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MENSAGEM DO SANTO PADRE  FRANCISCO 
PARA A CELEBRAÇÃO DO 51º DIA MUNDIAL DA 
PAZ  1° DE JANEIRO DE 2018

Migrantes e refugiados: homens e mulheres em 
busca de paz 
1. Votos de paz
Paz a todas as pessoas e a todas as nações da 
terra! A paz, que os anjos anunciam aos pastores 
na noite de Natal,[1] é uma aspiração profunda de 
todas as pessoas e de todos os povos, sobretudo 
de quantos padecem mais duramente pela sua 
falta. Dentre estes, que trago presente nos meus 
pensamentos e na minha oração, quero recordar 
de novo os mais de 250 milhões de migrantes no 
mundo, dos quais 22 milhões e meio são refugia-
dos. Estes últimos, como afi rmou o meu amado 
predecessor Bento XVI, «são homens e mulheres, 
crianças, jovens e idosos que procuram um lugar 
onde viver em paz».[2] E, para o encontrar, muitos 
deles estão prontos a arriscar a vida numa viagem 
que se revela, em grande parte dos casos, longa e 
perigosa, a sujeitar-se a fadigas e sofrimentos, a 
enfrentar arames farpados e muros erguidos para 
os manter longe da meta.
Com espírito de misericórdia, abraçamos todos 
aqueles que fogem da guerra e da fome ou se 
veem constrangidos a deixar a própria terra por 
causa de discriminações, perseguições, pobreza 
e degradação ambiental.
Estamos cientes de que não basta abrir os nossos 
corações ao sofrimento dos outros. Há muito que 
fazer antes de os nossos irmãos e irmãs poderem 
voltar a viver em paz numa casa segura. Acolher 
o outro requer um compromisso concreto, uma 
corrente de apoios e benefi cência, uma atenção 
vigilante e abrangente, a gestão responsável de 
novas situações complexas que às vezes se vêm 
juntar a outros problemas já existentes em gran-
de número, bem como recursos que são sempre 
limitados. Praticando a virtude da prudência, os 
governantes saberão acolher, promover, prote-
ger e integrar, estabelecendo medidas práticas, 
«nos limites consentidos pelo bem da própria 
comunidade retamente entendido, [para] lhes 
favorecer a integração»[3]. Os governantes têm 
uma responsabilidade precisa para com as próprias 
comunidades, devendo assegurar os seus justos 
direitos e desenvolvimento harmónico, para não 
serem como o construtor insensato que fez mal 
os cálculos e não conseguiu completar a torre que 
começara a construir.[4]
2. Porque há tantos refugiados e migrantes?
Na mensagem para idêntica ocorrência no Grande 
Jubileu pelos 2000 anos do anúncio de paz dos an-
jos em Belém, São João Paulo II incluiu o número 
crescente de refugiados entre os efeitos de «uma 
sequência infi nda e horrenda de guerras, confl itos, 
genocídios, “limpezas étnicas”»[5] que carateriza-
ram o século XX. E até agora, infelizmente, o novo 
século não registou uma verdadeira viragem: os 
confl itos armados e as outras formas de violência 
organizada continuam a provocar deslocações de 
populações no interior das fronteiras nacionais e 
para além delas.
Todavia as pessoas migram também por outras 
razões, sendo a primeira delas «o desejo de 
uma vida melhor, unido muitas vezes ao intento 

de deixar para trás o “desespero” de um futuro 
impossível de construir».[6] As pessoas partem 
para se juntar à própria família, para encontrar 
oportunidades de trabalho ou de instrução: quem 
não pode gozar destes direitos, não vive em paz. 
Além disso, como sublinhei na Encíclica Laudato 
si’, «é trágico o aumento de migrantes em fuga da 
miséria agravada pela degradação ambiental».[7]
A maioria migra seguindo um percurso legal, mas 
há quem tome outros caminhos, sobretudo por 
causa do desespero, quando a pátria não lhes 
oferece segurança nem oportunidades, e todas 
as vias legais parecem impraticáveis, bloqueadas 
ou demasiado lentas.
Em muitos países de destino, generalizou-se larga-
mente uma retórica que enfatiza os riscos para a 
segurança nacional ou o peso do acolhimento dos 
recém-chegados, desprezando assim a dignidade 
humana que se deve reconhecer a todos, enquanto 
fi lhos e fi lhas de Deus. Quem fomenta o medo 
contra os migrantes, talvez com fi ns políticos, em 
vez de construir a paz, semeia violência, discrimi-
nação racial e xenofobia, que são fonte de grande 
preocupação para quantos têm a peito a tutela de 
todos os seres humanos.[8]
Todos os elementos à disposição da comunidade 
internacional indicam que as migrações globais 
continuarão a marcar o nosso futuro. Alguns 
consideram-nas uma ameaça. Eu, pelo contrário, 
convido-vos a vê-las com um olhar repleto de 
confi ança, como oportunidade para construir um 
futuro de paz.
3. Com olhar contemplativo
A sabedoria da fé nutre este olhar, capaz de intuir 
que todos pertencemos «a uma só família, migran-
tes e populações locais que os recebem, e todos 
têm o mesmo direito de usufruir dos bens da terra, 
cujo destino é universal, como ensina a doutrina 
social da Igreja. Aqui encontram fundamento a 
solidariedade e a partilha».[9] Estas palavras pro-
põem-nos a imagem da nova Jerusalém. O livro do 
profeta Isaías (cap. 60) e, em seguida, o Apocalipse 
(cap. 21) descrevem-na como uma cidade com as 
portas sempre abertas, para deixar entrar gente de 
todas as nações, que a admira e enche de rique-
zas. A paz é o soberano que a guia, e a justiça o 
princípio que governa a convivência dentro dela.
Precisamos de lançar, também sobre a cidade 
onde vivemos, este olhar contemplativo, «isto é, 
um olhar de fé que descubra Deus que habita 
nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças 
(...), promovendo a solidariedade, a fraternidade, 
o desejo de bem, de verdade, de justiça»,[10] por 
outras palavras, realizando a promessa da paz.
Detendo-se sobre os migrantes e os refugiados, 
este olhar saberá descobrir que eles não chegam 
de mãos vazias: trazem uma bagagem feita de 
coragem, capacidades, energias e aspirações, 
para além dos tesouros das suas culturas nativas, 
e deste modo enriquecem a vida das nações que 
os acolhem. Saberá vislumbrar também a criati-
vidade, a tenacidade e o espírito de sacrifício de 
inúmeras pessoas, famílias e comunidades que, 
em todas as partes do mundo, abrem a porta e o 
coração a migrantes e refugiados, inclusive onde 
não abundam os recursos.
Este olhar contemplativo saberá, enfi m, guiar o 
discernimento dos responsáveis governamentais, 

de modo a impelir as políticas de acolhimento até 
ao máximo dos «limites consentidos pelo bem da 
própria comunidade retamente entendido»,[11] 
isto é, tomando em consideração as exigências 
de todos os membros da única família humana e 
o bem de cada um deles.
Quem estiver animado por este olhar será capaz 
de reconhecer os rebentos de paz que já estão a 
despontar e cuidará do seu crescimento. Trans-
formará assim em canteiros de paz as nossas 
cidades, frequentemente divididas e polarizadas 
por confl itos que se referem precisamente à pre-
sença de migrantes e refugiados.
4. Quatro pedras miliárias para a ação
Oferecer a requerentes de asilo, refugiados, 
migrantes e vítimas de tráfi co humano uma pos-
sibilidade de encontrar aquela paz que andam à 
procura, exige uma estratégia que combine quatro 
ações: acolher, proteger, promover e integrar.[12]
«Acolher» faz apelo à exigência de ampliar as 
possibilidades de entrada legal, de não repelir 
refugiados e migrantes para lugares onde os aguar-
dam perseguições e violências, e de equilibrar a 
preocupação pela segurança nacional com a tutela 
dos direitos humanos fundamentais. Recorda-nos a 
Sagrada Escritura: «Não vos esqueçais da hospita-
lidade, pois, graças a ela, alguns, sem o saberem, 
hospedaram anjos».[13]
«Proteger» lembra o dever de reconhecer e tutelar 
a dignidade inviolável daqueles que fogem dum 
perigo real em busca de asilo e segurança, de im-
pedir a sua exploração. Penso de modo particular 
nas mulheres e nas crianças que se encontram em 
situações onde estão mais expostas aos riscos e 
aos abusos que chegam até ao ponto de as tornar 
escravas. Deus não discrimina: «O Senhor protege 
os que vivem em terra estranha e ampara o órfão 
e a viúva».[14]
«Promover» alude ao apoio para o desenvolvi-
mento humano integral de migrantes e refugiados. 
Dentre os numerosos instrumentos que podem 
ajudar nesta tarefa, desejo sublinhar a impor-
tância de assegurar às crianças e aos jovens o 
acesso a todos os níveis de instrução: deste modo 
poderão não só cultivar e fazer frutifi car as suas 
capacidades, mas estarão em melhores condições 
também para ir ao encontro dos outros, cultivando 
um espírito de diálogo e não de fechamento ou de 
confl ito. A Bíblia ensina que Deus «ama o estran-
geiro e dá-lhe pão e vestuário»; daí a exortação: 
«Amarás o estrangeiro, porque foste estrangeiro 
na terra do Egito».[15]
Por fi m, «integrar» signifi ca permitir que refugia-
dos e migrantes participem plenamente na vida 
da sociedade que os acolhe, numa dinâmica de 
mútuo enriquecimento e fecunda colaboração na 
promoção do desenvolvimento humano integral 
das comunidades locais. «Portanto – como escreve 
São Paulo – já não sois estrangeiros nem imigran-
tes, mas sois concidadãos dos santos e membros 
da casa de Deus».[16]
5. Uma proposta para dois Pactos internacionais
Almejo do fundo do coração que seja este espírito 
a animar o processo que, no decurso de 2018, le-
vará à defi nição e aprovação por parte das Nações 
Unidas de dois pactos globais: um para migrações 
seguras, ordenadas e regulares, outro referido aos 
refugiados. Enquanto acordos partilhados a nível 

global, estes pactos representarão um quadro de 
referência para propostas políticas e medidas prá-
ticas. Por isso, é importante que sejam inspirados 
por sentimentos de compaixão, clarividência e 
coragem, de modo a aproveitar todas as ocasiões 
para fazer avançar a construção da paz: só assim 
o necessário realismo da política internacional 
não se tornará uma capitulação ao cinismo e à 
globalização da indiferença.
De fato, o diálogo e a coordenação constituem uma 
necessidade e um dever próprio da comunidade 
internacional. Mais além das fronteiras nacionais, 
é possível também que países menos ricos pos-
sam acolher um número maior de refugiados ou 
acolhê-los melhor, se a cooperação internacional 
lhes disponibilizar os fundos necessários.
A Secção Migrantes e Refugiados do Dicastério 
para o Serviço do Desenvolvimento Humano In-
tegral sugeriu 20 pontos de ação[17] como pistas 
concretas para a implementação dos supramencio-
nados quatro verbos nas políticas públicas e tam-
bém na conduta e ação das comunidades cristãs. 
Estas e outras contribuições pretendem expressar 
o interesse da Igreja Católica pelo processo que 
levará à adoção dos referidos pactos globais das 
Nações Unidas. Um tal interesse confi rma uma 
vez mais a solicitude pastoral que nasceu com a 
Igreja e tem continuado em muitas das suas obras 
até aos nossos dias.
6. Em prol da nossa casa comum
Inspiram-nos as palavras de São João Paulo II: 
«Se o “sonho” de um mundo em paz é partilhado 
por tantas pessoas, se se valoriza o contributo dos 
migrantes e dos refugiados, a humanidade pode 
tornar-se sempre mais família de todos e a nossa 
terra uma real “casa comum”».[18] Ao longo da 
história, muitos acreditaram neste «sonho» e as 
suas realizações testemunham que não se trata 
duma utopia irrealizável.
Entre eles conta-se Santa Francisca Xavier Ca-
brini, cujo centenário do nascimento para o Céu 
ocorre em 2017. Hoje, dia 13 de novembro, muitas 
comunidades eclesiais celebram a sua memória. 
Esta pequena grande mulher, que consagrou a sua 
vida ao serviço dos migrantes tornando-se depois a 
sua Padroeira celeste, ensinou-nos como podemos 
acolher, proteger, promover e integrar estes nossos 
irmãos e irmãs. Pela sua intercessão, que o Senhor 
nos conceda a todos fazer a experiência de que 
«o fruto da justiça é semeado em paz por aqueles 
que praticam a paz».[19]



 terço 
dos 

Homens
Você  ho -
m e m  d e 
Deus, ve-

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

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 partici-
par do Terço das Mulheres. 
Todas as quartas-feiras às 
19h30.

Vem 

Aí...
 iniCiação Cristã de 

jovens e adultos

Estão abertas as inscrições 
para Batismo, Catequese e 
Crisma de Jovens e Adul-
tos. As inscrições podem 
ser realizadas na Secre-
taria Paroquial, ou com a 
equipe ao fi nal das Missas 
de Domingo.

 Catequese 
infantil

Estão abertas as inscri-
ções para Catequese de 
crianças, à partir de 8 anos. 
As inscrições podem ser 
realizadas na Secretaria 
Paroquial.

 adoração ao 
santíssimo 

saCramento

A Adoração ao Santíssi-
mo Sacramento no mês 
de Janeiro será realizada 
dia 20, às 20h. Venha 
participar!

   

 pereGrinação do terço dos Homens

No dia 16 de fevereiro os grupos de Terço dos Homens 
de todo o Brasil, farão uma Peregrinação à Aparecida 
do Norte. Às 23h haverá Adoração ao Santíssimo Sacra-
mento antes do embarque. Reservas com Paulo César, 
com os demais membros do Terço dos Homens, ou na 
mesa do Dízimo aos domingos. O valor é de R$ 80,00.

 enContro de 
preparação para 
a vida matrimonial

No dia 04 de Março 
(domingo) das 14h às 
19h será realizado em 
nossa Paróquia o 1º 
Encontro de Prepara-
ção para a Vida Matrimonial do ano. Inscrições na Se-
cretaria Paroquial.

 Curso de pais e 
padrinHos

No dia 24 de 
Março (sába-
do) das 15h às 
17h30 será re-
alizado em nos-
sa Paróquia o 
Encontro de Preparação para 
Pais e Padrinhos de Batismo. 
O Batizado será realizado no 
dia 31 de Março.
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32º Encontro de  Casais com Cristo
Nos dias 28 e 29 de Outubro, foi realizado o 32º ECC – Encontro de Ca-
sais com Cristo. Foi um fi nal de semana muito abençoado, e com muita 
aproximação dos casais com Deus.

Nos dias 10 e 11 de Novembro foram organizadas por todas as Paróquias Fran-
ciscanas da Ordem dos Frades Menores Conventuais a Peregrinação Franciscana 
à Aparecida do Norte. Todas as Paróquias da Ordem esti veram presentes, e a 
nossa Comunidade esteve presente com 4 ônibus, e cerca de 190 pessoas. Foi 
uma Romaria muito abençoada.

Romaria Franciscana à Aparecida

No dia 15 de 
Novembro foi 
realizado na 
nossa Paró-
quia o retiro 
das pastorais 
da Liturgia e 
Acolhimento. 
Foi  um dia 
muito aben-
çoado e de 
grande apro-
fundamento 
espiritual.

Retiro da Pastoral da Liturgia e Acolhimento

No dia 02 de De-
zembro foi reali-
zada por nosso 
Pároco Frei Do-
nil, a investidura 
de 2 novos Co-
roinhas de nos-
sa Paróquia, e 
a renovação das 
promessas dos 
coroinhas anti-
gos. Que Deus 
abençoe a cada 
um deles, que 
tanto ajudam na 
Liturgia da nossa 
Comunidade!

Investidura de novos Coroinhas
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Primeira Eucaristia no mês de novembro as Crianças da matriz são francisco de assis, e das Capelas 
Jesus de Nazaré e Santo Antônio de Pádua fi zeram a Primeira Eucaristia. Que Deus 
abençoe nossas crianças, e parabéns para as Catequistas responsáveis!

No dia 17 de Dezembro  foi realizado em nossa Paróquia o almoço para as famílias assistidas 
pelas Conferências dos Vicentinos da Matriz e da Capela do São Carlos. Agradecemos a todos 
que colaboraram as doações de alimentos, brinquedos, roupas, calçados e principalmente aqueles 
que colaboraram com o seu tempo, ajudando nesta causa tão importante que é dar assistência 
aos que precisam. 

Almoço de Natal dos Vicentinos
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Aconteceu...
Coluna Catequética

Durante o ano de 2018 iniciaremos a Catequese sobre os Sacramentos. 
No 1º mês, falaremos sobre o Sacramento do Bati smo.

OS SETE SACRAMENTOS DA IGREJA

1210. Os Sacramentos da nova Lei foram insti tuídos por Cristo e 
são em número de sete, a saber: o Bati smo, a Confi rmação, a Eucaris-
ti a, a Penitência, a Unção dos Enfermos, a Ordem e o Matrimônio. Os 
sete Sacramentos tocam todas as etapas e momentos importantes da 
vida do cristão: outorgam nascimento e crescimento, cura e missão à 
vida de fé dos cristãos. Há aqui uma certa semelhança entre as etapas 
da vida natural e as da vida espiritual.

1211. Seguindo esta analogia, exporemos primeiro os três Sacra-
mentos da Iniciação Cristã (capítulo primeiro), depois os Sacramentos 
de Cura (capítulo segundo) e fi nalmente os que estão ao Serviço da 
Comunhão e da Missão dos Fiéis (capítulo terceiro). Esta ordem não 
é, certamente, a única possível, mas permite ver que os Sacramentos 
formam um organismo, no qual cada Sacramento parti cular tem o seu 
lugar vital. Neste organismo, a Eucaristi a ocupa um lugar único, como 
«Sacramento dos Sacramentos»: «todos os outros Sacramentos estão 
ordenados para este, como para o seu fi m».

OS SACRAMENTOS DA INICIAÇÃO CRISTÃ
1212. Através dos Sacramentos da Iniciação Cristã – Bati smo, Confi rmação e Eucaristi a são lançados 

os alicerces de toda a vida cristã. «A parti cipação na natureza divina, dada aos homens pela graça de 
Cristo, comporta uma certa analogia com a origem, crescimento e sustento da vida natural. Nascidos 
para uma vida nova pelo Bati smo, os fi éis são efeti vamente fortalecidos pelo Sacramento da Confi rma-
ção e recebem na Eucaristi a o Pilo da vida eterna. Assim por estes Sacramentos da Iniciação Cristã, eles 
recebem cada vez mais riquezas da vida divina e avançam para a perfeição da caridade».

O SACRAMENTO DO BATISMO
1213. O santo Bati smo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórti co da vida no Espírito («vitae 

spiritualis ianua – porta da vida espiritual») e a porta que dá acesso aos outros Sacramentos. Pelo Ba-
ti smo somos libertos do pecado e regenerados como fi lhos de Deus: tornamo-nos membros de Cristo 
e somos incorporados na Igreja e tornados parti cipantes na sua missão. «Bati smos est sacramentam 
regenerati orais per aquam in Verbo – O Bati smo pode defi nir-se como o Sacramento da regeneração 
pela água e pela Palavra».

1214. Chama-se Bati smo, por causa do rito central com que se realiza: bati zar (bapti zeis, em grego) 
signifi ca «mergulhar», «imergir». A «imersão» na água simboliza a sepultura do catecúmeno na morte 
de Cristo, de onde sai pela ressurreição com Ele (6) como «nova criatura» (2 Cor 5, 17; Gl 6, 15).

1246. «Todo o ser humano ainda não bati zado – e só ele – é capaz de receber o Bati smo».
1247. Desde os princípios da Igreja, o Bati smo dos adultos é a situação mais corrente nas terras onde 

o anúncio do Evangelho ainda é recente. O catecumenato (preparação para o Bati smo) tem, nesse caso, 
um lugar importante; sendo iniciação na fé e na vida cristã, deve dispor para o acolhimento do dom de 
Deus no Bati smo, Confi rmação e Eucaristi a.

1252. A práti ca de bati zar as crianças é tradição imemorial da Igreja. Explicitamente atestada desde 
o século II, é no entanto bem possível que, desde o princípio da pregação apostólica, quando «casas» 
inteiras receberam o Bati smo se tenham bati zado também as crianças .

1254. Em todos os bati zados, crianças ou adultos, a fé deve crescer depois do Bati smo. É por isso que 
a Igreja celebra todos os anos, na Vigília Pascal, a renovação das promessas do Bati smo. A preparação 
para o Bati smo conduz apenas ao umbral da vida nova. O Bati smo é a fonte da vida nova em Cristo, 
donde jorra toda a vida cristã.

1256. São ministros ordinários do Bati smo o bispo e o presbítero, e, na Igreja lati na, também o 
diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não bati zada, desde que tenha a intenção 
requerida, pode bati zar uti lizando a fórmula bati smal trinitária. A intenção requerida é a de querer fazer 
o que faz a Igreja quando bati za. A Igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífi ca universal 
de Deus  e na necessidade do Bati smo para a salvação.

1263. Pelo Bati smo todos os pecados são perdoados: o pecado original e todos os pecados pessoais, 
bem como todas as penas devidas ao pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados, nada resta 
que os possa impedir de entrar no Reino de Deus: nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem 
as consequências do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus.

1265 O Bati smo não somente purifi ca de todos os pecados, como faz também do neófi to «uma nova 
criatura», um fi lho adoti vo de Deus, tornado «parti cipante da natureza divina», membro de Cristo e 
co-herdeiro com Ele, templo do Espírito Santo.

Terço das Famílias
No dia 27 de Dezembro o Diácono Melquisedec esteve 
em nossa Paróquia à convite do Terço das Mulheres, 
para conduzir o Terço por todas as Famílias da nossa 
Comunidade. Foi um momento muito especial em nossa 
Comunidade!
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 1. Maria - Mãe de Deus, 
       Santo Fulgêncio, 
       Santo Vicente Maria 
       Strambi
 2. Santo Basílio (Magno) 
      Santo Gregório 
       Nazianzeno
 3. Santa Genoveva
 4. Santa Ângela de Foligno
 5. Santo Simeão o Estilista
 6. Dia de Reis Epifania 
      do Senhor
 7. Santo Raimundo de 
       Penhaforte, Confessor
 8. Santo Severino, São Pedro
      Tomás,Bispo e Mártir
 9. Santo Adriano, 
      Santo André Corsini, 
      Bispo e Confessor
 10. São Guilherme de Bourges
 11. Santo Teodósio, 
        Santo Higino Papa, 
        Santo Tomás de Cori
 12. Santo Arcádio, São João
        de Ravena, bispo e 
        Confessor
 13. Santo Hilário de poitiers,
        Verônica de Binasco 
        Bem-aventurada
 14. São Félix de Nola, 
         Bem Aventurado 
         Pedro Donders
 15. São Mauro confessor
 16. Santo Marcelo I
 17. Santo Antão Abade 
         e Confessor
 18. Santa Prisca, virgem 
        e mártir
 19. Santo Canuto IV
 20. Santo Sebastião
 21. Santa Inês
 22. Santo Vicente Pollotti
 23. Santo Ildefonso
 24. Santo Francisco de Sales
 25. A Conversão de São Paulo
 26. Santo Timóteo e São Tito
 27. Santa Ângela de Mérici
 28. Santo Tomás D’Aquino
 29. Santo Valério de Treviri,
        São Gildas, o sábio 
        Confessor
 30. Santa Jacinta de Mariscotti
 31. São João Bosco

Santos do mês de janeiro

santo Padroeiro da Cidade do Rio de Janeiro, nasceu em Narbonne; os pais eram 
oriundos de Milão, na Itália, do século terceiro. São Sebastião, desde cedo, foi muito 
generoso e dado ao serviço. Recebeu a graça do santo batismo e zelou por ele em 
relação à sua vida e à dos irmãos.

Ao entrar para o serviço no Império como soldado, tinha muita saúde no físico, na mente e, prin-
cipalmente, na alma. Não demorou muito, tornou-se o primeiro capitão da guarda do Império. 
Esse grande homem de Deus fi cou conhecido por muitos cristãos, pois, sem que as autoridades 
soubessem – nesse tempo, no Império de Diocleciano, a Igreja e os cristãos eram duramente 
perseguidos –, porque o imperador adorava os deuses. Enquanto os cristãos não adoravam as 
coisas, mas as três Pessoas da Santíssima Trindade.
Esse mistério o levava a consolar os cristãos que eram presos de maneira secreta, mas muito 
sábia; uma evangelização efi caz pelo testemunho que não podia ser explícito.
São Sebastião tornou-se defensor da Igreja como soldado, como capitão e também como apóstolo 
dos confessores, daqueles que eram presos. Também foi apóstolo dos mártires, os que confes-
savam Jesus em todas as situações, renunciando à própria vida. O coração de São Sebastião tinha esse desejo: tornar-se mártir. 
E um apóstata denunciou-o para o Império e lá estava ele, diante do imperador, que estava muito decepcionado com ele por se 
sentir traído. Mas esse santo deixou claro, com muita sabedoria, auxiliado pelo Espírito Santo, que o melhor que ele fazia para o 
Império era esse serviço; denunciando o paganismo e a injustiça.
São Sebastião, defensor da verdade no amor apaixonado a Deus. O imperador, com o coração fechado, mandou prendê-lo num 
tronco e muitas fl echadas sobre ele foram lançadas até o ponto de pensarem que estava morto. Mas uma mulher, esposa de um 
mártir, o conhecia, aproximou-se dele e percebeu que ele estava ainda vivo por graça. Ela cuidou das feridas dele. Ao recobrar 
sua saúde depois de um tempo, apresentou-se novamente para o imperador, pois queria o seu bem e o bem de todo o Império. 
Evangelizou, testemunhou, mas, dessa vez, no ano de 288 foi duramente martirizado.
São Sebastião, rogai por nós!

Dia 20
São Sebastião

santo Padroeiro da Cidade do Rio de Janeiro, nasceu em Narbonne; os pais eram 
oriundos de Milão, na Itália, do século terceiro. São Sebastião, desde cedo, foi muito 
generoso e dado ao serviço. Recebeu a graça do santo batismo e zelou por ele em 
relação à sua vida e à dos irmãos.

O

Oração a São Sebastião

Glorioso mártir São Sebastião, soldado de 
Cristo e exemplo de cristão, hoje vimos pe-
dir a vossa intercessão junto ao trono do 
Senhor Jesus, nosso Salvador, por Quem 
destes a vida. 
Vós que vivestes a fé e perseverastes 
até o fim, pedi a Jesus por nós para que 
sejamos  testemunhas do amor de Deus. 
Vós que esperastes com firmeza nas pa-
lavras de Jesus, pedi-Lhe por nós, para 
que aumente 
a nossa esperança na ressurreição. 
Vós que vivestes a caridade para com os 
irmãos, pedi a Jesus para que aumente o 
nosso amor para com todos. 
Enfim, glorioso mártir São Sebastião, 
proteja-nos contra a peste, a fome e a 
guerra; defendei as nossas plantações e 
os nossos rebanhos, que são dons de Deus 
para o nosso bem e para o bem de todos. E 
defendei-nos do pecado, que é o maior de 
todos os males. Assim seja, Amém.

Cantinho da Oração
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O uan-
do o 
f i m 
d o 

ano se apro-
x i m a ,  q u e m 
valoriza as tra-
dições - sejam 
culturais ou re-
ligiosas - não vê 
a hora de mon-
tar a árvore de 
Natal, um dos 
grandes símbo-
los do período 
natalino. 
Mas você sabia 
que existe um 
dia adequado 
para inaugurar 
ofi cialmente as 
celebrações na-
talinas? Para a 
Igreja, a data 
c o r r e t a  é  o 
quarto domingo 
antes do Natal, 
quando se inicia o tempo do Advento. 
Segundo orientações da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), a árvore não deve ser montada toda de uma vez, 
o ideal é acrescentar enfeites e adereços aos poucos, durante 
as quatro semanas do Advento, que é, para os católicos, um 
tempo de preparação.
Por isso, mais do que aderir à tradição e às comemorações de 
fi nal de ano, é importante aproveitar esta época para refl etir e 
resgatar o espírito de união e confraternização com o próximo. 
Na tradição da Igreja Católica o pinheiro simboliza a vida. Isso 
porque durante o Natal, no Hemisfério Norte, todas as árvores 
perdem as folhas, com exceção do pinheiro. 

presÉpios 

A montagem do presépio, também tradicional em tempos de Natal, 
deve seguir a mesma linha da preparação da árvore de natal. Nos 
primeiros dias monte a gruta, depois vá colocando os animais 
e os pastores. Maria, José e o menino Jesus devem fazer parte 
do presépio apenas mais próximo do Natal, recomenda a Igreja. 

Hora de desmontar 

Tradicionalmente, o dia de desmontar a árvore de Natal, o pre-
sépio e toda a decoração natalina é 6 de janeiro, o Dia de Reis. 
Foi nesse dia que os três reis magos encontram o menino Jesus 
e o revelaram a todas as nações. Nesta data termina o tempo de 
Natal e começa o tempo comum para a Igreja. 

V ocê sabe, por exem-
plo, por que o altar 
deve ser fi xo, de pe-
dra e de um só bloco? 

Em hebraico, a palavra altar 
significa “lugar de matança”. 
Em grego, signifi ca “lugar de 
sacrifício”. Em latim, vem de 
altare, de altus, que signifi ca 
“plataforma elevada”. Por isso, 
desde a remota antiguidade, um 
altar é um lugar elevado ou pe-
dra consagrada, que servia para 
a celebração de ritos religiosos 
dirigidos à divindade.

O primeiro altar hebraico 
que encontramos na história 
bíblica foi construído por Noé 
depois que ele saiu da barca 
(Gênesis 8,20). A Bíblia nos 
diz mais: os primeiros homens 
fi zeram sacrifícios de animais e 
oferecimentos de frutos a Deus 
Criador sobre altares. É o caso 
de Abel e Caim.

Mais tarde, foram construí-
dos altares por Abraão, Isaac, 
Jacó, Moisés e Josué. A maioria 
deles tinha objetivos de sacrifí-
cios ou de memorial.

Posteriormente, com a edifi -
cação do tabernáculo, os altares 
eram construídos principalmen-
te com o objetivo de queimar 
incenso e oferecer sacrifícios.

Com o passar do tempo, 
como vemos no livro Levítico, 
o povo de Israel oferecia cor-
deiros e outros animais como 
sacrifícios a Deus, como forma 
de reconhecer a sua divindade.

E os sacrifícios da Antiga 
Lei eram uma prefi guração do 
sacrifício de Jesus no altar da 
cruz, mas eram imperfeitos. 
Por isso, o autor da carta aos 
hebreus disse: “Pois é impossí-
vel que o sangue de touros e de 
carneiros tire pecados. Eis por 
que, ao entrar no mundo, Cristo 
diz: Não quiseste sacrifício nem 
oblação, mas me formaste um 
corpo. Holocaustos e sacrifícios 
pelo pecado não te agradam. 
Então eu disse: Eis que venho 
(porque é de mim que está es-
crito no rolo do livro), venho, ó 
Deus, para fazer a tua vontade” 
(Hebreus 10, 4-7)

Na Nova e Eterna Aliança, 
Deus, ao fazer-se homem, to-
mou um corpo mortal e, como 
homem, pode sofrer; como 
Deus, pode dar a seus sofri-
mentos um valor infi nito, capaz 
de satisfazer ou pagar genero-
samente toda dívida adquirida 
pelo pecado do ser humano.

E Jesus é capaz de recon-
ciliar defi nitivamente o homem 

Um pouco de Liturgia...
Altar

com Deus, ao oferecer-se em 
sacrifício. Por isso Ele é o sumo 
e eterno sacerdote. Mas Jesus 
Cristo, além de ser sacerdote, 
também é a vítima e o altar 
(Missal Romano)

Jesus é o sacerdote “por-
que ele próprio deu sua vida, 
e deixou-se colocar entre os 
criminosos, tomando sobre si 
os pecados de muitos homens, 
e intercedendo pelos culpados” 
(Isaías 53,12)

Jesus é a vítima porque Ele, 
como único sacerdote da Nova 
Aliança, ofereceu-se (1Tm 2,6) 
a si mesmo como vítima; e não 
como qualquer vítima, mas 
como uma vítima verdadeira-
mente necessária, a que paga 
o preço justo em reparação ao 
grande pecado cometido.

Jesus é o altar. Sendo já o 
sacerdote e a vítima, faltava o 
altar, sempre necessário para 
consolidar o sacrifício. O altar 
evoca, pois, a mesa sobre a qual 
Jesus antecipou seu sacrifício, 
oferecendo-se no altar da cruz.

Cristo é o altar porque com 
Ele e N´Ele se apoia e se realiza 
o sacrifício redentor. Foi tão per-
feito o Sacrifício de Jesus que 
não se pode pensar em outro 
maior, possível e completo.

Além disso, no altar não está 
representada somente a divina 
pessoa de Jesus, mas também 
sua ação a favor dos homens. 
Por isso, na pedra do altar, são 
gravadas e ungidas cinco cru-
zes que representam as chagas 
da crucifi cação.

Na Nova Lei, o altar é a mesa 
em que é oferecido o Sacrifício 
Eucarístico. “O altar, em que se 
faz presente o sacrifício da cruz 
sob os signos sacramentais, 
é também a mesa do Senhor” 
(Instrução Geral do Missal Ro-
mano, 296).

“É o próprio Cristo, sumo 
e eterno sacerdote da Nova 

Aliança, que, agindo pelo minis-
tério dos sacerdotes, oferece o 
sacrifício eucarístico. E é ainda 
o mesmo Cristo, realmente pre-
sente sob as espécies do pão e 
do vinho, que é a oferenda do 
sacrifício eucarístico” (Catecis-
mo, 1410).

“O altar, em torno do qual a 
Igreja se reúne na celebração 
da Eucaristia, representa os 
dois aspectos de um mesmo 
mistério: o altar do sacrifício e 
a mesa do Senhor. E o altar 
é o símbolo do próprio Cristo, 
presente em meio à assembleia 
de seus fi eis, que se apresenta 
como vítima oferecida por nossa 
reconciliação e como alimento 
celestial que nos é dado (Santo 
Ambrósio, De sacramentis 5,7: 
PL 16, 447).

O altar, que precisa ser fi xo, 
simboliza o Cristo Jesus, a pe-
dra viva, a pedra angular. Por 
isso, o conceito de que Cristo é 
o altar místico de seu sacrifício 
e, como ele mesmo disse, a 
pedra angular sobre a qual de-
ve-se edifi car o templo dos fi éis, 
infl uenciou no fato de o altar ser 
feito de pedra, ou seja, para que 
seja, na realidade, o símbolo 
vivo de Cristo.

Como consequência, o altar 
tem que ser fi xo, de pedra e de 
um só bloco. A pedra lembra a 
ideia de fi rmeza, estabilidade, 
solidez, apoio seguro – o próprio 
Jesus, em defi nitivo.

E a Igreja sugere que “Onde 
for possível, o altar principal 
deve ser construído afastado 
da parede, de modo a permitir 
andar em volta dele e celebrar 
a Missa de frente para o povo. 
Pela sua localização, há-de ser 
o centro de convergência, para 
o qual espontaneamente se 
dirijam as atenções de toda a 
assembleia dos fi éis. Normal-
mente deve ser fi xo e dedicado”. 
(IGMR 299).

Curiosidades
Por que desmontamos a 

árvore no dia de Reis



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!


