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Coluna 
Catequética

n TERÇO DOS HOMENS

Você homem de Deus, 
venha participar do Terço 
dos Homens. É realizado 
toda quinta-feira às 20h!

n ADORAÇÃO AO 
SANTíSSIMO 

SACRAMENTO

Venha participar da Ado-
ração ao Santíssimo Sa-
cramento dia 29 de Abril 
às 20h. Pedimos à todos 
que puderem, trazer 1kg 
de alimento não-perecível.

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 Secretaria Paro-

quial, ou entregues no Ofertório durante as Missas.

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.

II. A ressurreIção 
– obrA dA sAntíssImA trIndAde

648. A ressurreição de Cristo é objeto de fé, na medida 
em que é uma intervenção transcendente do próprio Deus 
na criação e na história. Nela, as três pessoas divinas agem 
em conjunto e manifestam a sua originalidade própria: re-
alizou-se pelo poder do Pai, que «ressuscitou» (Act 2, 24) 
Cristo seu Filho, e assim introduziu de modo perfeito a sua 
humanidade – com o seu corpo – na Trindade. Jesus foi 
divinamente revelado «Filho de Deus em todo o seu poder, 
pela sua ressurreição de entre os mortos» (Rm 1, 4). São 
Paulo insiste na manifestação do poder de Deus (575) por 
obra do Espírito, que vivificou a humanidade morta de Jesus 
e a chamou ao estado glorioso de Senhor.

649. Quanto ao Filho, Ele opera a sua própria ressur-
reição em virtude do seu poder divino. Jesus anuncia que 
o Filho do Homem deverá sofrer muito, e depois ressuscitar 
(no sentido ativo da palavra (576)). Aliás, é d’Ele esta afir-
mação explícita: «Eu dou a minha vida para retomá-la [...] 
Tenho o poder de a dar e o poder de a retomar» (Jo 10, 
17-18). «Nós cremos que Jesus morreu e depois ressuscitou» 
(1 Ts 4, 14).

650. Os Santos Padres contemplam a ressurreição a partir 
da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e ao 
seu corpo, separados entre si pela morte: «Pela unidade da 
natureza divina, que continua presente em cada uma das 
duas partes do homem, estas unem-se de novo. Assim, a 
morte é produzida pela separação do composto humano e a 
ressurreição pela união das duas partes separadas» (577).

01 – 09h – reunião da pastoral do Dízimo 
05 – 15h – Grupo de oração príncipe da paz
07 – 09h – missa do apostolado da oração na 
                 comunidade santo antonio de pádua 
                 (são carlos) 
07 – 18h – adoração ao santíssimo sacramento 
                 na igreja matriz
07          – reunião da pastoral da familiar 
07          – adoração ao santíssimo na comunidadde 
                Jesus de Nazaré com as crianças da catequese 
08 – 19h – missa com as famílias dos coroinhas 
08 – 16h30 – reunião da pastoral da Liturgia 
08              – vicentinos: visita aos moradores de 
                     rua + sopa 
09 – reunião da pascom 
09 – 11h – entrega das bolsas das famílias assistidas
10 – 19h – celebração penitencial
11 – 06h – missa penitencial
        19h – missa
        20h – ofício de trevas
12 – 19h – via sacra da primeira forania do vicariato Norte
                na praça afonso pena 

Agenda Paroquial
13 – 09h – missa dos santos Óleos na catedral
        19h – missa do Lava pés e instituição da eucaristia 
14 – 15h – terço da misericórdia
        19h – celebração da paixão e morte do senhor, 
                  seguida por procissão
15 – 19h – solene vigília pascal 
16 –           Grupo Jovem realizará a trilha do cristo 
                 redentor 
19 – 15h - Grupo de oração príncipe da paz 
20 – missa de envio de retiro da iniciação cristã de Jovens
22 – páscoa da iniciação cristã de Jovens e adultos 
       do vicariato do Norte 
23 – Grupo Jovem realizará o “Lual católico” 
26 – 15h - Grupo de oração príncipe da paz 
29 – pastoral da acolhida - evento social 
30 – reunião com os responsáveis pelos catequizandos 
       da iniciação cristã infantil e de adolescentes
30 – retiro dos vicentinos (Não haverá atividades 
        na matriz de s.f.a)
30 – Grupo Jovem fará um encontro na sala de catequese 

O Grupo Jovem 
retornou, e os 
encontros são 

todos os domingos 
após a Missa das 

10h. Venha 
participar!

pAróquiA 
são 

frAncisco 
de Assis

abriL/2017
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Vem Aí...

PEDIMOS AOS qUE 
PUDEREM TRAzER 1 kG DE 
AlIMENTO NÃO-PERECíVEl

CAlENDÁRIO ADORAÇÕES 
2017

Abril - 29
Maio - 20
Junho - 17
Julho - 15
Agosto - 15
Setembro - 16
Outubro - 21
Novembro - 18
Dezembro - 16

ADORAÇÃO AO 
SANTíSSIMO

SACRAMENTO, todo  
3º sábado do mês, às 20h

Jornada diocesana da Juventude 2017
Neste momento em que a Igreja Católica do Brasil celebra o Ano Mariano, 

o tema escolhido para a Jornada Diocesana da Juventude (JDJ), a dimensão 
diocesana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), foi “O poderoso fez 
para mim coisas grandiosas” (Lc 1, 49). O evento acontecerá no dia 8 de 
abril, um dia antes do Domingo de Ramos, como de costume.

A concentração será às 14h na entrada da Catedral, no Centro, onde o 
cônego Cláudio dos Santos que é pároco, acolherá os jovens.

O arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta, e o novo bispo ani-
mador do Setor Juventude, Dom Paulo Alves Romão, estarão presentes. 
A bênção dos ramos será dada no início do evento. Em seguida, os jovens 
seguirão em procissão pelas ruas do Centro até a Igreja da Candelária, 
onde Dom Orani celebrará missa. Haverá, também, animação e pregações.

Formação para Catequistas de Catequese especial
Você Catequista, que está interessado em dar Catequese especial, será 

realizado o curso nos dias 01/04, 22/04 e 23/04 na Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima e Santo Antônio de Lisboa (Taquara). As inscrições 
podem ser realizadas através do contato (21) 97199-1520 – Rosali.

RetiRo 
homens de Fé

Será realizado no dia 07 de 
Maio na Paróquia Nossa Senho-
ra de Fátima R.T.S. (Todos os 
Santos) à partir das 8h, o Retiro 
homens de Fé. Pedem que todos 
levem sua bíblia, e um prato de 
doce ou salgado para o café da 
manhã e lanche. E para o almoço 
pedem uma contribuição de R$ 
10,00. Para fazer as inscrições, 
podem ser realizadas no dia do 
retiro.

Festa da Misericórdia

Arquidiocese do Rio celebra 
Festa da Divina Misericórdia

A Igreja Católica celebra, no 
segundo domingo da Páscoa, 
a Festa da Divina Misericórdia, 
instituída por São João Paulo II. 
Esta festa teve origem na Polô-
nia, em Cracóvia, através das 
experiências místicas de Santa 
Irmã Faustina Kowalska, e é hoje 
celebrada no mundo inteiro.

Na Arquidiocese de São Se-
bastião do Rio de Janeiro, a Fes-
ta da Misericórdia será realizada 
no domingo, 23 de Abril, a partir 
das 13h às 17h30, na Catedral 
Metropolitana. O arcebispo da 
cidade, Cardeal Orani João Tem-
pesta, presidirá a Celebração 
Eucarística no encontro, que 
contará também com a benção 
do Santíssimo Sacramento, Terço 
da Misericórdia, momentos de 

oração e meditação sobre a misericórdia de Deus e muito louvor.
A organização solicita que os fiéis levem 1kg de alimento não perecível 

para ajudar nas obras sociais arquidiocesanas. A Catedral Metropolitana 
de São Sebastião fica na Avenida Chile, 245, no Centro.
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Na tarde 
do dia 05 

de março a 
Pastoral 
Familiar 

realizou mais 
um Encontro 

de 
Preparação 
para a Vida 
Matrimonial. 

Que Deus 
abençoe a 

união destes 
casais!

3º Terço Itinerante
No dia 11 de março o  Terço dos Homens da nossa Paróquia esteve 

presente no 3º Terço Itinerante do Terço dos Homens do Vicariato Norte, 
que foi realizado na Paróquia São José e Nossa Senhora das Dores, 
localizada no Andaraí..

No dia 12 
de março o 
Movimento 
Jovens 
Franciscanos 
realizou o 1º 
Encontro do ano. 
Onde os jovens 
de nossa 
Comunidade 
e convidados 
puderam estar 
reunidos o 
dia todo, 
desfrutando 
da Palavra 
de Deus.

Encontro de Preparação 
para a Vida Matrimonial

I Encontro do Grupo 
Jovem

Foi realizado na tarde do dia 05 de 
março o 1º Encontro da Iniciação 

Cristã de Jovens e Adultos
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a festa mais importante dos ju-
deus e tem raízes muito antigas e 
complexas, provenientes das suas 
festas já dos tempos de Canaã e 
dos patriarcas, como a imolação 

dos cordeiros na primavera, rito próprio dos 
pastores nômades, e a festa dos pães ázimos, 
rito mais próprio dos povos agrícolas, seden-
tários. Ambos os ritos servem para oferecer a 
Deus as primícias dos rebanhos e das colheitas. 
Mas, desde cedo, Israel uniu a recordação da 
libertação e saída do Egito e a aliança no Monte 
Sinai e essas festas cósmicas. A festa natural 
converteu-se em “memorial” da salvação ope-
rada por Deus em favor do seu povo. A Páscoa 
enriqueceu-se assim de conteúdo. Os textos de 
Ex 12 e Dt 16 já supõem a fusão de todos os 
elementos, naturais e salvíficos, dando lugar à 
grande festa judaica, que nos séculos anteriores 
a Cristo acentuou cada vez mais o seu caráter 
escatológico e messiânico.

A palavra “Páscoa” vem do hebraico pesah, 
que parece significar “coxear, saltar, passar por 
cima”, talvez aludindo a algum “salto” ritual e 
festivo. Mas bem rápido passou a referir-se 
ao fato de que javé “passou ao largo” pelas 
portas dos israelitas, no último castigo infligido 
aos egípcios e, mais tarde, à passagem do 
Mar Vermelho, no trânsito da escravidão para 
a liberdade. A Vulgata traduziu essa passagem por transitus Domini. No 
aramaico, a palavra é pas.ha, que deu origem ao grego pascha. Outra 
interpretação propagada durante séculos foi a de “Páscoa-Paixão”, de 
“padecer”; em grego, paschein. 

A Páscoa, no NT, é uma categoria fundamental para entender a obra 
salvadora de Cristo e da Eucaristia. Como diz João (Jo 13,1), “antes da festa 
da Páscoa, Jesus, sabendo bem que tinha chegado a sua hora da passagem 
deste mundo para o Pai...”: portanto, agora é o êxodo, o salto, a passagem 
de Cristo para o pai na sua hora crucial de morte e ressureição, o que dá 
sentido novo e pleno à Páscoa judaica. Na morte e ressureição, em que 
Cristo é o verdadeiro Cordeiro pascal, ele ofereceu o sacrifício definitivo 
e conseguiu a Nova Aliança, a reconciliação de Deus com a humanidade, e 
deu origem ao novo povo da Igreja. São Paulo dá a entender claramente 
que a Páscoa tem agora um sentido novo para os cristãos: Cristo nossa 
Páscoa foi quem se imolou (cf. 1Cor 5,7-8).

E assim como os judeus, cada ano, fazem o memorial da sua Páscoa-Êxo-
do, sobretudo na ceia pascal, também aos cristãos recebem o encargo de 
celebrar - com um ritmo mais frequente – o memorial da Páscoa de Cristo, 

Um pouco de Liturgia... Páscoa

É que é a Eucaristia. Fosse ou não fosse pascal – no 
seu sentido histórico judaico – a ceia de despedi-
da de Jesus, o que é certo é que a comunidade 
cristã entendeu que ele dava novo e definitivo 
sentido pascal à sua morte e, portanto, também 
à celebração da Eucaristia.

Parece que, em meados do século II, a co-
munidade cristã, além do domingo semanal, 
celebrava cada ano a Festa da Páscoa, como 
centro de toda a sua memória de Cristo, mas 
com a diferença de que, enquanto na Ásia 
Menor e no Oriente, a celebravam sempre 
14 de Nisã, em Roma e no Ocidente tinha-se 
estabelecido o domingo seguinte a essa data, 
dando prioridade à tradição dominical, em 
vez da data celebrada pelos judeus. Os orien-
tais, apelando à tradição do Apóstolo João, 
sublinham mais a Paixão e Morte de Cristo, 
enquanto os ocidentais, apelando ao Apóstolo 
Pedro, celebram mais a Ressureição. As contro-
vérsias durarão muito tempo, primeiro com o 
Papa Aniceto e o Bispo Policarpo e, a seguir, 
com o Papa Vítor. O Concílio de Niceia, em 
325, estabeleceu para todos a norma romana: 
a Páscoa celebrar-se-á no domingo seguinte à 
lua cheia, depois do equinócio da primavera, 
data que pode cair entre 22 de março e 25 
de abril. Mas, como sucedeu que, no século XVI, 
os orientais não aceitaram a reforma “grego-

riana” do calendário, continua ainda a haver uma diferença na data da 
Páscoa entre as duas Igrejas.

Pio XII empreendeu, em 1951, a reforma da celebração da Páscoa, que 
tinha chegado a um grau muito pobre de expressividade e participação. 
Por exemplo, a Vigília celebrava-se às primeiras horas de sábado, e ele 
passou-a para a noite de sábado para domingo.

Agora, no calendário renovado, a Páscoa ocupa o lugar central de todo 
o ano: “Em cada semana, no dia a que foi dado o nome de ‘domingo’ co-
memora a Ressureição do Senhor, que é celebrada também em cada ano, 
juntamente com a sua bem-aventurada Paixão, na grande solenidade da 
Páscoa” (NG 1). “O sagrado Tríduo da paixão e Ressureição do Senhor é o 
ponto culminante de todo o ano litúrgico” (NG 18; cf. SC 5.106). “É a Festa 
das festas”, a “Solenidade das solenidades”. “O Ministério da Ressurreição, 
em que Cristo aniquilou a morte, penetra no nosso velho tempo com a sua 
poderosa energia, até que tudo lhe seja submetido” (CIC 1169). A festa 
prolonga-se, antes de tudo, numa oitava solene, que termina no Domingo 
in albis, e, depois, em outras seis semanas, até se completar o número de 
cinquenta, com a festa de Pentecostes. 

Nos acompaNhe Nas reDes sociais:

www.mensageirodeassis.wixsite.com/paroquiasaofrancisco

Paróquia São Francisco de Assis

paroquiasaofranciscodeassis

saofranciscoassisparoquia@gmail.com / 
pascomsaofranciscodeassisrc@gmail.com
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Fique por dentro...

n 1. São Hugo de Grénoble, São Valério, B. Ludovico Pavoni.
n  2. São Francisco de Paula, Santa Maria do Egito "A Egípcia", S. Abôndio.
n 3. São Ricardo de Chichester, São Luís Scrosoppi, São Xisto I.
n  4. Santo Isidoro de Sevilha, B. Francisco Marto, São Caetano Catanoso.
n 5. São Vicente Ferrer, Santa Maria Crescencia Hoss, Santa Irene.
n  6. São Marcelino de Cartago, Mártir, Juliana de Liège Bem-aventurada.
n 7. São João Batista de La Salle, São Germano José.
n 8. Santa Júlia Billiart, São Guálter, Confessor.
n 9. Santa Valdetrudes, Viúva - Santa Maria de Cléofas.
n 10. Stos Terêncio .., Sta Madalena de Canossa, S. Macário da Antioquia
n 11. Santa Gema Galgani, Santo Estanislau, B. Helena Guerra.
n 12. São Vítor de Braga, Mártir, São Júlio I Papa, São José Moscati.
n 13. São Hermenegildo, Mártir, Santa Ida, São Martinho I Papa.
n 14. Santa Ardalião, Mártir, Santa Liduína (Lidvina), São Benezet .
n 15. São Crescêncio, Mártir, César de Bus Bem-aventurado.
n 16. São Benedito José Labre, Santa Bernadete Soubirous.
n 17. Santo Aniceto, Papa , São Roberto de Turlande.
n 18. Santo Apolônio, São Galdino, B. Maria da Encarnação.
n 19. São Leão IX Papa, Santo Expedito, Santa Ema da Saxônia
n 20. Santa Inês de Montepulciano, São Teoldoro.
n 21. Santo Anselmo, Santo Apolônio, São Conrado de Parzham.
n 22. São Sotero, Papa e Mártir - São Caio, Papa.
n 23. São Jorge, Mártir e Santo Adalberto.
n 24. São Fidelis de Sigmaringa, São Bento Menni, Sta Maria Eufrásia Pell.,
n 25. São Marcos Evangelista.
n 26. Nossa Senhora do Bom Conselho e Santo Anacleto Papa e Mártir.
n 27. Santa Zita, Virgem.
n 28. São Luís Maria Grignion de Montfort, Santo Agapito I Papa, 
         Santa Joana Baretta Molla, São Pedro Chanel
n 29. Santa Catarina de Sena, São Pedro de Verona.
n 30. São Pio V, Papa e Confessor, São José Benedito Cotolengo.

onhecido como ‘o grande mártir’, foi martirizado 
no ano 303. A seu respeito contou-se muitas his-
tórias. Fundamentos históricos temos poucos, mas o 
suficiente para podermos perceber que ele existiu, 

e que vale à pena pedir sua intercessão e imitá-lo. Pertenceu 
a um grupo de militares do imperador romano Diocleciano, 
que perseguia os cristãos. Jorge então renunciou a tudo para 
viver apenas sob o comando de nosso Senhor, e viver o Santo 
Evangelho.

São Jorge não queria estar a serviço de um império per-
seguidor e opressor dos cristãos, que era contra o amor e a 
verdade. Foi perseguido, preso e ameaçado. Tudo isso com 
o objetivo de fazê-lo renunciar ao seu amor por Jesus Cristo. 
São Jorge, por fim, renunciou à própria vida e acabou sendo 
martirizado. Uma história nos ajuda a compreender a sua 
imagem, onde normalmente o vemos sobre um cavalo branco, 
com uma lança, vencendo um dragão:

“Num lugar existia um dragão que oprimia um povo. Ora eram dados animais a esse 
dragão, e ora jovens. E a filha do rei foi sorteada. Nessa hora apareceu Jorge, cristão, que 
se compadeceu e foi enfrentar aquele dragão. Fez o sinal da cruz e ao combater o dragão, 
venceu-o com uma lança. Recebeu muitos bens como recompensa, o qual distribuiu aos pobres. 
” Verdade ou não, o mais importante é o que esta história comunica: Jorge foi um homem que, 
em nome de Jesus Cristo, pelo poder da Cruz, viveu o bom combate da fé. Se compadeceu 
do povo porque foi um verdadeiro cristão. Isto é o essencial.

Ele viveu sob o senhorio de Cristo e testemunhou o amor a Deus e ao próximo. Que Ele 
interceda para que sejamos verdadeiros guerreiros do amor.

São Jorge, rogai por nós!

Dia 23
São Jorge

Santos do mês de abril

C

Centro 

dom 

Vital

 

terças

das 18h 

às 20h

de 11 

a 25 de 

abril

Curso “Três filosofias de vida -
eClesiasTes,  livro de Jó e CânTiCos dos CânTiCos”

Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro oferece
Exposição: Maria: Arte, Fé e devoção
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Curiosidades

Ovos de Páscoa

O ovo é um símbolo da vida, que significa nascimento e ressur-
reição. Para antigos povos, como romanos, gauleses, chineses 
e egípcios, representava a forma do universo; eles pintavam 
os ovos, que depois eram reverenciados em festas. Na Idade 

Média, acreditava-se que o mundo havia nascido dentro de um ovo e 
dele havia surgido a vida no planeta. Uma lenda conta que Simão, o ci-
reneu que ajudou Cristo a carregar a cruz até o Calvário, era vendedor 
de ovos. Depois da crucificação, ele percebeu que, como por milagre, os 
ovos estavam coloridos. Alguns historiadores acreditam que o costume 
de presentear com ovos de galinha coloridos surgiu entre os antigos 
egípcios, persas e alguns povos germânicos. Atualmente, essa tradição 
é atribuída aos chineses, que davam ovos decorados nas festas de pri-
mavera. Para dar um colorido diferente, eles embrulhavam os ovos em 
cascas de cebola e os cozinhavam com beterrabas.

O ovo passou a fazer parte da comemoração de Páscoa no século 
12. Quando Luís VII voltou para a França depois da segunda Cruzada, 
apesar do fracasso da expedição contra os muçulmanos, foi recebido 
com festa. Para comemorar seu regresso, o superior da Abadia de St. 
Germain-des-Près ofereceu aos pobres metade dos produtos das terras 
exploradas, entre eles muitos ovos. A festa se repetiu por 300 anos em 
várias cidades da Europa. No entanto, a data costumava coincidir com o 
jejum da Quaresma. No século 15, pressionado pela Igreja que reclamava 
do grande consumo de ovos durante esse período de penitência, Luís XI 
proibiu a comemoração. Assim, para festejar o fim do jejum, as pessoas 
passaram a presentear os amigos e parentes com os ovos, que eram 
benzidos na missa do Domingo da Páscoa. No começo, presenteava-se 
com ovos de verdade, especialmente de galinha. Depois os ovos passa-
ram a ser de porcelana, vidro, pedra, madeira, papel, escamas e casco 
de tartaruga. Mas foi na Antiguidade que reis e príncipes ornamentavam 
ovos de prata e ouro com pedras preciosas. O costume de presentear 

ai, eu venho 
mais uma vez 
em tua presen-
ça para a gra-

decer por tudo o que 
o tens feito em minha 
vida. obrigado Pai pelo 
privilégio de te adorar, 
obrigado Pai pelos li-
vramentos, pelo pão de 
cada dia, pela minha 
família e amigos, e pelo 
teu infinito amor. Eu te 
agradeço em nome de 
seu filho e Salvador Je-
sus Cristo. Amém.

Cantinho da 

Oração

P

Encontre os nomes Bíblicos:

com ovos decorados surgiu na Inglaterra, no reinado de Eduardo I. Ele 
costumava banhar ovos em ouro e dá-los de presente.

No século 18, o rei da França encomendou ao pintor Jean Antoine 
Watteau ovos decorados para dar à sua filha. Já o povo, que não tinha 
recursos para tais luxos, mantinha o costume de decorar os ovos con-
vencionais. A atual tradição de ovos e coelho de Páscoa chegou aos 
Estados Unidos no século 18, nas mãos de alemães. No século seguinte, 
o costume difundiu-se e os ovos passaram a ser feitos de chocolate. Não 
se sabe ao certo por que os ovos naturais foram substituídos pelos de 
chocolate, mas acredita-se que tenha sido ideia dos fabricantes desse 
alimento para impulsionar as vendas.
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Paulo
Rute

Salomão
Sansão

Saul
Tabita

zaqueu
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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 – Domin-
gos, pela manhã.
u loja Franciscana – Aberta 
aos domingos nos horários 
das Missas.

ABRIl DE 20178 Conversa
FranCisCana
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Direção: Ana Paula Souza 
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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. 

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

COlABORADORES

STILMED 

Material Hospitalar

Artigos médicos e hospitalares

Av. Paulo de Frontin, 500 
Rio Comprido/RJ
Tel.: 3795-5488

Tel.: 2293-5987


