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MENSAGEM DE 
BOAS VINDAS!

aríssimos Irmãos,

É com alegria que anunciamos que 
após longos anos do Jornal Conversa 
Franciscana ter parado a sua circulação, 
estamos de volta!

Agora com algumas modifi cações, 
sendo agora de circulação bimestral.

Aproveitamos para agradecer a cada 
um, que de alguma forma colaborou 
para que o Jornal retornasse, em espe-
cial o nosso Pároco Frei Ariel, o nosso 
muito obrigada!

Esperamos que vocês curtam o Jor-
nal. Aliás, aceitamos sugestões para o 
próximo!

Que Deus vos abençoe!
Paz e Bem!

Equipe PASCOM

Dezembro/2016

02 – 09h – 1ª Sexta-feira do mês – Apostolado 
                  de Oração na Capela Santo Antônio
        18h – 1ª Sexta-feira do mês – Apostolado de 
       Oração na Matriz
03 – 09h – Reunião da Pastoral do Dízimo
04 – 14h – Curso de Noivos
        16h – Reunião de responsáveis da Iniciação 
                  Cristã de Jovens
     06:30 – Adoração Iniciação Cristã de Jovens 
                  e Adultos
05 – 19h – 1º Dia do Tríduo da Imaculada Conceição
06 – 19h – 2º Dia do Tríduo da Imaculada Conceição
07 – 19h – 3º Dia do Tríduo da Imaculada Conceição
08 – 19h – Missa Solene da Imaculada Conceição
10 – 15h – Encontro de Preparação de Pais e 
                  Padrinhos para Batismo
   06:30h – Reunião do Grupo da Liturgia
     noite – Confraternização de todas pastorais
                  e movimentos no Salão Paroquial
11 – 12h – Natal os Vicentinos e seus assistidos
14 – 18h – Início da Novena de Natal na Matriz
15 -  18h – 2º dia da Novena de Natal na Matriz
16 -  18h – 3º dia da Novena de Natal na Matriz
17 – 16h – Batismo Comunitário
    16:30h – Coroinhas: Celebração do Natal com os Pais
        18h – 4º dia da Novena de Natal na Matriz
        20h – Última Adoração do Ano
19 -  18h – 5º dia da Novena de Natal na Matriz
20 -  18h – 6º dia da Novena de Natal na Matriz
21 -  18h – 7º dia da Novena de Natal na Matriz
22 -  18h – 8º dia da Novena de Natal na Matriz
23 -  18h – 9º dia da Novena de Natal na Matriz
24 – 20h – Missa do Galo
25 – 08h – Missa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
         19h – Missa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo

Agenda Paroquial

    o ano de 2016 foi um ano muito especial para a nossa Comunida-
de. desta forma, resumimos os momentos mais marcantes do ano...

Curiosidades
A história 
do presépio

(Página 7)

(Página 2)

Coluna 
Catequética

São João Evangelista
(Página 3)
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 os viCentinos pedem a sua ColaBoração:

Colabore doando 1kg de alimento não perecível, para 
que os Vicentinos possam montar as cestas básicas da 
famílias assistidas. 

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

Paroquial, ou entregues no Ofertório durante as Missas.
 

 Catequese infantil

Estão abertas as inscrições para a Catequese infantil, 
para crianças entre 8 e 14 anos.

Inscrições na Secretaria Paroquial, ou aos domingos 
de manhã com os Catequistas.

 
 perseverança

Você, adolescente que já fez a Primeira Eucaristia, 
mas não têm idade para fazer Crisma, venha participar 
da Perseverança! 

Os encontros são sempre aos domingos às 8:30h.
 
 iniCiação Cristã de Jovens e adultos

Estão abertas as inscrições para as turmas de Jovens 
e Adultos que não receberam os Sacramentos do Batis-
mo, Primeira Eucaristia e ou Crisma.

Inscrições na Secretaria Paroquial, ou aos domingos 
à partir das 17h com os Catequistas.

 
 venHa ser um dizimista

dízimo: Compromisso, Partilha 
e Gratidão. A manutenção do Tem-
plo depende de sua contribuição. 
Seja um Dizimista! A equipe encon-
tra-se sempre na porta da Igreja, 
ao fi nal das Missas.

369. O homem e a mulher foram criados, 
quer dizer, foram queridos por Deus: em 
perfeita igualdade enquanto pessoas hu-
manas, por um lado; mas, por outro, no seu 
respectivo ser de homem e de mulher. «Ser 
homem», «ser mulher» é uma realidade boa 
e querida por Deus: o homem e a mulher 
têm uma dignidade inamissível e que lhes 
vem imediatamente de Deus, seu Criador 
(239). O homem e a mulher são, com uma 
mesma dignidade, «à imagem de Deus». No 
seu «ser homem» e no seu «ser mulher», 
refl etem a sabedoria e a bondade do Criador.

370. Deus não é, de modo algum; à ima-
gem do homem. Não é nem homem nem 
mulher. Deus é puro espírito, no Qual não 
há lugar para a diferença de sexos. Mas as 
«perfeições» do homem e da mulher refl e-
tem qualquer coisa da infi nita perfeição de 
Deus: as duma mãe (240) e as dum pai e 
esposo (241).

«um para o outro» 
– «uma unidade a dois»

371. Criados juntamente, o homem e a 
mulher são, na vontade de Deus, um para o 
outro. A Palavra de Deus dá-nos a entender 
em diversos passos do texto sagrado. «Não 
convém que o homem esteja só: vou fazer-
lhe uma ajudante que se pareça com ele» 
(Gn 2, 18). Nenhum dos animais pode ser 
este «par» do homem (242). A mulher que 
Deus «molda» da costela tirada do homem e 

que apresenta ao homem, provoca da parte 
deste, uma exclamação admirativa, de amor 
e comunhão: «E osso dos meus ossos e 
carne da minha carne» (Ga 2, 23). O homem 
descobre a mulher como um outro «eu», da 
mesma humanidade.

372. O homem e a mulher são feitos «um 
para o outro»: não é que Deus os tenha feito 
«a meias» e «incompletos»; criou-os para 
uma comunhão de pessoas, em que cada 
um pode ser «ajuda» para o outro, uma vez 
que são, ao mesmo tempo, iguais enquanto 
pessoas («osso dos meus ossos») e com-
plementares enquanto masculino e feminino 
(243). No matrimónio, Deus une-os de modo 
que, formando «uma só carne» (Gn 2, 24), 
possam transmitir a vida humana: «crescei e 
multiplicai-vos, enchei e dominai a terra» (Gn 
1, 28). Transmitindo aos seus descendentes 
a vida humana, o homem e a mulher, como 
esposos e pais, cooperam de modo único na 
obra do Criador (244).

373. Segundo o desígnio de Deus, o 
homem e a mulher são vocacionados para 
«dominarem a terra» (245) como «adminis-
tradores» de Deus. Esta soberania não deve 
ser uma dominação arbitrária e destruidora. 
A imagem do Criador, «que ama tudo o que 
existe» (Sb 11, 24), o homem e a mulher 
são chamados a participar na Providência 
divina em relação às outras criaturas. Daí 
a sua responsabilidade para com o mundo 
que Deus lhes confi ou.

Nossa Senhora da Conceição
irgem Santíssima, que fostes con-
cebida sem o pecado original e por 
isto merecestes o título de Nossa 

Senhora da Imaculada Conceição, e por 
terdes evitado todos os outros pecados, o 
Anjo Gabriel vos saudou com as belas pa-
lavras: “Ave Maria, cheia de graça”; nós vos 
pedimos que nos alcanceis do vosso divino 
Filho o auxílio necessário para vencermos 

as tentações e evitarmos os pecados e 
já que vos chamamos de Mãe, atendei-
nos com carinho maternal esta graça: 
(fazer o pedido); para que possamos 
viver como dignos fi lhos vossos. Nossa 

Senhora da Conceição, rogai por nós. Amém. 
Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória ao Pai.

Avisos Paroquiais

Cantinho da Oração

Senhora da Imaculada Conceição, e por 
terdes evitado todos os outros pecados, o 
Anjo Gabriel vos saudou com as belas pa-
lavras: “Ave Maria, cheia de graça”; nós vos 
pedimos que nos alcanceis do vosso divino 
Filho o auxílio necessário para vencermos 

as tentações e evitarmos os pecados e 
já que vos chamamos de Mãe, atendei-

irgem Santíssima, que fostes con-
cebida sem o pecado original e por 
isto merecestes o título de Nossa 

V

Coluna Catequética

III. «Homem e mulher os criou»
IGUALDADE E DIFERENÇA QUERIDAS POR DEUS

1. Maior Livro da Bí-
blia
2. Evangelho do Boi 
3. Primeiro Livro da 
Bíblia 
4. Evangelho do leão 
5. Evangelho do anjo 
6. Segunda Lei (livro) 
7. Narram os princi-
pais eventos da vida 
de Jesus e seus en-
sinamentos 
8. Cinco Primeiros 
Livros da Bíblia 
9. Escritos de sabedo-
ria como Cântico dos 
Cânticos e Provérbios 
10. Último Livro da 
Bíblia 
11. Divide capítulos 
em unidades menores 
12. Sirácida 
13. Coelet 
14. Último Livro do 
Antigo Testamento 
15. Paralipômenos 
16.  Evangelho da 
águia
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o adventus latino (vin-
da, chegada). Diz-se do 
tempo de preparação ao 
Natal, que constitui uma 

unidade dinâmica com o próprio 
natal e a Epifania, celebrando assim 
a manifestação do Senhor na nossa 
história.

As origens históricas do tempo 
do Advento não são muito claras. 
Sabemos que se foi formando en-
tre os séculos IV e VI, de diversas 
maneiras, em várias famílias litúr-
gicas do Oriente e do Ocidente. Na 

Espanha, temos uma notícia do Concílio de Saragoça (cerca de 380) em 
que já se fala de três semanas de preparação para a Epifania (desde 
17 de dezembro a 6 de janeiro), com cunho batismal. No Oriente, foi-se 
formando no século V. Enquanto, em Roma, só no século VI temos, com 
São Gregório Magno, o testemunho de que já existe o Advento que hoje 

 01. Santo Elói ou Elígio.
 02. São Silvério Papa, Santa Bibiana.
 03. São Francisco Xavier, São Galgano Guidotte.
 04. São João Damasceno, Santa Bárbara.
 05. São Sabas e Nicola Stenon.
 06. São Nicolau de Mira e de Bari.
 07. Santo Ambrósio.
 08. Imaculada Conceição de Maria.
 09. São João (Juan) Diego Cuauhtlatoatzin, Santa Leocádia.
 10. São João Roberts, São Melquíades, papa e mártir.
 11. São Dâmaso I Papa, São Sabino.
 12. Nossa Senhora de Guadalupe.
 13. Santa Luzia ou Lúcia, Santa Otília.
 14. São João da Cruz.
 15. Santa Cristina, São Mesmino, Confessor.
 16. Santa Adelaide.
 17. São Lázaro de Betânia .
 18. São Gaciano.
 19. Santo Urbano V Papa.
 20. São Domingos de Silos.
 21. São Pedro Canísio.
 22. Santa Francisca Xavier Cabrint.
 23. São João Câncio.
 24. Santa Paula Isabel Cerioli, São Charbel Makhlouf
 25. Natal de Jesus e Santa Anastácia.
 26. Santo Estevão.
 27. São João Apóstolo e Evangelista.
 28. Santos Inocentes e Catarina Volpicelli.
 29. São Tomás Becet.
 30. Sagrada Família.
 31. Santa Catarina Labouré.

nome deste evangelista signifi ca: “Deus é misericor-
dioso”: uma profecia que foi se cumprindo na vida 
do mais jovem dos apóstolos. Filho de Zebedeu e 
de Salomé, irmão de Tiago Maior, ele também era 

pescador, como Pedro e André; nasceu em Betsaida e ocupou 
um lugar de primeiro plano entre os apóstolos.

Jesus teve tal predileção por João que este assinalava-se 
como “o discípulo que Jesus amava”. O apóstolo São João 
foi quem, na Santa Ceia, reclinou a cabeça sobre o peito do 
Mestre e, foi também a João, que se encontrava ao pé da Cruz 
ao lado da Virgem Santíssima, que Jesus disse: “Filho, eis aí 
a tua mãe” e, olhando para Maria disse: “Mulher, eis aí o teu 
fi lho”. (Jo 19,26s).

Quando Jesus se transfi gurou, foi João, juntamente com Pedro e Tiago, que estava lá. 
São João, já como um ancião, depara-se com uma terrível situação para a Igreja, Esposa de Cris-

to: perseguições individuais por parte de Nero e perseguições para toda a Igreja por parte de seu 
sucessor, o Imperador Domiciano.

Além destas perseguições, ainda havia o cúmulo de heresias que desentranhava o movimento re-
ligioso gnóstico, nascido e propagado fora e dentro da Igreja, procurando corroer a essência mesma 
do Cristianismo.

Nesta situação, Deus concede ao único sobrevivente dos que conviveram com o Mestre, a missão 
de ser o pilar básico da sua Igreja naquela hora terrível. E assim o foi. Para aquela hora, e para as 
gerações futuras também. Com a sua pregação e os seus escritos fi cava assegurado o porvir glorioso 
da Igreja, entrevisto por ele nas suas visões de Patmos e cantado em seguida no Apocalipse.

Completada a sua obra, o santo evangelista morreu quase centenário, sem que nós saibamos a 
data exata. Foi no fi m do primeiro século ou, quando muito, nos princípios do segundo, em tempo de 
Trajano (98-117 dC).

São João Evangelista, rogai por nós!

Dia 27
SÃO JOÃO EVANGELISTA

Santos do mês de dezembro

nome deste evangelista signifi ca: “Deus é misericor-
dioso”: uma profecia que foi se cumprindo na vida 
do mais jovem dos apóstolos. Filho de Zebedeu e 
de Salomé, irmão de Tiago Maior, ele também era 

O

Um pouco de Liturgia... ADVENTO

o adventus latino (vin-
da, chegada). Diz-se do 
tempo de preparação ao 
Natal, que constitui uma 

D conhecemos, de quatro semanas. Na liturgia ambrosiana de Milão, são 
seis os domingos de Advento, tal como na hispano-moçárabe.

“O Tempo do Advento começa com as Primeiras Vésperas do domingo 
que cai no dia 30 de novembro ou no domingo que lhe fi ca mais próxi-
mo, terminando antes das Primeiras Vésperas do Natal do Senhor” (NG 
40). Os seus personagens clássicos são o profeta Isaías, o percursos 
João Batista e a Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, “Predito por todos 
os profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi 
anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista” (Pre-
fácio do Advento II).

A liturgia do Advento tem um claro caráter escatológico, na sua pri-
meira parte, até o dia 16 de dezembro, contemplando a última vinda do 
Senhor no fi nal dos tempos. Assim o exprimem os Prefácios do Advento 
I (“as duas vindas de Cristo”) e do Advento IA (“Cristo, Senhor e Juiz da 
História”), enquanto, a partir do dia 17, na chamada “semana santa” do 
Natal, o olhar se dirige mais concretamente para a preparação da festa, 
o que encontra eco no Prefácio do Advento II (“a dupla espera de Cristo”) 
e no IIA (“Maria, nova Eva”). “Por este duplo motivo, o Tempo do Advento 
se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa” (NG 39).
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Como parte das come-
morações pelos 70 anos 
de presença franciscana 
no Continente Latino-a-
mericano e Caribe, a Or-
dem dos Frades Menores 
Conventuais promoveu 
entre os dias 13 à 17 
de Julho, um Congresso 
teológico, realizado no 
Colégio Regina Coeli na 
Tijuca/ RJ. O encontro 
teve como objetivo apro-
fundar a reflexão sobre 
os cenários e a prática 
missionária e evangeliza-
dora dos Irmãos Menores 
Conventuais na Améri-
ca Latina e Caribe para 
responder aos desafios 
da nova evangelização. 
Nossa Paróquia teve a 
honra e alegria em rece-
ber os frades e autorida-
des religiosas do mundo 
inteiro, para encerrar o 
Congresso, com a Santa 
Missa campal celebrada 
por Dom Frei Elias Manning (Valença/RJ), na presença de Dom João Wilk (Anápolis/GO), Frei 
Marco Tasca (Ministro Geral da Ordem, e 119º Sucessor de São Francisco de Assis), Frei Carlos 
Trovarelli (Assistente Geral da América Latina), Frei Ronaldo Gomes (Custódio da Província Ima-
culada Conceição), e todos os frades e irmãos religiosos que estiveram presentes no Congresso.
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No dia 23 de Ja-
neiro, aconteceu na 
Capela Jesus de 
Nazaré no Escondi-
dinho, a 3ª Vivência 
para os Catequistas 
da Iniciação Cris-
tã. Foi um dia muito 
abençoado, onde os 
Catequistas pude-
ram partilhar sobre 
o tema”Bem-aven-
turados os Miseri-
cordiosos, porque 
eles alcançarão a 
misericórdia” Mt 5, 7.

3ª Vivência para Catequistas da Iniciação Cristã

Crisma
No dia 29 de Maio de 2016, pelas mãos de Dom Paulo 

César Costa, os Jovens e Adultos da Igreja Matriz São Fran-
cisco de Assis e das Capelas Jesus de Nazaré e Santo Antônio de 

Pádua, receberam o Sacramento da Confi rmação.

Congresso FALC 2016
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Retrospectiva 2016...

I Encontro das Famílias
Com a colaboração de todas as pastorais e 

movimentos, no dia 24/07/2016 foi realizado o i 
encontro das famílias. foi um domingo muito 
abençoado para cada um que esteve presente.

31º 
ECC

Nos dias 10 e 11 
de Setembro foi r

ealizado o 31º 
Encontro de Casais 

com Cristo, onde 
8 casais estiveram 
reunidos o fi nal de 
semana, para par-
tilharem sobre a vi-
vência de um casal.

Dia de São 
Francisco 
de Assis

no dia 04 de outu-
bro, nossa paróquia 
comemorou o dia 
do nosso padroei-
ro. durante todo o 
dia tiveram missas, 
Benção dos ani-
mais, e a festa com 
as barraquinhas.
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Encerramento do Ano Santo da Misericórdia

No dia 12 de Novembro de 2016, nosso Cardeal Dom Orani João Tempesta 
celebrou durante a Festa da Unidade a Missa de Encerramento do Jubileu da Mise-
ricórdia. Nossa Comunidade esteve presente, e foi uma manhã muito abençoada.

Celebração da Misericórdia
Entre os dias 09 à 13 de Novembro, foi realizado 

em nossa Paróquia a Celebração da Misericórdia. Mo-
mento em tivemos a presença de Irmã Lúcia, Pe. An-
tônio José entre outros, pregando sobre a Misericórdia 
de Deus e tivemos a oportunidade de estudar a Bula 
de Proclamação do Jubileu Extraordinário da Miseri-
córdia, Misericordiae Vultus (Rosto da Misericórdia). 
Os pontos altos da semana foram a Peregrinação 
até a Catedral 
Metropolitana de 
São Sebastião 
do Rio de Janei-
ro, onde partici-
pamos da Festa 
da Unidade e a 
Tarde de Louvor.

Primeira 
Eucaristia

No dia 20 de Novembro 
de 2016, as crianças das 
turmas das Catequistas 
Agaide, Taiane e Priscila 
pela primeira vez, recebe-

No dia 
10 de Abril 
a Capela 
da Irman-
dade San-
to Antônio 
de Pádua 
celebrou 
a  S a n -
ta Missa 
presidida 
pelo Frei 
Dinomar, 
em come-
moração 
seus 112 
anos.

P a r a -
b é n s  I r -
mandade 
Santo An-
tônio de 
Pádua!

112 Anos da Capela 
de Santo Antônio

ram o Corpo e Sangue de 
Cristo na Igreja Matriz São 
Francisco de Assis e na 
Capela da Irmandade de 
Santo Antônio de Pádua, 
na Comunidade do São 
Carlos.

Que Deus abençoe estas 
crianças, e elas permane-
çam fi rmes em sua cami-
nhada de fé.
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ontar um presépio em casa já é 
tradição entre as famílias católicas. 
É um gesto que ajuda a preparar a 
celebração do nascimento de Jesus, 

lembrado em cada Natal.
O presépio deve ser montado no 1º domingo 

do Advento e desmontado no dia 6 de janeiro, 
data em que a Igreja celebra a Solenidade da 
Epifania do Senhor.

O termo vem do latim Praesaepe, que signifi ca 
estrebaria ou curral. A presença do Menino Jesus 
no estábulo demonstra a grandeza de Deus re-
presentada na fragilidade de uma criança.

ORIGEM

Foi criado por São Francisco de Assis em 
1223. Ele montou o primeiro presépio em uma 
gruta, na Itália. Na época, a Igreja não permitia 
a realização de representações litúrgicas nas 
paróquias, mas São Francisco pediu a dispensa 
da proibição, para relembrar ao povo a natividade 
de Jesus Cristo.

O objetivo de São Francisco era facilitar a 
compreensão do nascimento de Jesus.

No Brasil, a cena do presépio foi apresentada 
pela primeira vez aos índios e colonos portu-
gueses em 1552, por iniciativa do padre José 
de Anchieta.

Cada fi gura do presépio tem sua importância:

OS ANIMAIS

Representam a natureza a serviço do homem 
e de Deus. No nascimento de Jesus forneceram 
calor ao local e simbolizam a simplicidade do 
local onde Jesus quis nascer.

PASTORES

Depois de Maria e José, os pastores foram os 
primeiros a saberem do nascimento do Salvador. 
Os pastores também simbolizam a humildade, 
pois naquele tempo a profi ssão de pastor era 
uma das menos reconhecidas.

O ANJO

Representa o céu que celebra o nascimento 
de Jesus. É o mensageiro de Deus, comunicador 
da Boa Notícia. O anjo do presépio, normalmente, 
segura uma faixa com a frase: “Gloria in excelsis 
Deo”, que signifi ca: Glória a Deus nas alturas.

ESTRELA

Simboliza a luz de Deus que guia ao encon-
tro do Salvador e orientou os Reis Magos onde 
estava Jesus. É a indicação do caminho que se 
deve percorrer para encontrar o Menino Jesus.

Curiosidades

Conheça a história e o signifi cado do presépio

REIS MAGOS

Belchior, Gaspar e Balta-
zar eram homens da ciência. 
Conheciam astronomia, 
medicina e matemática. 
Eles representam a ciência 
que vai até o Salvador e o 

reconhece como Deus. Segundo São João Paulo 
II, “a verdadeira ciência nos leva à fé”, pois nos 
revela a grandeza da criação.

OURO, INCENSO E MIRRA

São os presentes que os magos oferecem ao 
Menino Jesus. O ouro signifi ca a realeza; era 
um presente dados aos reis. O incenso signifi ca 
a divindade, um presente dado aos sacerdotes. 
Sua fumaça simboliza as orações que sobem 
ao céu. Dando este presente a Jesus, os magos 
reconhecem que o Menino é divino. E a mirra 
simboliza o sofrimento e a eternidade. É um 
presente profético: anuncia que Jesus vai sofrer, 
mas também que seu reinado será eterno.

SÃO JOSÉ

É o pai adotivo de Jesus, o homem que o assu-
miu como fi lho, que lhe deu um nome, um lar, que 
ensinou a Jesus uma profi ssão: a de carpinteiro. 
São José deu ao Menino Jesus a experiência de 
ser fi lho de um pai terreno.

MARIA

É a Mãe do Menino Jesus, a escolhida para 
ser a mãe do Salvador. É aquela que disse ‘sim’ 
à vontade de Deus, e por ela a humanidade re-
cebeu Jesus.

MENINO JESUS

É o Filho de Deus que Se fez homem, para dar 
sua vida pela humanidade. “Sendo ele de condi-
ção divina, não Se prevaleceu de Sua igualdade 
com Deus, mas aniquilou-Se a si mesmo, assu-
mindo a condição de escravo e assemelhando-Se 
aos homens” (Filipenses 2, 6-7).

ontar um presépio em casa já é 
tradição entre as famílias católicas. 
É um gesto que ajuda a preparar a 
tradição entre as famílias católicas. 
É um gesto que ajuda a preparar a 
tradição entre as famílias católicas. 

celebração do nascimento de Jesus, 
lembrado em cada Natal.

M
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Horários das missas

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

atendimento paroquial
novo Horário

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  Atendimento Médico – 
Segunda-feira às 11h30 e 
Quarta-feira às 7h30.
u Bazar santa Clara – Domin-
gos, pela manhã.
u loja franciscana – Aberta 
aos domingos nos horários 
das Missas.

dezemBro de 20168 Conversa
FranCisCana

Boletim informativo  da paróquia são franCisCo de assis

Direção: Ana Paula Souza 
Redação: Pastoral da Comunicação
Fotos: Pastoral da Comunicação

Conversa
FranCisCana
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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. 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. 

CFC AUTO ESCOLA SANTA 
RITA DE CÁSSIA LTDA 

Rua Estrela, 47 – Rio Comprido/RJ 

Tel.: 2273-7748 / 2273-4485 

44 anos, tornando-se uma tradição no 
bairro do Rio Comprido. 

10% de desconto para Paroquianos. 

ALFA JEANS 
Rua Estrela, 101 – Rio Comprido/RJ 

Tel.: 2283-5987 

Temos tamanhos especiais do 48 ao 68. 

Moda feminina, masculina e infantil. 

PÁGINA 8 
 

 

COLABORADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 

CFC AUTO ESCOLA SANTA 
RITA DE CÁSSIA LTDA 

Rua Estrela, 47 – Rio Comprido/RJ 

Tel.: 2273-7748 / 2273-4485 

44 anos, tornando-se uma tradição no 
bairro do Rio Comprido. 

10% de desconto para Paroquianos. 

ALFA JEANS 
Rua Estrela, 101 – Rio Comprido/RJ 

Tel.: 2283-5987 

Temos tamanhos especiais do 48 ao 68. 

Moda feminina, masculina e infantil. 

PÁGINA 8 
 

 

COLABORADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 

CFC AUTO ESCOLA SANTA 
RITA DE CÁSSIA LTDA 

Rua Estrela, 47 – Rio Comprido/RJ 

Tel.: 2273-7748 / 2273-4485 

44 anos, tornando-se uma tradição no 
bairro do Rio Comprido. 

10% de desconto para Paroquianos. 

ALFA JEANS 
Rua Estrela, 101 – Rio Comprido/RJ 

Tel.: 2283-5987 

Temos tamanhos especiais do 48 ao 68. 

Moda feminina, masculina e infantil. 

PÁGINA 8 
 

 

COLABORADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 

CFC AUTO ESCOLA SANTA 
RITA DE CÁSSIA LTDA 

Rua Estrela, 47 – Rio Comprido/RJ 

Tel.: 2273-7748 / 2273-4485 

44 anos, tornando-se uma tradição no 
bairro do Rio Comprido. 

10% de desconto para Paroquianos. 

ALFA JEANS 
Rua Estrela, 101 – Rio Comprido/RJ 

Tel.: 2283-5987 

Temos tamanhos especiais do 48 ao 68. 

Moda feminina, masculina e infantil. 

PÁGINA 8 
 

 

COLABORADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 

CFC AUTO ESCOLA SANTA 
RITA DE CÁSSIA LTDA 

Rua Estrela, 47 – Rio Comprido/RJ 

Tel.: 2273-7748 / 2273-4485 

44 anos, tornando-se uma tradição no 
bairro do Rio Comprido. 

10% de desconto para Paroquianos. 

ALFA JEANS 
Rua Estrela, 101 – Rio Comprido/RJ 

Tel.: 2283-5987 

Temos tamanhos especiais do 48 ao 68. 

Moda feminina, masculina e infantil. 

Caro anunciante, esse espaço 
está reservado para você!

Divulgue seu comércio, seu 
trabalho como autônomo.

Fique em evidência!

Estamos esperando por vocês!

Diagramação: Denise Oliveira - (24) 99211-8935 / nyseoliveira@gmail.com
Impressão: Tribuna de Petrópolis
Exemplares: 1.000
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