão lin-
do ato quaresmal, em preparação à Páscoa, que fortalece, cada vez 
mais, a integração e a união em nossa paróquia. 

(Terezinha)
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Grupo de Adolescentes3º aniversário do
Pontificado do Papa 

Francisco É com muito entusiasmo e fé em Cristo que retomamos nossos tra-
balhos em prol do Encontro de Adolescentes com Cristo 2016.

Em 19 de março aconteceu o primeiro momento como equipe, 
quando tivemos a oportunidade de conhecer e/ou rever parte daqueles 
que irão trabalhar para levar mais adolescentes a participar  desse en-
contro com Jesus.

Digamos de passagem que essa data foi providenciada por Deus, 
afinal comemoramos a Festa de São José, padroeiro das famílias. Não 
podemos esquecer que, por meio do EAC, formamos uma família. Por 
isso, pedimos a São José  que interceda por nós, guiando sempre nosso 
trabalho, para apresentarmos seu Filho com muita alegria.

Tivemos uma manhã agradável na Igreja de Santa Terezinha. Con-
tamos com a presença de nosso dirigente espiritual, Frei André, que di-
rigiu algumas palavras a todos e nos abençoou para cumprirmos bem 
essa nova missão.

Que venha o EAC 2016!

(Manoela Epifânio e Ana Cristina Adão - coordenadoras)

No domingo 13 de março comemoramos o 3º aniversá-
rio da eleição do Cardeal Jorge Mario Bergoglio como Bispo 
de Roma, sucessor do apóstolo Pedro, que adotou o nome 
de Francisco, santo pelo qual tem especial admiração.

O Papa Francisco, guardião do depósito da fé, é um 
servidor e anunciador do Evangelho e traz consigo o caris-
ma de acolher, envolver, quebrar protocolos, de agradar a 
jovens e crianças, de abençoar, de viajar pelo mundo com 
a determinação séria de pedir a cada povo a paz e o bem.

Francisco nos brinda sempre com um sorriso alegre e 
contagiante, repetindo que a identidade de Deus se revela  
na ternura e na misericórdia; guarda a firmeza no dizer o 
que tem de ser dito em defesa da vida, da família, da dou-
trina; e fala com todas as letras que a Igreja é Mãe Miseri-
cordiosa, mas isso não a faz negar o pecado.

Disse, em Nápoles, que a “corrupção fede” e “quem vo-
luntariamente pega a estrada do mal rouba um pedaço de 
esperança, ganha um pouco de alguma coisa, mas rouba 
esperança a si mesmo, aos outros, à sociedade.” Grande li-
ção para os nossos dias!

Isso é um pouco do muito que se poderia dizer do belo 
e profícuo pontificado de Francisco, nesses três anos. 

Louvemos e agradeçamos a Deus pelo Papa Francisco, 
rogando que nunca lhe falte a graça divina na condução de 
todos ao encontro de Cristo!       

(Ida Cavalcanti – Pastoral da Comunicação))

remamorim@terra.com.br  -  envio de layout

ventura@venturarevest.com.br  -  após aprovado

VENHA NOS

CONHECER
Piano • Teclado • Violão • Cavaquinho

Violino • Viola • Violoncello • Contrabaixo
Guitarra • Bateria • Trompete • Saxofone

Clarineta • Gaita • Flauta Doce e Transversa
Canto Lírico e Popular • Canto Coral

e a novidade Fonoaudiologia

Alunos a partir de 3 anos
até a terceira idadeMovimento

MUSICAL
O Ensino da Música 

Downtown
Av. das Américas, 500 Bl.8 Lj.135

Tel.: 3084 0920
 movimentomusical@yahoo.com.br

O Movimento Musical 
oferece, desde 1989,
um excelente ensino 

da música.
Sua equipe é formada

por experientes
professores graduados

e pós-graduados.
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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

Pastoral   Familiar

Estaremos com você
em Aparecida!

Reflexão sobre o Jubileu da 
Misericórdia

Com o tema: "Família e Misericórdia: se encon-
tram no coração da Mãe", acontecerá nos dias 21 
e 22 de maio, em Aparecida, a 8ª Peregrinação e 6º 
Simpósio Nacional da Família.

Os eventos são organizados pela Comissão 
Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da 
CNBB (CEPVF) e a  Comissão Nacional da Pastoral 
Familiar (CNPF).

Dioceses, paróquias e comunidades já come-
çaram a organizar suas caravanas, rumo ao San-
tuário Nacional. 

No sábado, o Simpósio terá início às 8h, com 
recepção e credenciamento dos peregrinos, no 
Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. 
Diferentes assuntos serão debatidos, com presen-
ça de especialistas, bispos, padres e casais. À tarde, 
a programação contará com testemunhos de ca-
sais e animação musical, com show. 

Procissão luminosa marcará o encerramento 
do Simpósio e o início da Peregrinação Nacional 
da Família, na Basílica.

Celebre você, também, a beleza da família. 
Convide seus amigos para esse momento de festa 
na casa da Mãe Aparecida.

Mais informações: www.cnpf.org.br. 
Compartilhe nas redes sociais: #Peregrinação-

daFamíliaEUVOU!

(Rosa Maria)

Na manhã de 19 de março, dia de São José, foi realizada no Centro So-
cial uma reflexão sobre a Misericórdia, promovida pelo Movimento Familiar 
Cristão, experiência de grande espiritualidade e congraçamento, com cerca 
de 130 pessoas presentes. 

A palestra do Padre Antonio José (autor do livro “Apenas Uma Palavra”, entre 
outros), sobre o Jubileu da Misericórdia, sensibilizou a todos. Refletimos sobre a 
necessidade de olhar primeiro para dentro de nós mesmos, na relação com Deus, 
e nos enchermos de Sua misericórdia, pois assim conseguiremos transbordar 
esse sentimento para a família e para todos com quem nos relacionarmos.

Destacamos a presença de representantes do Movimento Familiar Cris-
tão e das Paróquias de Santa Rosa de Lima e São Bartolomeu, além dos nos-
sos paroquianos.

(Pastoral Familiar)
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www.chatuba.com.br
TELEVENDAS: 2691-9575

• NILÓPOLIS • MEGA CHATUBA DUTRA 
• NOVA IGUAÇU • SANTA CRUZ 
• REALENGO • JACAREPAGUÁ  

5454
AnosAnos

Temos tudo para sua obra sair do papel.

Pastoral   Familiar

Jornada com
Cristo 2016

Será realizada em nossa paróquia 
a 16ª Jornada com Cristo, nos dias 21 e 
22 de maio, sábado e domingo, com o 
tema: “O rosto de Deus” e como lema: 
”Sejam misericordiosos assim como 
nosso Pai é misericordioso”. (Lc 6,36)

Estaremos reunidos para servir 
a Deus e aos irmãos, na alegria e no 
compromisso de evangelizar durante 
nossa caminhada com Jesus. Verda-
deiro Deus e verdadeiro Homem, Je-
sus agiu com bondade e misericórdia, 
teve fome e sede, revestiu-se de nos-
sa fragilidade para revelar seu amor 
por nós.

A Jornada com Cristo destina-se 
aos nossos irmãos solteiros acima de 
28 anos, separados, divorciados, viú-
vos e casais em segunda união.

Faça já sua pré-inscrição na se-
cretaria da paróquia, de segunda a 
sexta, ou no final das missas, com os 
agentes da Pastoral Familiar que es-
tarão à sua disposição.

Atenção: Vagas limitadas. Não 
perca essa oportunidade.

(Chico e Helen)

Palestra sobre a família

Conforme anunciado, foi realizada no 
dia 15 de março,  em nossa paróquia, a 
palestra do Padre Gleuson sobre o tema: A 
Família no Projeto de Deus. 

Tivemos uma frequência de aproxi-
madamente 200 pessoas do Encontro de 
Casais com Cristo e da Jornada com Cristo. 

A eloquência do Padre Gleuson e a 
profundidade de suas mensagens foram 
muito apreciadas por todos os presentes, 
que viveram uma noite de muita espiritu-
alidade e oração.

Esperamos contar com o Padre Gleu-
son entre nós em outras oportunidades.

(Antônio Carlos e Sônia – coordenadores)
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Grupo Jovem

Olá, queridos amigos paroquianos. É 
com muita alegria que celebramos a Pás-
coa do Senhor! 

Durante a quaresma, tivemos a opor-
tunidade de refletir, em vários momentos, 
sobre o sacrifício de amor de Cristo por nós. 
Um deles foi durante a Via Sacra de Cura, 
realizada no dia 13 de março. Confiantes 
na Misericórdia Divina, abrimos caminho 
para mais um mês juntos, com enorme 
expectativa para o Grupo, que recebeu o 
nome de Grupo Jovem Charitas, que tão 
bem retrata o amor e a caridade que essa 
segunda família nos faz experimentar. 

Agradecemos a toda a comunidade 

Em 27 de abril, comemoramos 2 anos da canonização de dois nomes 
fundamentais para Igreja Católica: o Papa João Paulo II o Papa João XXIII. 

Enquanto João Paulo II ainda é  lembrança bem viva na memória de 
muitos, tendo sido aclamado como um dos líderes mais influentes do século 
XX, João XXIII liderou a Igreja no final dos anos 50 e  ficou conhecido como 
o “Papa da Bondade”. Isso porque dedicou parte de sua vida a salvar judeus 
durante a segunda guerra mundial,  terminando por gerar polêmica em ra-
zão de suas atitudes populares, pouco comuns num tempo em que a  Igreja 
Católica era marcada pela hierarquia e rigidez.

No ano 2000, muito tempo depois de sua morte, João XXIII foi declara-
do “beato” pelo Papa João Paulo II. E quinze anos após, por coincidência e 
vontade de Deus, os dois Papas foram canonizada em solene missa, presidida 
pelo não menos popular Papa Francisco, mais um sacerdote que vem revolu-
cionando a Igreja por meio do amor, acolhimento e simplicidade.

pelo apoio que recebemos para a ida de Igor 
Medeiros, Mariana Chaves e Luana Rocha para 
o voluntariado da próxima JMJ, na Polônia, 
que ocorrerá no final de julho deste ano. Re-
cebemos a aprovação da candidatura recente-
mente! Estamos muito felizes com essa graça 
alcançada!

Nesse mês vamos iniciar um grupo litúrgico, 
para aprofundar nossa vida na Palavra de Deus e 
servir na Santa Missa dos jovens, que é celebrada 
todos os domingos, às 20h. Se você sente interes-
se em colaborar com esse serviço fundamental 
para a Igreja, seja nas leituras ou na acolhida, 
entre em contato com Luana (21 98259-6876) 
ou nos procure após a missa de domingo.

No mês de abril, os encontros ocor-
rerão nos dias 10 e 24, na matriz São 
Francisco de Paula, sempre às 18h. Venha 
compartilhar essa felicidade, traga um 
amigo para uma reunião recheada de 
alegria, onde temos a graça de conhecer 
melhor este amigo especial que é Jesus!  

Prove a si mesmo que não há ale-
gria maior do que ser um Jovem Cristão, 
permita-se essa experiência e acolha esse 
chamado. Quer saber como funciona? 
Pode entrar em contato com o número 
acima, esperamos por você!

 (Luana – coordenadora)

2 anos da canonização dos Papas João Paulo II e João XXIII
27 de abril

Celebremos nesse dia 27 de abril a santidade e a vida desses dois 
grandes nomes da Igreja, que, ao se tornarem tão próximos dos ne-
cessitados, também se aproximaram da divindade.

(Gisela Cesario – Pastoral da Comunicação)


