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 02 (quarta-feira) -15h - Grupo de oração Príncipe da Paz.
 04 (sexta-feira) - 9h - Missa do Apostolado da oração 
                                        na Comunidade Santo Antônio de
   Pádua (São Carlos).
18:00 - Adoração ao Santíssimo Sacramento na Matriz.
          - Reunião da Pastoral da Familiar.
 05 (sábado) - 9h - Reunião da Pastoral do Dízimo.
 05 (sábado) - Pastoral da Acolhida: Exibição de fi lme.
 05 (sábado) - 20h - Forró da Família.
 06 (domingo) – 16h30 às 17h30 – Adoração da Crisma 
                               e reunião de pais.
 09 (quarta-feira) 15h - Grupo de Oração Príncipe da Paz.
 12 (sábado) – 16h30 -  Pastoral dos Coroinhas na 
                                          “Gincana com os pais”.
 12 (sábado) - Pastoral da Catequese da Comunidade
                          Jesus de Nazaré realiza a Tarde do Pastel.
 12 (sábado) - 16h30 - Reunião da Pastoral da Liturgia.
 13 (domingo) - Pastoral da Catequese da Comunidade 
                             Jesus de Nazaré realiza a confraternização 
                             com os pais
 13 (domingo) - Reunião da Pascom.
 13 (domingo) - Vicentinos entrega as bolsas as famílias
                             assistidas.
 13 - Abertura da Semana Nacional da Família.
 17h - Adoração ao Santíssimo Sacramento.
 18h - Missa pelas Famílias.
 16 (quarta-feira) - 15h - Grupo de Oração Príncipe da Paz.
 19 (sábado) - 15h - Chá dos Avós.
 19h - Missa de encerramento da Semana da Família.
 20h - Adoração ao Santíssimo Sacramento.
 20 (domingo) - Vicentinos: Visita a asilo.
 23 (quarta-feira) - 15h -  Grupo de Oração Príncipe da Paz.
 26 (sábado) - 15h - Reunião do Apostolado da Oração.
 27 (domingo) - 12h30 - Almoço do Dia do Catequista.
 30 (quarta-feira) - 15h - Grupo de Oração Príncipe da Paz.

Agenda Paroquial
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    (21) 96561-9947    (21) 96561-9947

Mês de Agosto
Mês Vocacional – Vocação: Um compromisso com Deus!

ueridos irmãos e irmãs!
“Ninguém é sufi cientemente perfeito, que não possa aprender 

com o outro e, ninguém é totalmente estruído de valores que não 
possa ensinar algo ao seu irmão”. ( São Francisco de Assis)

Estamos no Mês vocacional, tempo para revigorarmos nossas 
vocações através de orações, estudos e o aprofundamento do 

chamado que Deus tem a cada um. Vocação é um termo derivado do verbo no latim 
“vocare” que signifi ca “chamar”. É uma inclinação, uma tendência ou habilidade 
que leva o indivíduo a exercer sua  Vocação. Vocação é um talento, uma aptidão 
natural, uma capacidade específi ca para executar algo que vai lhe dar prazer e 

alegria. Vocação é abrir o coração para Deus e através dos dons do espírito Santo 
tornar-se instrumento de Paz e Bem, tendo como modelo de serviço e vida cristã, 

nosso seráfi co Pai Francisco, o grande vocacionado de Assis.
Sendo um Mês vocacional teremos a cada domingo a oportunidade para celebrarmos de forma espe-

cífi ca cada vocação Cristã.
No Primeiro domingo, celebramos o dia das vocações sacerdotais, dia das vocações aos ministérios 

ordenados. Recordamos que no dia 04 de agosto celebraremos o dia de São João Maria Vianney, o Cura 
D’Ars, patrono dos padres; e no dia 10 de agosto, o dia de São Lourenço, patrono dos diáconos.

No Segundo domingo:  Celebramos o Dia dos Pais. Recordemos que um pai tem a sabedoria de um 
mestre e a sinceridade de um amigo. É alguém para se orgulhar, alguém para se agradecer e especialmente 
alguém para se amar. 

No Terceiro domingo:  Neste dia celebra a vocação à vida consagrada: religiosos, religiosas, consagradas 
e consagrados nos vários institutos e comunidades de vida apostólica e também nas novas comunidades. 
É dia de rezar de forma específi ca pelos nossos frades, nossas irmãs Clarissas e a Ordem Franciscana 
Secular (OFS)

No Quarto domingo: celebramos do dia do Catequista, daí a comemoração do dia da vocação do cristão 
leigo na Igreja. A missão do catequista é atrair as crianças, jovens e adultos ao seguimento de Jesus e fazer 
experiência do amor e Deus. É uma pessoa escolhida por Deus através da Igreja e, por ela, encarregada 
a ser sinal e instrumento efi caz para transmitir, com a própria vida e pela Palavra, a Boa Nova do Reino de 
Deus que se revelou plenamente em Jesus Cristo. Tanto na sua presença na Igreja como também em seu 
testemunho nos vários ambientes de trabalho e vida.

 Ao participarmos dessas celebrações não podemos nos esquecer da vocação primeira e mais importante 
de todas: a vocação à vida cristã e, consequentemente, de sermos Santos.

Como vocacionados de Jesus somos chamados a evangelizar e a evangelização passa pela caridade. 
A caridade é anúncio. Quando se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito clara: não tanto aos 
amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes, àqueles que muitas vezes são despre-
zados e esquecidos, ‘àqueles que não têm com que te retribuir’ (Lc 14,14). 

Vivendo bem este mês vocacional estaremos nos preparando para viver bem o mês de Setembro que 
é o Mês da Bíblia. Como comunidade franciscana abramos os nossos corações à palavra de Deus e a 
exemplo de São Francisco que com alguns fragmentos do Evangelho mudou a história de seu tempo, que 
possamos com este livro sagrado mudar nossas vidas, a vida de nossas famílias e de nossa comunidade.

Paz e Bem a todos!

youtube.com/channel/uC-
soyeBsG6k0FpZbntnV9GVa

frei donil Junior 
o.f.m.Conv.
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Avisos 
Paroquiais

Colabore 
doando 1kg 
de alimento 
não-perecí-
vel, para que 
os Vicentinos 
possam montar as cestas básicas das 
famílias assistidas. 

A sua ajuda é muito importante!
Os alimentos poderão ser deixados 

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!

 enContro de preparação 
para a vida matrimonial

n o  d i a 
17 de se-
t e m b r o 
( d o m i n -
go)  das 
1 4 h  à s 
19h será 
realizado em nossa paróquia o 
encontro de preparação para a 
vida matrimonial. inscrições na 
secretaria paroquial.

Vem Aí...

Calendário - adorações 2017

agosto - 15  setembro - 16
outubro - 21  novembro - 18
dezembro - 16

   

   

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 parti-
cipar do Terço dos 
Homens. É realiza-
do toda quinta-feira 
às 20h!
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pedimos aos que 
puderem traZer 1 KG de 
alimento não-pereCível

Festa de Santo Antônio na 
Capela  de Santo Antônio

Festa de 
Santo Antônio 

na Matriz

Foi realizado nos
dias 10 e 11 de
junho na nossa 

Paróquia, a Festa 
de Santo Antônio.

no dia 18 de junho foi realizado na Capela de 
santo antônio a festa Junina. 



Aconteceu...
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retiro da pascom

No dia 01 de julho aconteceu na Paróquia 
Divino Espírito Santo e São João Batis-
ta - Maracanã mais um retiro espiritual da 
Pascom em nível vicarial. Praticamente 
todos os representantes das Paróquias do 
Vicariato Norte estavam presentes, inclusive 
os representantes da nossa Paróquia Ana 
Paula e Danilo. Foi uma ótima oportunidade 
de aprofundar o serviço da Evangelização 
através da Comunicação.

Aniversário do Grupo de
Oração Príncipe da Paz

No dia 12 de julho foi celebrada a Missa em Ação de Graças pelo Aniversá-
rio de 28 anos do Grupo de Oração Príncipe da Paz. Que Deus abençoe este 
Grupo, que é uma preciosidade para a nossa Comunidade!

No dia 09 de julho foi 
Celebrado em nossa 

Paróquia os 50 anos da 
Ordem Franciscana 

Secular – Fraternidade 
São  Francisco de Assis 

(Rio Comprido). 
A Celebração deu-se 

início com a Santa Missa 
Celebrada pelo  Frei Donil, 

e logo após  houve uma 
festa em  comemoração, 
com a  inauguração da 

reforma  realizada 
pela OFS no  nosso 

Salão Paroquial.

Jubileu de Ouro OFS
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Aconteceu...Aconteceu...
Cerimônia de Posse do novo Pároco Frei Donil Júnior

ia 15 de julho foi celebrado por nosso Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do 
Rio de Janeiro, Dom Luiz Henrique, a Missa de 

posse do nosso novo Pároco, Frei Donil Júnior O.F.M. 
Conv. Após a Santa Missa, foi realizada uma confrater-
nização em comemoração pela posse, e pelo aniversário 
do Frei Donil. 

D
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 01. Santo Afonso 
         Maria de Ligório
 02. Santo Eusébio de Vercelli 
 03. Santa Lídia 
 04. Santo João Maria 
          Batista Vianney
 05. Santo Osvaldo de 
         Northumbria
 06. Maria Francisca Rubatto
 07. Santo Caetano de Thiene
 08. Santo Domingos de 
         Gusmão
 09. Santa Edith Stein 
         (Tereza Benedita da Cruz)
 10. Santo Lourenço
 11. Santa Clara de Assis
 12. Inocêncio XI
 13. Santo João Berchmans
 14. Santo Maximiliano 
         Maria Kolbe
 15. São Tarcísio
 16. Santo Estevão da Hungria
 17. Santo Jacinto
 18. Santa Helena
 19. Santo João Eudes
 20. Santo Bernardo de Claraval
 21. Santo Pio X
 22. Santo Filipe Benício
 23. Santa Rosa de Lima
 24. Santo Bartolomeu
 25. Santo Luiz IX
 26. Santo Zeferino
 27. Santa Mônica
 28. Santo Agostinho de Hipona 
 29. Joana Maria da Cruz
 30. Santos Félix e Adauto
 31. Santo Raimundo Nonato

Santos do mês de agosto

ssa palavra vem do 
grego par-oiría (vi-
zinhança) , que por 
sua vez , é formada 
de para (próximo) e 

oiría (casa). Paroíros é quem 
vive próximo e frequenta uma 
casa. Podendo também referir 
se  aquele que , embora não 
sendo de determinada cidade , 
foi viver nela se tornou vizinho. 
É isso que diz  a Carta aos 
Hebreus acerca de Abraão, 
que “ pela fé imigrou (em 
grego, ratoirésas ) em tendas 
de campanha” (Hb 11,9).Aos 
Cristões em geral, Paulo diz: 
“ já não sou estrangeiros (em 
grego, xenoi) nem imigrantes 
(pároikoi), mas sois cidadões 
dos santos e membros da casa 
de Deus (oireioi tou theou) “ 
(EF 2,19). Os cristões são, ao 
mesmo tempo, cidadões de 
uma igreja local e peregrinos  
para a igreja defi nitiva , porque 
“ a cidade a quem pertence-
mos está nos céus “ (fl  3,20)

Chamamos “paróquia” tan-
to ao edifício como a comuni-
dade. Paróquia é “ uma certa 
comunidade de fi éis, consti-
tuída estavelmente na igreja 
particular, cuja cura pastoral, 
soba autoridade do bispo dio-
cesano, está confi ada ao páro-
co, como seu pastor próprio”, 
o qual exerce cumprindo “ o 
múnus  de ensinar , santifi car 
e governar , com a cooperação 
ainda de outros sacerdotes ou 
diáconos e com a ajuda de fi éis 
leigos” (CDC 515.519).

Como diz o catecismo, “a  
paróquia é a comunidade eu-
carística e o coração da vida 
litúrgica das famílias cristãs 
; é o lugar privilegiado para 
a catequese dos fi lhos e dos 
pais” (CIC 2226; cf. também 
2179). Além do espaço mais 
adequado para a celebração 
dos sacramentos ( uma pa-
roquia distingui se pela bia 
pia batismal , por exemplo ) é 
também o espaço para todo 
tipo de reuniões catequéticas 
, formativas e comunitárias dos 
cristões.

Normalmente, a paróquia 
é “territorial”, isto é , com-
preende todos os fi éis de um 
determinado território. Mas 
onde convier , constituem se 
paróquias “pessoais” , em 
razão do rito , da língua ou da 
nacionalidade dos féis de um 
território , ou por outras razões 
(cf. CDC 519).

Um pouco 
de Liturgia...

Paróquia

Coluna Catequética

O SACRAMENTO  DA CONFIRMAÇÃO

1286. No Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito 
do Senhor repousaria sobre o Messias esperado, em vista da sua missão 
salvífi ca. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, aquando do seu ba-
tismo por João, foi o sinal de que era Ele o que havia de vir, de que era o 
Messias, o Filho de Deus. Concebido pelo poder do Espírito Santo, toda 
a sua vida e toda a sua missão se realizam numa comunhão total com o 
mesmo Espírito Santo, que o Pai Lhe dá «sem medida» (Jo 3, 34).

1289. Bem cedo, para melhor signifi car o dom do Espírito Santo, 
se acrescentou à imposição das mãos uma unção com óleo perfumado 
(crisma). Esta unção ilustra o nome de «cristão», que signifi ca «ungido»,e 
que vai buscar a sua origem ao próprio nome de Cristo, aquele que «Deus 
ungiu com o Espírito Santo» (Act 10, 38). E este rito da unção mantém-se 
até aos nossos dias, tanto no Oriente como no Ocidente. É por isso que, 
no Oriente, este sacramento se chama crismação (= unção do crisma), 
ou myron, que signifi ca «crisma». No Ocidente, o nome de Confi rmação 
sugere que este sacramento confi rma o Batismo e, ao mesmo tempo, 
consolida a graça batismal.

1302. Ressalta desta celebração que o efeito do sacramento da Con-
fi rmação é uma efusão especial do Espírito Santo, tal como outrora foi 

concedida aos Apóstolos, no dia de Pentecostes.
1312. O ministro originário da Confi rmação é o bispo. No Oriente, é 

ordinariamente o sacerdote que batiza quem imediatamente confere a Confi r-
mação, numa só e mesma celebração. Fá-lo, no entanto, com o santo crisma 
consagrado pelo patriarca ou pelo bispo, o que exprime a unidade apostólica 
da Igreja, cujos laços são reforçados pelo sacramento da Confi rmação. Na 
Igreja latina aplica-se a mesma disciplina nos batismo de adultos ou quando é 
admitido à plena comunhão com a Igreja um batizados de outra comunidade 
cristã, que não tenha recebido validamente o sacramento da Confi rmação.

1319. O candidato à Confi rmação, que atingiu a idade da razão, deve 
professar a fé, estar em estado de graça, ter a intenção de receber o sacra-
mento e estar preparado para assumir o seu papel de discípulo e testemunha 
de Cristo, na comunidade eclesial e nos assuntos temporais.

1320. O rito essencial da Confi rmação é a unção com o santo crisma 
na fronte do batizados (no Oriente também em outros órgãos dos sentidos), 
com a imposição da mão do ministro e as palavras: «Accipe signaculum doni 
Spiritus Sancti – Recebe por este sinal o Espírito Santo, o Dom de Deus» 
(no rito Romano) ou: «Signaculum doni Spiritus Sancti – Selo do dom que é 
o Espírito Santo» (no rito Bizantino).

ssa palavra vem do 
grego par-oiría (vi-
zinhança) , que por 
sua vez , é formada 
de para (próximo) e 

E anta Clara de Assis, (Chiara D’Offreducci), nasceu no ano de 1194, em Assis, 
Itália. De família rica, seu pai, Favarone Scifi , era conde. Sua mãe se chamava 
Hortolana Fiuni. Clara era neta e fi lha de fi dalgos (pessoas da classe nobre). Sua 
família vivia em um palácio na cidade, tinha muitas propriedades e até um castelo.
Clara desde jovem já tinha a fama de muito religiosa e recolhida. Aos 18 anos 

ela fugiu com uma amiga, Felipa de Guelfuccio, para encontrar São Francisco de Assis, 
na Porciúncula, (capelinha de Santa Maria dos Anjos, onde nasceu a ordem dos Franciscanos e a ordem 
de Santa Clara). Lá ela era esperada para fazer os primeiros votos e entrar no convento dos franciscanos.
O próprio São Francisco cortou os cabelos de Clara, sinal do voto de pobreza e exigência para que ela pu-
desse ser uma religiosa. Depois da cerimônia ela foi levada para o Mosteiro das Beneditinas. Santa Clara 
de Assis vendeu tudo, inclusive seu dote para o casamento e distribui aos pobres. Era uma exigência de 
São Francisco para poder entrar para a vida religiosa. Por causa da invasão muçulmana, a região de Assis 
passou necessidades. Tanto que, certa vez, as irmãs, que já eram mais de 50, não tinham o que comer. Então 
a irmã cozinheira chega desesperada e diz a Santa Clara de Assis que havia somente um pão na cozinha.
Santa Clara diz a ela: confi e em Deus e divida o pão em 50 pedaços. A irmã cozinheira, mesmo sem entender, 
obedece. Então, de repente, dezenas de pães aparecem na cozinha e as irmãs conseguem se sustentar por 
vários dias. Santa Clara, rogai por nós!

Dia 11
Santa Clara de Assis

 anta Clara de Assis, (Chiara D’Offreducci), nasceu no ano de 1194, em Assis, 
Itália. De família rica, seu pai, Favarone Scifi , era conde. Sua mãe se chamava 
Hortolana Fiuni. Clara era neta e fi lha de fi dalgos (pessoas da classe nobre). Sua 
família vivia em um palácio na cidade, tinha muitas propriedades e até um castelo.
Clara desde jovem já tinha a fama de muito religiosa e recolhida. Aos 18 anos 

S

aimundo Kolbe nasceu em 1894, na Polônia, numa família operária que o in-
troduziu no seguimento de Cristo e, mais tarde, ajudou-o entrar para a família 
franciscana, onde tomou o nome de Maximiliano Maria.
Ao ser mandado para terminar sua formação em Roma, Maximiliano, fundou 

o movimento de apostolado mariano chamado ‘Milícia da Imaculada’. Como sacerdote foi 
professor, e empenhou-se no apostolado através da imprensa e pôde, assim, evangelizar em muitos paí-
ses, isto sempre na obediência às autoridades, tanto assim que deixou o fecundo trabalho no Japão para 
assumir a direção de um grande convento franciscano na Polônia. Com o início da Segunda Grande Guerra 
Mundial, a Polônia foi tomada por nazistas e, com isto, Frei Maximiliano foi preso duas vezes, sendo que a 
prisão defi nitiva, ocorrida em 1941, levou-o para Varsóvia, e posteriormente, para o campo de concentração 
em Auschwitz. Aconteceu que diante da fuga de um prisioneiro, dez pagariam com a morte, sendo que um, 
desesperadamente, caiu em prantos: “Minha mulher, meus fi lhinhos! Não os tornarei a ver!”. Movido pelo 
amor que vence a morte, São Maximiliano Maria Kolbe dirigiu-se ao Ofi cial com a decisão própria de um 
mártir da caridade, ou seja, substituir o pai de família e ajudar a morrer os outros nove e, foi aceita, pois se 
identifi cou: “Sou um Padre Católico”. A 10 de Outubro de 1982, o Papa João Paulo II canonizou este seu 
compatriota, já beatifi cado por Paulo VI em 1971. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós!

Dia 14
São Maximiliano Maria Kolbe

aimundo Kolbe nasceu em 1894, na Polônia, numa família operária que o in-
troduziu no seguimento de Cristo e, mais tarde, ajudou-o entrar para a família 
franciscana, onde tomou o nome de Maximiliano Maria.
Ao ser mandado para terminar sua formação em Roma, Maximiliano, fundou 

R



  A Igreja in-
centiva os cató-
licos a fazerem 
algum ato de 
penitência em 
todas as sex-
tas-feiras do 
ano, não ape-
nas nas sex-
tas-feiras da 
Quaresma. As 
conferências 
episcopais de 
cada país fa-
zem as suas 
sugestões, mas 
a mais comum 
é a abstenção 
de carne.

  Dos 35 Doutores da Igreja, 4 são mulheres. Isto pode até não impressionar você, 
mas repare que, por exemplo, dos 43 presidentes dos Estados Unidos, tidos como o 
país que mais propaga a democracia e a igualdade no mundo, zero foram mulheres! De 
todos os Doutores da Igreja, a mais “recente” é uma mulher: uma freira do século XIX, 
época em que a maioria das faculdades nem sequer admitia mulheres. 

  O tempo mínimo de participação na missa que a Igreja pede a todo católico equivale 
a mais ou menos 0,65% da nossa vida. Se formos à missa em todas as celebrações de 
preceito (e apenas nelas), o nosso “tempo total de missa” fi cará em torno de 57 horas 
por ano. Bem que poderíamos dar a Deus um pouco mais do que isso, não poderíamos?

  Nenhum cientista conseguiu apresentar uma explicação satisfatória para a origem 
da imagem estampada no tecido do Santo Sudário de Turim. A datação do sudário por 
carbono, que concluiu que a peça seria medieval e não do tempo de Cristo, é ques-
tionada inclusive por cientistas. Além disso, nem sequer a tecnologia do século XXI 
conseguiu reproduzir as peculiaridades únicas da imagem tal como ela foi estampada, 
inexplicadamente, no tecido.

  A teoria do Big Bang foi concebida por um padre católico. Todo mundo riu dele: 
“Ah, católicos bobos, sempre achando que o universo teve um começo!”. Além de sa-
cerdote, ele era físico. O Papa Francisco não disse nenhuma novidade quando afi rmou, 
recentemente, que a Igreja católica aceita a evolução. Faz muitas décadas que a Igreja 
reconhece o fato evolutivo e o considera compatível com um Deus criador. O que a 
Igreja não reconhece é que todo o universo tenha surgido por obra do mero acaso e 
sem nenhuma fi nalidade.
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Curiosidades

Cinco curiosidades sobre 
a Igreja Católica

AS MUDANÇAS DO CAPÍTULO

A segunda parte do Capítulo Custodial, realizada em Julho/2017, 
em Araruama, defi niu uma nova composição de nossas casas, Con-
ventos e Paróquias:   

paróquia são pedro e são paulo em paraíBa do sul 
Convento santo antÔnio dos poBres

Frei Michel
Frei Leonardo
Frei José Cardozo
Frei Alexandre

paróquia são seBastião em araruama 
Convento são seBastião

Frei José Luis
Frei Luiz Fernando
Frei Camilo
Frei Paulo Sérgio
Frei Ilson

paróquia nossa senHora do perpÉtuo 
soCorro em JuiZ de fora  

Convento são JosÉ de Copertino

Frei Carlos Charles
Frei Lindomar
Frei Jorge Fernando
Frei Fábio

paróquia são luiZ rei de frança

Frei Paulo Fernando
Frei Edson
Frei Dinomar

paróquia são franCisCo de assis em rio Comprido 
Convento são franCisCo de assis

Frei Humberto
Frei Ariel
Frei Ronaldo
Frei Donil
Frei Claudio
Frei Francisco

Convento são Boaventura em petrópolis 

Frei Willian
Frei Luiz Gonzaga
Frei Luis Henrique

eremitÉrio em andrelÂndia em mG

Frei Robson
Frei Marcelo

Comunicados Paroquiais



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 e eventos

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!


