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 01 a 07 de outubro 
 Semana Nacional da Vida.
 04 (quarta-feira)
 Dia do Padroeiro São Francisco de Assis.
 06 (sexta-feira) 
 09h -  Missa do Apostolado da Oração na Comunidade Santo 
Antônio de Pádua (São Carlos).
 18h – Adoração ao Santíssimo Sacramento na Igreja Matriz
Encontro da Pastoral Familiar
 07 (sábado) 
 9h Reunião da Pastoral do Dízimo.
 08 (domingo) 
 Reunião da Pascom.
 VICENTINOS: entrega das bolsas de alimentos aos assis-
tidos.
 14 (sábado) 
 Festa das Crianças da Catequese na Comunidade Jesus 
de Nazaré.
 VICENTINOS: Festa das Crianças assistidas pelo grupo.
 15 (domingo) 
 CATEQUESE MATRIZ: Festa das Crianças.
 18 (Quarta-feira) – Grupo de Oração Príncipe da Paz.
 21 (sábado) 
 16h Adoração ao Santíssimo Sacramento: Pastoral dos 
Coroinhas.
 20h – Adoração ao Santíssimo Sacramento
 25 (quarta-feira) 
 Grupo de Oração Príncipe da Paz.
 28 (sábado) 
 15h -  Reunião do Apostolado da Oração.
 Manhã de Espiritualidade para Catequistas do Vicariato 
Norte.

Agenda Paroquial
oUTUBro/2017

    (21) 96561-9947    (21) 96561-9947

youtube.com/channel/uC-
soyeBsG6k0FpZbntnV9GVa
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Colabore doando 1kg de ali-
mento não-perecível, para que os 
Vicentinos possam montar as ces-
tas básicas das famílias assistidas. 

A sua ajuda é muito importante!
Os alimentos poderão ser deixa-

dos na Secretaria Paroquial, ou entregues no Ofertório durante 
as Missas.

 Grupo de oração prínCipe da paZ

Os encontros são todas as Quartas-feiras às 
15h. Participe!

   

díZimo: Compromisso, partilHa 
e Gratidão. 

a manUtEnÇÃo Do tEmPlo DEPEnDE DE sUa 
contriBUiÇÃo. sEJa Um DiZimista! a EQUiPE Encontra-sE 

sEmPrE na Porta Da igrEJa, ao Final Das missas.

 terço das mulHeres: 
Mulheres, venham participar do 
Terço das Mulheres. Todas as 

quartas-feiras às 19h30.

 terço dos Homens
Você homem de Deus, venha 

participar do Terço dos Homens. 
É realizado toda quinta-feira às 20h!

 eCC – enContro de 
Casais Com Cristo

Nos dias 28 e 29 de Outubro será 
realizado em nossa Paróquia o 32º 
Encontro de Casais com Cristo 
(ECC). Faça já a sua inscrição na 
Secretaria Paroquial!

 pereGrinação 
franCisCana À 

apareCida do norte

Nos dias 10 e 11 de Novembro, 
todas as Paróquias da Ordem 
dos Frades Menores Conven-
tuais, se reunirão em Peregri-
nação à Aparecida do Norte. O 
valor é R$ 100,00, e a reserva 

poderá ser realizada na Secretaria Paroquial, mediante 
o pagamento de 50%, e cópia do RG e CPF.

Festa de São 
Francisco

No dia do nosso Pa-
droeiro e Pai Seráfico 
São Francisco de Assis, 
as festividades começa-
ram às 6h com a oração 
do Ofício de São Fran-
cisco de Assis. Durante 
todo o dia houveram vá-
rias Missas celebradas e 
benção dos animais. A 
festa encerrou-se com 
a celebração da Santa 
Missa celebrada pelo 
nosso Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de São Se-
bastião do Rio de Janei-
ro, Dom Luiz Henrique.

Aconteceu...
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pedimos aos que 
puderem traZer 1 KG de 
alimento não-pereCível

Arraiá da Capela Jesus de Nazaré

Foi realizado no dia 12 de agosto na Capela Jesus de Nazaré o Arraiá. 
Foi uma noite muito boa, onde aproveitaram e dançaram muito!

Aniversário de Ordenação Sacerdotal
No dia 05 de setembro, a nossa Comunidade teve a alegria de celebrar a 
Santa Missa em ação de graças pelos 18 anos de Ordenação Sacerdotal 
do nosso Pároco Frei Donil.

Investidura de Novos Mesc
No dia 16 de setembro foi celebrado na Catedral o 23º Encontro com 
os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. Estavam reunidos 
aproximadamente 10.000 Ministros já investidos, e outros 1.200 que 
foram ser investidos lá. Da nossa Paróquia foram investidos os novos 
Mesc: Keyla Pina, Priscila Figueiredo e Thiago da Costa. A Santa Missa 
foi celebrada pelo nosso Cardeal Dom Orani João Tempesta. No fi nal da 
tarde foi realizado em nossa Paróquia a Tarde de Vivência para os Mesc 
de nossa Paróquia. No dia 17 de setembro às 18h, os novos Mesc foram 
apresentados na nossa Comunidade.
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Chá dos Avós

No dia 19 de setembro realizamos em nossa Paróquia o Chá dos Avós. 
Foi uma tarde muito agradável, onde podemos celebrar o encerramento 
da Semana da Família.

Curso de Noivos

 No dia 17de setembro foi realizado em nossa Paróquia mais um Curso 
de Noivos.

Visita da Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora de Aparecida

A nossa Comunidade acolheu com muita alegria a Imagem Peregrina de 
Nossa Senhora de Aparecida. A nossa programação iniciou com a Santa 
Missa na Paróquia São Joaquim (Estácio), onde nosso Pároco Frei Donil 
esteve lá, para concelebrar a Santa Missa com o Pároco José Geraldo. Na 
chegada da imagem na nossa Paróquia, o Frei Cláudio estava terminando 
de celebrar a Santa Missa, e foi realizada a entrada solene da Imagem 
Peregrina. Logo após, seguiu-se com a oração do Terço. 
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Aconteceu...Aconteceu...
Boteco 

do Frade
Dando continuidade 
aos nossos festejos, 
no dia 06 de outu-
bro, realizamos na 
nossa Paróquia mais 
uma edição do Boteco 
do Frade. Tivemos a 
oportunidade de cur-
tir uma boa música 
ao som de Lucas de 
Castro.

Trânsito 
de São 

Francisco

No dia 03 de 
ou tub ro ,  as 
c r ianças  da 
Catequese da 
Matriz e das 
Capelas fize-
ram uma linda 
apresentação 
do Trânsito de 
São Francisco. 

Forró do 
Chiquinho

Ence r rando  os 
festejos do nosso 
Padroeiro, no dia 
07 de outubro rea-
lizamos o Forró do 
Chiquinho, onde 
todos t iveram a 
oportunidade de 
se divertir ao som 
do Forró pé de 
Serra.
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 1. Santa Teresinha 
       do Menino Jesus
 2. Santo Anjo da Guarda
 3. São Dionísio 
        Areopagita
 4. São Francisco de Assis
 5. São Benedito,  
        Santa Maria Faustina 
        Kowalska 
 6. Santo Bruno
 7. Nossa Senhora 
        do Rosário
 8. Santa Pelágia
 9. São João Leonardo
 10. São Paulino de York
 11. São João XXIII
 12. Nossa Senhora da
          Conceição Aparecida
 13. São Eduardo III
 14. São João Ogilvie
 15. Santa Tereza D´Avila.
 16. Santa Edwiges
 17. Santo Inácio 
          de Antioquia
 18. São Lucas 
           Evangelista.
 19. São Paulo da Cruz
 20. Santa Maria 
          Bertilla Boscardin.
 21. Santa Úrsula
 22. São Donato
 23. São João de 
          Capistrano
 24. Santo Antônio 
          Maria Claret
 25. Santo Antônio de 
          Sant’ Anna Galvão
 26. Santo Evaristo Papa
 27. São Frumêncio
 28. São Judas Tadeu e 
           São Simão Apóstolos.
 29. São Narciso
 30. São Germano
 31. Santo Afonso 
          Rodrigues

Santos do mês de outubro

Coluna Catequética

A revelação da Oração

O APELO UNIVERSAL À ORAÇÃO
2566. O homem anda à procura de Deus. Pela criação, 

Deus chama todos os seres do nada à existência. Coroado de 
glória e esplendor, o homem, depois dos anjos, é capaz de 
reconhecer que o nome do Senhor é grande em toda a terra. 
Mesmo depois de, pelo pecado, ter perdido a semelhança 
com Deus, o homem conti nua a ser à imagem do seu Criador. 
Conserva o desejo d’Aquele que o chama à existência. Todas 
as religiões testemunham esta busca essencial do homem.

2567. Mas é Deus que primeiro chama o homem. Muito 
embora o homem se esqueça do seu Criador ou se esconda 
da sua face, corra atrás dos ídolos ou acuse a divindade de 
o ter abandonado, o Deus vivo e verdadeiro chama incansa-
velmente cada pessoa ao misterioso encontro da oração. Na 
oração, é sempre o amor do Deus fi el a dar o primeiro passo; 
o passo do homem é sempre uma resposta. A medida que 
Deus Se revela e revela o homem a si mesmo, a oração surge 
como um apelo recíproco, um drama de aliança. Através das 
palavras e dos atos, este drama compromete o coração e 
manifesta-se ao longo de toda a história da salvação.

om apenas 44 anos de idade, a 3 de outubro de 1226, morria no chão nu da Por-
ciúncula de Santa Maria dos Anjos, proximidades de Assis, o autêntico arauto da 
perfeição evangélica, São Francisco. Com idade de 24 anos, tinha se despojado 
de tudo: riquezas, ambições, orgulho, e até da roupa que usava, para desposar a 

Senhora Pobreza e repropor ao mundo o ideal evangélico de humildade, pobreza e casti-
dade. Nascido numa cidade pequena, de pai comerciante, o jovem rebento de Bernardone 
gostava das alegres companhias e gastava com certa prodigalidade o dinheiro do pai. Aos 
vinte anos, quis alistar-se como cavaleiro no exército, mas em Spoleto, teve um sonho 
revelador no qual era convidado a seguir a Deus. Voltando a Assis, dedicou-se ao serviço 
dos doentes e pobres e num dia do outono de 1205, enquanto meditava na igrejinha de 
S. Damião, pareceu-lhe ter ouvido uma voz saída do crucifi xo: “Vá reparar a minha Igreja, 
que está em ruínas.” Com a renúncia defi nitiva aos bens paternos, aos 25 anos, Francisco 
deu início à sua vida religiosa. Na primeira etapa vemos Francisco em hábito de eremita, 
levando vida solitária e errante, até que uma frase luminosa do Evangelho impeliu-o à pregação e à constituição do 
primeiro núcleo da Ordem dos Frades Menores, cuja regra foi aprovada pelo papa Inocêncio III. Esse segundo capítulo 
da vida do santo é caracterizada por uma intensa pregação e incessantes viagens missionárias, para levar aos homens, 
frequentemente armados uns contra os outros, a mensagem evangélica de paz e bem. Após ter-se aventurado a uma 
viagem à Terra Santa, À Síria e ao Egito, em 1220 voltou para Assis e tratou de pôr em ordem a própria casa, redigindo 
a segunda Regra, aprovada por Honório III. Já debilitado fi sicamente pelas duras penitências, entrou na última etapa 
de sua vida, que assinalou a sua perfeita confi guração a Cristo, até fi sicamente, com o sigilo dos estigmas, recebidos 
sobre o monte Alverne a 14 de setembro de 1224. Autor do Cântico do Irmão Sol, um dos santos mais amados pelo 
mundo inteiro, São Francisco foi canonizado dois anos após a morte.  

Dia 4
São Francisco de Assis

om apenas 44 anos de idade, a 3 de outubro de 1226, morria no chão nu da Por-
ciúncula de Santa Maria dos Anjos, proximidades de Assis, o autêntico arauto da 
perfeição evangélica, São Francisco. Com idade de 24 anos, tinha se despojado 
de tudo: riquezas, ambições, orgulho, e até da roupa que usava, para desposar a 

C

A vida é 

c o m o  u m 

livro. Cada 

dia uma pá-

gina nova. 

Cada hora 

u m a  v í r -

gula. Mas 

nem o lápis pode escrever o futuro nem a borracha 

apagar o passado. E chega um momento em que Deus 

nos tira o lápis e escreve o FIM! Por esse motivo, 

aproveite bem o hoje, pois cada momento é único, pois 

o passado não voltará e o futuro pode não chegar. Não 

desperdice o tempo com mágoas, brigas. Busque a 

felicidade e simplesmente seja feliz.”

Cantinho da Mensagem
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Curiosidades A Missa

O

descubra no diagrama, as epístolas de são paulo

por que se usa o incenso na missa?
“queimar” incenso ou a incensa-
ção exprime reverência e oração, 
como vem signifi cado na Sagrada 
Escritura. usar-se o incenso em 

qualquer forma de celebração da Missa. 
Incensam-se com três ductos (impulsos 
horizontais) do turíbulo: o Santíssimo Sa-
cramento, as relíquias Pode da santa Cruz 
e as imagens do Senhor expostas à vene-
ração pública, as ofertas para o sacrifício 
da Missa, a cruz do altar, o Evangeliário, 
o círio pascal, o sacerdote e o povo. Com 
dois ductos incensam-se as relíquias e 
imagens dos Santos expostas à venera-
ção pública, e só no início da celebração, 
quando se incensa o altar.

O que é uma genufl exão?

É um ato de adoração pelo qual dobramos nosso joelho direito até tocar o solo e voltamos à posição normal. 
Devemos fazer a genufl exão quando entramos na igreja, antes de sair da igreja e cada vez que passamos na 
frente do sacrário. Devemos genufl ectir com os dois joelhos sempre que o Sacrário estiver aberto, ou que um 
padre estiver elevando a hóstia na consagração de uma missa e que entrarmos nessa hora na igreja, ou ainda 
se o padre estiver distribuindo a comunhão. Também devemos fazer esta genufl exão com os dois joelhos quando 
o Santíssimo Sacramento estiver exposto na Custódia, para nossa adoração.

O

Ministro 
extraordinário 
da comunhão

O ministro extraor-
dinário da sagrada 
comunhão é, na 
Igreja Católica, um 

leigo a quem é dada permis-
são, de forma temporária ou 
permanente, de distribuir a 
comunhão aos fi éis, na missa 
ou noutras circunstâncias, 
quando não há um ministro 
ordenado (bispo, presbítero 
ou diácono) que o possa 
fazer.

Chamam-se extraordiná-
rios porque só devem exercer 
o seu ministério em caso de 
necessidade, e porque os 
ministros ordinários (isto é, 
habituais) da comunhão são 
apenas os fi éis que recebe-
ram o sacramento da ordem. 
Na verdade, é a estes que 
compete, por direito, distri-
buir a comunhão. Por esse 
motivo, o nome desta função 
é ministro extraordinário da 
comunhão, e não da Euca-
ristia, visto que apenas os 
sacerdotes são ministros da 
Eucaristia, e a função dos 
ministros extraordinários da 
comunhão exerce-se apenas 
na sua distribuição.

São estas as funções dos 
ministros extraordinários da 
comunhão:

- Distribuição da comu-
nhão na missa.

- Distribuição da comu-
nhão fora da missa, aos do-
entes ou outras pessoas que 
com razão o solicitem.

- Administração do viático.
- Exposição do Santíssimo 

Sacramento para adoração 
dos fi éis (mas não a bênção 
com o mesmo), em situações 
específi cas.

Um pouco 
de Liturgia...



Anot
e

Horários das missas

segunda à sábado: 19h.
domingo: 07h, 08h30, 
                  10h, 18h e 19h30

atendimento paroquial

A Secretaria Paroquial fun-
ciona de terça-feira à  sexta-
feira, de 08h30 às 12h e de 
14h30 às 19h. Aos sábados, 
de 08h às 12h e de 14h às 18h. 

Confissões

As Confissões Sacramen-
tais poderão ser realizadas 
de terça-feira à sábado, das 
14h30 às 18h.

unção dos enfermos

Este Sacramento, conferido 
apenas aos Batizados, poderá 
ser solicitado pelo (a) próprio 
(a) enfermo (a), caso esteja 
em condições de fazê-lo, e 
que sinta a urgência de ce-
lebrá-lo, ou pelos familiares, 
que estejam conscientes da 
importância de tal sacramento 
na vida dos doentes, sabendo 
que mesmo impossibilitado 
(a), o(a) enfermo (a) tem con-
dições e desejaria recebê-lo. 
Nestes casos, será importante 
agendar a visita na Secretaria 
Paroquial, deixando nome 
e endereço, ou num caso 
emergente, procurar falar dire-
tamente com o Pároco e com 
os Vigários Paroquiais.

ComunHão euCarístiCa
aos doentes

Nossa Comunidade atende 
diariamente nossos irmãos 
doentes, impossibilitados de 
se locomoverem até à Igreja, 
através de nossos Ministros 
Extraordinários da Comunhão 
Eucarística. Se você ainda 
não foi visitado por algum de 
nossos ministros e deseja 
recebê-los, pois tem um(a) 
enfermo (a) que deseja rece-
ber a EUCARISTIA, procure a 
Secretaria Paroquial, deixando 
o endereço, o telefone e o 
horário que facilitaria a visita 
do mesmo.

serviço assistenCial

u alongamento – Quarta e 
Sexta-feira – 8h30 às 9h30.
u Bazar santa Clara – Quar-
ta-feira, de 7h às 14h e domin-
go de 7h30 às 11h.
u loja franciscana – Aberta 
aos domingos nos horários 
das Missas.
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ColaBoradores

STILMED 

Material Hospitalar
Tel.: 3795-5488

Artigos médicos e hospitalares

Dayana JarDim Decor
festas / eventos / doces tradicionais

tel.: (21) 99829-8038
facebook: dayana Jardim decor
instagram: dayanajardimdecor

e-mail: dayanajardimdecor@gmail.com

M.M. MatERIal DE ConstRução
rua itapiru, 1000 - Catumbi/rJ

tel.: 2502-6113
e-mail: m.mmaterial2016@gmail.com

pedra, areia, Cimento, elétrica Hidráulica, 
ferragens e ferramentas

EntrEgas à Domicílio.

ALFA JEANS
rua estrela, 101 – rio Comprido/rJ

tel.: 2293-5987
temos tamanhos especiais do 48 ao 68.

moda feminina, masculina e infantil.

MERCADINHO SÃO VICENTE
rua Campos da paz, 206 – rio Comprido/rJ

tel.: 2293-3532

descartáveis em geral, gelo, carvão, cerveja.

DEPÓSITO DE BEBIDAS
DANI – DUDA

Rua Campos da Paz, 237 – Rio Comprido/RJ

tel.: 2504-0084 / 2293-4865 / 96871-8076

Coco verde, refrigerantes, carvão, gelo, 
destilados e diversos.

GRUPO
BOM & BARATO

rua Barão de petrópolis, 456 - rio Comprido/rJ

tel.: 2273-8373 / 2273-2456 / 2504-9222
mercado – padaria – Boteco - pet shop  

material de Construção.
entregas à domicílio.

agradecemos à todos pela 
colaboração, em contribuir com 
o Jornal Conversa franciscana.
que deus abençoe à cada um 

abundantemente!


