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■ 01(sábado) - ECC
■ 05 (quarta-feira) - 14h30 
  - Príncipe da PAZ
■ 05 (quarta-feira) - 19h30 
  - Terço das Mulheres 
■ 06 (quinta-feira) - 19h30 
  - Terço dos Homens 
■ 07 (sexta-feira) - 09h 
  - MISSA São Carlos 
■ 07 (sexta-feira) - 18h 
  - Adoração ao Santíssimo 
■ 08 (sábado) - 16:30 
  - Reunião de Liturgia
■ 08 (sábado) - 17h 
  - Reunião Coroinhas
■ 09 (domingo) - Cantina:ECC
  (Ronaldo e Rosa, Marcos 
  e Beth)
■ 09 (domingo) - 8:30h - 
  Vicentinos 
  (Entrega de Bolsas) 
■ 11 (terça-feira) - 20h 
  - Reunião com os casais 
  do ECC (salão paroquial) 
■ 11 (quarta-feira) - Retiro Frades 
■ 12 (quarta-feira) - 14h30
  - Príncipe da PAZ
■ 12 (quarta-feira) - 19h30 
  - Terço das Mulheres 
■ 12 (quarta-feira) - 20h 
  - Reunião c/os 
  coordenadores de círculos
  ECC (santos anjos)
■ 13 (quinta-feira) -19h30 
  - Terço dos Homens 
■ 14 (sábado) -17h 
  - Reunião Coroinhas
■ 15 (sábado) -17h 
  - Reunião de Liturgia 
■ 15 (sábado) - 20h - Adoradores
■ 16 (domingo) - 14 as 19h 
  - CURSO DE NOIVOS
  Santa Eufêmia 
  (São Carlos) 

■ 16 (domingo) 
  - Cantina: Crisma 12h 
  as 16h CRISMA (Cantina 
  e varandão)
■ 17 (segunda-feira) - 
  SANTAS CHAGAS 
  DE S. FRANCISCO
■ 18 (terça-feira) -  MEMORIA 
  DE S.J. DE COPERTINO
■ 19 (quarta-feira) - 14h30 
  - Príncipe da PAZ
■ 19 (quarta-feira) - 19h30 
  - Terço das Mulheres 
■ 20 (quinta-feira) -19h30 
  - Terço dos Homens 
■ 22 (sábado) -15h - Apostolado 
■ 22 (sábado) -16:30 - Milícia
■ 22 (sábado) -17h 
  - Reunião Coroinhas
■ 23 (domingo) 
  - Batismo S. Carlos 
■ 23 (domingo) - 
  Cantina: ECC (Luís e Neuza)
■ 23 (domingo) 
  - Missa do ECC e almoço 
■ 24 (segunda-feira) - 20h 
  - Pastoral da familiar 
■ 26 (quarta-feira) - 14h30 
  - Príncipe da PAZ
■ 26 (quarta-feira) - 19h30 
  - Terço das Mulheres 
■ 27 (quinta-feira) -19h30 
  - Terço dos Homens 
■ 29 (sábado) 
  - FESTA DOS ARCANJOS
■ 29 (sábado) -16h 
  - Reunião com os Vicentinos 
■ 29 (sábado) -16h:30 
  - Conferências Milícia  
■ 29 (sábado) -17h 
  - Reunião Coroinhas 
■ 30 (domingo) - 
  Cantina: Batismo 
■ 30 (domingo) 
  - 16h CRISMA (Santos Anjos)

Agenda Paroquial

SeTemBro/2018

Avisos 
Paroquiais

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,  ve-
nham participar 
do Terço das Mu-
lheres. 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!
 viCentinos

Colabore doando 1kg 
de alimento não-perecível, 
para que os Vicentinos 
possam montar as cestas 

básicas das famílias assistidas. 
A sua ajuda é muito importante!
Os alimentos poderão ser deixados na Secre-

taria Paroquial, ou entregues no Ofertório durante 
as Missas.

   

   

 Curso De pais 
e paDrinHos

No dia 22 de Setembro (sábado) das 
15h às 17h30 será realizado em nossa 
Paróquia o Encontro de Preparação 

para Pais e Padrinhos de Batismo. O Batizado 
será realizado no dia 29 de Setembro.

enContro De preparação 
para a viDa matrimonial

No dia 16 de setembro (domingo), das 14h às 
19h, será realizado em nossa Paróquia o 2º 
Encontro de Preparação para a Vida Matrimonial 
do ano. Inscrições na Secretaria Paroquial.
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Vem Aí...
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Aniversário do Frei Donil
No dia 15 de julho, nosso Pároco Frei Donil celebrou com a 
presença de toda a Comunidade seu 50º aniversário.

No dia 16 de 
Julho às 16h 
nosso Pároco 
Frei Donil ce-
lebrou o Sa-
cramento do 
Matrimônio de 
6 casais. Foi 
uma celebra-
ção linda.

Casamento Comunitário

Chá dos 
Avós

No dia 04 de agosto 
foi realizado mais 
uma edição na nos-
sa Paróquia do Chá 
dos Avós. Foi uma 
tarde maravilhosa, 
degustando de vá-
rias delícias.
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Semana de Liturgia

Aconteceu...
Entre os dias 
16 e 20 de 
julho foi re-
alizado pela 
Pastoral da 
L i t u r g i a  a 
Semana Li-
túrgica. Con-
tamos com a 
presença de 
Frei Cláudio 
Vieira O.F.M.
Conv., Côn. 
Leandro Câ-
mara ,  Pe . 
Fábio Siquei-
ra, Dom Pau-
lo Romão e 
M a u r í c i o 
S c h i a v o n . 
Foi uma se-
mana muito 
gratificante 
c o m  m u i -
tos frutos e 
aprendiza-
dos sobre a 
Liturgia.

No dia 29 de julho 
a Pastoral Fami-
liar da nossa Pa-
róquia convidou a 
Drª Silma Braga 
para palestrar para 
a Comunidade so-
bre alguns pontos 
importantes sobre 
o Matrimônio. Foi 
muito interessante 
e esclarecedor os 
pontos abordados 
pela palestrante, 
onde parte da Co-
munidade pode ter 
um conhecimento 
melhor sobre o Ma-
trimônio.

Palestra com Dra. Silma Braga sobre Nulidades e Sacramentalização do Matrimônio
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Aconteceu...

Interjovem

A Pajuvim (Pastoral da Juventude do Vicariato Norte) 
realizou nos dias 04 e 05 de agosto e 01 e 02 de Se-
tembro o Interjovem. E os jovens da Crisma estiveram 
presentes participando da competição de Futsal, Han-
debol e Vôlei.

Coluna Catequética

Durante o ano de 2018 iniciamos a Catequese sobre os Sacramentos. 

O SACRAMENTO DA UNÇÃO 
DOS ENFERMOS

  1499. «Pela santa Unção dos Enfermos 
e pela oração dos presbíteros, toda a 
Igreja encomenda os doentes ao Senhor, 
sofredor e glorifi cado, para que os alivie 
e os salve: mais ainda, exorta-os a que, 
associando-se livremente à paixão e morte 
de Cristo, concorram para o bem do povo 
de Deus».
I. Os seus fundamentos na economia da 
salvação

a Doença na viDa Humana

1500. A doença e o sofrimento estiveram 
sempre entre os problemas mais graves 
que afl igem a vida humana. Na doença, o 
homem experimenta a sua incapacidade, 
os seus limites, a sua fi nitude. Qualquer en-
fermidade pode fazer-nos entrever a morte.
1501. A doença pode levar à angústia, ao 
fechar-se em si mesmo e até, por vezes, 
ao desespero e à revolta contra Deus. 
Mas também pode tornar uma pessoa 
mais amadurecida, ajudá-la a discernir, 
na sua vida, o que não é essencial para 
se voltar para o que o é. Muitas vezes, 
a doença leva à busca de Deus, a um 
regresso a Ele.

o Doente perante Deus

1502. O homem do Antigo Testamento vive 
a doença à face de Deus. É diante de Deus 
que desafoga o seu lamento pela doença 
que lhe sobreveio e é d’Ele. Senhor da vida 
e da morte, que implora a cura. A doença 
torna-se caminho de conversão  e o per-
dão de Deus dá início à cura. Israel faz a 
experiência de que a doença está, de modo 
misterioso, ligada ao pecado e ao mal, e de 
que a fi delidade a Deus em conformidade 
com a sua Lei restitui a vida: «porque Eu, 
o Senhor, é que sou o teu médico» (Ex 15, 
26). O profeta entrevê que o sofrimento 
pode ter também um sentido redentor pelos 
pecados dos outros. Finalmente, Isaías 
anuncia que Deus fará vir para Sião um 
tempo em que perdoará todas as faltas e 
curará todas as doenças.

Cristo-mÉDiCo

1503. A compaixão de Cristo para com os 
doentes e as suas numerosas curas de 
enfermos de toda a espécie são um sinal 

claro de que «Deus visitou o seu povo» 
e de que o Reino de Deus está próximo. 
Jesus tem poder não somente para curar, 
mas também para perdoar os pecados: 
veio curar o homem na sua totalidade, 
alma e corpo: é o médico de que os do-
entes precisam. A sua compaixão para 
com todos os que sofrem vai ao ponto de 
identifi car-Se com eles: «Estive doente e 
visitastes-Me» (Mt 25, 36). O seu amor 
de predileção para com os enfermos não 
cessou, ao longo dos séculos, de des-
pertar a atenção particular dos cristãos 
para aqueles que sofrem no corpo ou na 
alma. Ele está na origem de incansáveis 
esforços para os aliviar.
1504. Frequentemente, Jesus pede aos 
doentes que acreditem. Serve-se de sinais 
para curar: saliva e imposição das mãos, 
lodo e lavagem. 
1505. Comovido por tanto sofrimento, 
Cristo não só Se deixa tocar pelos doen-
tes, como também faz suas as misérias 
deles: «Tomou sobre Si as nossas en-
fermidades e carregou com as nossas 
doenças» (Mt 8, 17). Ele não curou todos 
os doentes. As curas que fazia eram sinais 
da vinda do Reino de Deus. Anunciavam 
uma cura mais radical: a vitória sobre o 
pecado e sobre a morte, mediante a sua 
Páscoa. Na cruz, Cristo tomou sobre Si 
todo o peso do mal e tirou «o pecado do 
mundo» (Jo 1, 29), do qual a doença não 
é mais que uma consequência. Pela sua 
paixão e morte na cruz. Cristo deu novo 
sentido ao sofrimento: desde então este 
pode confi gurar-nos com Ele e unir-nos à 
sua paixão redentora.

Cantinho da Mensagem
Uma certeza necessária para viver 

é a de que DEUS nunca perde o 
controle das situações.

Ele age no tempo preciso, e 
nos ensina paciência e fé.

Organiza cada peça do 
nosso quebra-cabeças e nos mostra 

a verdadeira lógica das coisas.
Nos provando que sua 

vida é cuidar da nossa.
Na dúvida, apenas confie.
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  1. Santo Egídio

  2. Santa Dorotéia

  3. São Gregório Magno

  4. Santa Rosália

  5. Santa Teresa de Calcutá

  6. São Zacarias

  7. Santa Regina

  8. Natividade de Nossa Se-

nhora

  9. São Pedro Claver

  10. São Nicolau de Tolentino

  11. São João Gabriel Perboyre

  12. São Guido

  13. São João Crisóstomo

  14. Exaltação da Santa Cruz

  15. Nossa Senhora das Dores

  16. São Cornélio e 

    São Cipriano

  17. São Roberto Belarmino

  18. São José de Cupertino

  19. São Januário

  20. Santo André Kim 

    e Companheiros

  21. São Mateus

  22. São Maurício 

    e Companheiros

  23. São Lino

  24. São Pedro Nolasco

  25. São Cléopas 

    e São Firmino

  26. São Cosme e São Damião

  27. São Vicente de Paulo

  28. São Venceslau

  29. Santos Arcanjos Gabriel, 

    Miguel e Rafael

  30. São Jerônimo

Santos do mês de setembro

ão José de Cupertino nasceu na Itá-
lia, em 1063. Paupérrimo de origem, 
viveu os primeiros anos de sua vida 
num estábulo, porque o pai, endivida-

do, foi obrigado a vender tudo o que possuía. 
Aos 17 anos quis ser frade, mas os frades 
menores não o aceitaram por achá-lo muito 
ignorante. Os capuchinhos o acolheram como 
irmão leigo, mas não demoraram a despe-
di-lo. Foi então que os frades menores de 
Grotella lhe abriram as portas do convento, 
confi ando-lhe os serviços mais humildes, 
como tomar conta de uma mula. De fato, era 
grande a confusão mental de José de Cuper-
tino, e ele tinha tanta consciência disso que 
se auto defi nia como “irmão burro”.  Apesar 
de não ter estudado teologia, tinha o dom 
da ciência infusa e, quando consultado por 
teólogos renomados a respeito de doutrina, 
dava respostas claras e sábias.
São José de Cupertino morreu aos 63 anos 
de idade e foi canonizado em 1767. E o 
frade burro que tinha sérias difi culdades de 
aprendizagem passou a ser invocado pelos 
estudantes como padroeiro dos que se sub-
metiam aos exames escolares.

Dia 18
São José de Cupertino

S

oração

Ó Deus, que por disposição admirável de 
vossa sabedoria, quisestes atrair
todas as coisas do vosso Filho exaltado da 
terra, fazei que, na vossa bondade, livres dos 
desejos terreno, pela intercessão e exem-
plo de São José de Copertino, possamos 
conformar-nos em tudo ao vosso Filho. Que 
convosco vive e reina, na unidade do Esprito 
Santo. Amém!



Liturgia das Horas 
é a oração ofi cial 
d a  I g r e j a .  A 
partir do Concílio 

Vaticano II é proposta a 
todos os fi éis. É um convite 
parar reunir-se em nome de 
Jesus Cristo e celebrar o seu 
mistério no ciclo do dia, da 
semana e do ano litúrgico.

Desde os seus primórdios 
a Igreja reza incessantemente 
(At 2, 42). Santo Inácio de 
Antioquia, em suas cartas, fala 
que se rezava frequentemente 
pelas comunidades cristãs. O 
mesmo testemunho é dado 
por Tertuliano, Orígenes, 
Irineu e Cipriano. Desse modo, 
percebe-se a ininterrupta 
prece da Igreja a seu Senhor 
e Mestre.

Podemos dizer, portanto, 
que a “[...] Liturgia das Horas 
é uma experiência diária 
do Mistério Pascal a partir 
do ritmo do dia. É o louvor 
da Igreja pelo mistério de 
Cristo, a partir da luz, para 
a santificação especial do 
tempo”.

Na Liturgia das Horas tem-
se uma experiência diária do 
Mistério de Cristo. As Laudes 
evocam a Ressurreição do 
Senhor e a nossa ressurreição 
com Ele. As Vésperas evocam 
os  m i s tér io s  da tarde, 
sobretudo o sacrifício da 
Cruz. A Hora Média evoca os 
passos da Paixão de Cristo 
e a vida nascente da Igreja, 
animada pelo Espírito Santo. 
A Terça (Oração das Nove) 
celebra a condenação de 
Cristo à morte e o Mistério de 
Pentecostes; a Sexta (Oração 
das Doze), a crucifi cação do 
Senhor e a Nona (Oração das 
Quinze), a morte de Jesus na 
Cruz. O Ofício das Leituras 
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E
Liturgia das Horas 
é a oração ofi cial 
d a  I g r e j a .  A 
partir do Concílio 

A

Um pouco de Liturgia... Curiosidades

Cores dos paramentos litúrgicosA Beleza da Liturgia das Horas

constitui uma vigília orante 
em preparação à vinda do 
Senhor.

H á  t a m b é m  u m a 
experiência semanal do 
Mistério Pascal. No Domingo, 
o Dia do Senhor, celebra-se 
a Ressurreição de Cristo e 
da Igreja. Segunda-feira, a 
vocação da Igreja, o mistério 
de Pentecostes. Terça-feira, 
a missão da Igreja, sua 
dimensão apostólica. Quarta-
feira, o testemunho e martírio 
da Igreja, testemunho que ela 
vê realizado nos santos, que 
por sua vez, se tornam seus 
patronos. Quinta-feira o novo 
mandamento, o lava-pés, a 
Ceia, a Igreja, o Sacerdócio, 
a Eucaristia. Sexta-feira, a 
Paixão e Morte de Cristo, 
o pecado a penitência, a 
reconciliação. Sábado, a 
escatologia, contemplada 
em Maria. Essas facetas de 
cada dia estão contempladas 
na escolha dos salmos, nas 
orações finais e sobretudo 
nas preces.

Vê-se que a Liturgia das 

Horas não é uma oração 
vazia, uma mera repetição 
de salmos e textos bíblicos. É 
uma bela e profunda oração! 
Como disse Dom Clemente 
Isnard: “Bem usada, a Liturgia 
das Horas dispensa livros 
de meditação e pode nutrir 
substancialmente a vida 
espiritual e a ação apostólica 
de quem dela faz uso”.

A própria Eucaristia tem 
na Liturgia das Horas sua 
melhor preparação porque 
esta alimenta e desperta 
para melhor receber o Corpo 
e Sangue do Senhor.

Na Liturgia das Horas não 
se reza apenas para si, mas 
se reza em nome da Igreja. 
Os salmos mostram Deus 
revelando-se na resposta 
orante do ser humano. 

Por isso, rezar a Liturgia 
das Horas é viver em oração, 
viver em Deus. A Liturgia das 
Horas é essencialmente uma 
oração da assembleia cristã, 
é uma oração eclesial. E que 
bela oração! Contempla e 
envolve toda a Igreja.

Por que há variedade de cor nos paramentos do 
sacerdote, dos seus auxiliares, e na ornamentação 
do altar, no decorrer do ano?
Assim como acontece nas comemorações civis, 
que são realizadas com diferentes trajes conforme 

sua natureza, assim também nas comemorações religiosas 
os fi éis usam de ornamentos específi cos na celebração 
do mais santo dos mistérios. Isso para melhor demonstrar 
aos fi éis, através da sensibilidade, a particular natureza da 
comemoração: dias festivos, como o Natal, a Páscoa, com 
paramentos claros; comemorações fúnebres, como as da 
Paixão, com paramentos pretos, ou seja, para realçar exte-
riormente o brilho ou a gravidade das funções divinas.

mês da bíblia
fonte: Canção nova

mês de setembro, para nós católicos do Brasil 
é o mês dedicado à Bíblia, isso desde 1971. 
Mas desde 1947, se comemora o Dia da Bíblia 
no ultimo domingo de setembro. O mês de se-

tembro foi escolhido como mês da Bíblia porque no dia 
30 de setembro é dia de São Jerônimo (ele nasceu em 
340 e faleceu em 420 dC). 

São Jerônimo foi um grande biblista e foi ele quem tra-
duziu a Bíblia dos originais (hebraico e grego) para o latim, 
que naquela época era a língua falada no mundo e usada 
na liturgia da Igreja. Hoje a Bíblia é o único livro que está 
traduzido em praticamente todas as línguas do mundo e 
está em quase todas as casas, talvez nem fazemos ideia, 
mas a Bíblia é o livro mais vendido, distribuído e impresso 
em toda a história da humanidade.

A Bíblia – Palavra de Deus – é o fruto da comunica-
ção entre Deus que se revela e a pessoa que acolhe e 
responde à revelação. Por isso a Bíblia é formada por 
histórias de um povo, o Povo de Deus, que teve o dom 
de interpretar sua realidade à luz da presença de Deus e 
compreender que a vida é um projeto de amor que parte 
de Deus e volta para Ele.

Nesse mês da Bíblia somos convidados a estudar e 
refl etir sobre esse maravilhoso livro que têm tanto a nos 
revelar e instruir.

mês de setembro, para nós católicos do Brasil 
é o mês dedicado à Bíblia, isso desde 1971. 
Mas desde 1947, se comemora o Dia da Bíblia 
no ultimo domingo de setembro. O mês de se-

O



Anot
e

Horários Das missas

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

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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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!


