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■  01 (quinta-feira) 
19h30 - Terço dos Homens
■  02 (sexta-feira) 
10h - Santa Missa de Finados
19h - Santa Missa de Finados
■  03 (sábado) 
9h - Reunião do Dízimo
17h - Reunião Coroinhas
■  04 (Domingo) 
Cantina: Vicentinos
■  07 (quarta-feira) 
14h30 - Grupo de Oração
Príncipe da Paz
19h30 - Terço das Mulheres 
■  08 (quinta-feira) 
19h30 - Terço dos Homens 
■  09 à 10 (sexta e sábado) 
Peregrinação Franciscana
Aparecida do Norte
■  10 (sábado) 
16h30 - Reunião de Liturgia
17h - Encontro dos Coroinhas
■  11 (Domingo) 
Cantina: Liturgia
8h30 - Vicentinos 
(Entrega de Bolsas) 
■  13 (terça-feira) 
20h - Reunião com os casais
do ECC
■  14 (quarta-feira) 
14h30 - Grupo de Oração
Príncipe da Paz
19h30 - Terço das Mulheres 
20h - Reunião c/os 
Coordenadores 
de Círculos ECC
■  15 (quinta-feira) 
19h30 - Terço dos Homens 
Retiro da Liturgia

■  17 (sábado) 
15h - Confi ssão das crianças
da Catequese
17h - Encontro dos Coroinhas 
20h - Adoração ao 
Santíssimo Sacramento
■  18 (Domingo) 
Cantina: ECC (Assis e Eliar)
■  21 (quarta-feira) 
14h30 - Grupo de oração 
Príncipe da Paz
19h30 - Terço das Mulheres 
■  22 (quinta-feira) 
19h30 - Terço dos Homens 
■  24 (sábado) 
15h - Apostolado da Oração
16h - Reunião dos Vicentinos
16h30 - Milícia da Imaculada
17h - Encontro de Coroinhas
■  25 (Domingo) 
Batismo na Capela de 
Santo Antônio de Pádua 
(São Carlos) 
Cantina: MECES
10h - Primeira Eucaristia na 
Capela de Santo Antônio de 
Pádua (São Carlos)
11h - Primeira Eucaristia 
na Matriz
16h - Primeira Eucaristia na 
Matriz
■  26 (segunda-feira) 
20h - Reunião da Pastoral da 
Familiar 
■  28 (quarta-feira) 
14h30 - Grupo de Oração 
Príncipe da Paz
19h30 - Terço das Mulheres 
■  29 (quinta-feira) 
19h30 - Terço dos Homens 
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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.

 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.

 terço Das 
mulHeres: 

Mulheres,  ve-
nham participar 
do Terço das Mu-
lheres. Todas as 
quinta-feiras, às 
20h.

 terço Dos 
Homens

Você homem de 
Deus, venha parti-
cipar do Terço dos 
Homens. É realiza-

do toda quinta-feira às 20h!

   No dia dos Fiéis 
Defuntos (Fina-
dos), 02 de No-
vembro, celebra-
remos a Santa 
Missa às 10h e 
19h

 missa De finaDos
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Festa de São Francisco de Assis

Confira alguns 

registros da nossa 

Festa do Padroeiro 

e Pai Seráfico São 

Francisco de Assis
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Festa de Nossa Senhora de Aparecida

Profissão Definitiva 
da Sandra (OFS)

No dia 21 de Outubro, a irmã Sandra Regina de Oliveira da 
Ordem Franciscana Secular da Fraternidade São Francisco 
de Assis, celebrou junto com toda a Comunidade, a sua 
Profi ssão Defi nitiva, que foi celebrada por nosso Custódio 
Frei Ronaldo.

Batismo das Crianças da Catequese
No dia 09 de Setembro o nosso Pároco Frei Donil celebrou o Sacramento 
do Batismo das Crianças da Catequese de nossa Paróquia.

No dia da Padroeira 
do Brasil (12 de Ou-
tubro), a nossa Pa-
róquia preparou uma 
linda Festa para a 
nossa mãe. Inician-
do com o Santo Ter-
ço, Procissão, Santa 
Missa, e um anima-
do forró para fechar 
a noite com chave 
de ouro.
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Coluna Catequética

1534. Dois outros Sacramentos, a Ordem e o Matrimônio, são ordenados para a salvação de 
outrem. Se contribuem também para a salvação pessoal, é através do serviço aos outros que 
o fazem. Conferem uma missão particular na Igreja, e servem a edifi cação do povo de Deus.

1535. Nestes Sacramentos, aqueles que já foram consagrados pelo Batismo e pela Confi r-
mação para o sacerdócio comum de todos os fi éis, podem receber consagrações particulares. 
Os que recebem o Sacramento da Ordem são consagrados para serem, em nome de Cristo, 
«com a palavra e a graça de Deus, os pastores da igreja». Por seu lado, «os esposos cristãos 
são fortalecidos e como que consagrados por meio de um sacramento especial em ordem ao 
digno cumprimento dos deveres do seu estado».

O SACRAMENTO DA ORDEM
1536. A Ordem é o Sacramento graças ao qual a missão confi ada por Cristo aos Apóstolos 

continua a ser exercida na Igreja, até ao fi m dos tempos: é, portanto, o sacramento do ministério 
apostólico. E compreende três graus: o episcopado, o presbiterado e o diácono.

1537. A palavra Ordem, na antiguidade romana, designava corpos constituídos no sentido 
civil, sobretudo o corpo dos que governavam, Ordinário designa a integração num ordo. Na Igreja 
existem corpos constituídos, que a Tradição, não sem fundamento na Sagrada Escritura, designa, 
desde tempos antigos, com o nome de táxeis (em grego), ordines (em latim): a liturgia fala assim 
do  ordem dos bispos – ordem dos presbíteros – e da–ordem dos diáconos. Há outros grupos 
que também recebem este nome de ordo: os catecúmenos, as virgens, os esposos, as viúvas.

1538. A integração num destes corpos da Igreja fazia-se através dum rito chamado ordina-
tio,acto religioso e litúrgico que era uma consagração, uma bênção ou um sacramento. Hoje, 
a palavra ordinatio é reservada ao acto sacramental que integra na ordem dos bispos, dos 
presbíteros e dos diáconos, e que ultrapassa a simples eleição, designação, delegação ou 

instituição pela comunidade, pois confere um dom do Espírito Santo que permite o exercício 
dum «poder sagrado» (sacra potestas) que só pode vir do próprio Cristo, pela sua Igreja. A 
ordenação também é chamada  consagração –, porque é um pôr à parte e uma investidura 
feita pelo próprio Cristo para a sua Igreja. A imposição das mãos do bispo, com a oração con-
secratória, constituem o sinal visível desta consagração.

O SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO
1601. «O pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão 

íntima de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à procriação e 
educação da prole, entre os batizados foi elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento».

1602. A Sagrada Escritura começa pela criação do homem e da mulher, à imagem e 
semelhança de Deus, e termina com a visão das «núpcias do Cordeiro» (Ap 19, 9). Do princí-
pio ao fi m, a Escritura fala do matrimônio e do seu «mistério», da sua instituição e do sentido 
que Deus lhe deu, da sua origem e da sua fi nalidade, das suas diversas realizações ao longo 
da história da salvação, das suas difi culdades nascidas do pecado e da sua renovação «no 
Senhor» (1 Cor 7, 39), na Nova Aliança de Cristo e da Igreja.

 1604. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou ao amor, vocação fundamental 
e inata de todo o ser humano. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus que 
é amor (1 Jo 4, 8.16). Tendo-os Deus criado homem e mulher, o amor mútuo dos dois torna-se 
imagem do amor absoluto e indefectível com que Deus ama o homem. É bom, muito bom, aos 
olhos do Criador. E este amor, que Deus abençoa, está destinado a ser fecundo e a realizar-se 
na obra comum do cuidado da criação: «Deus abençoou-os e disse-lhes: “Sede fecundos e 
multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a”» (Gn 1, 28).

Foi realizado em nossa Paróquia 
no dia 22 de Setembro o 20° Terço 
Itinerante do Terço dos Homens do 
Vicariato Norte. Nossa Paróquia fi cou 
lotada com a presença de grupos 
de Terços dos Homens de todo o 
vicariato.

21º Terço Itinerante 
do Vicariato Norte

No Dia 20 de Outubro os homens do 
Terço dos Homens da nossa Paróquia 
estiveram presentes no 21° Terço 
Itinerante do Terço dos Homens do 
Vicariato Norte, que foi realizado na 
Paróquia São Joaquim - Estácio.

20º Terço Itinerante 
do Vicariato Norte

OS SACRAMENTOS DE SERVIÇO
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Santos do mês de novembro

Igreja celebra, numa única Solenidade, a memória dos santos 
cujos nomes constam da lista ofi cial da Igreja e dos santos 
anônimos cujos nomes talvez jamais conheçamos um dia. No 
início do cristianismo, só se prestava culto aos santos mártires, 

que eram considerados heróis e atraíam a atenção e simpatia dos fi éis. 
Em Antioquia, uma das primeiras comunidades cristãs nascidas fora da 
Palestina, era realizada no primeiro domingo depois de Pentecostes uma 
celebração em honra de todos os mártires da Igreja. No século IX, preci-
samente no ano 835, provavelmente por ser o mês de outubro o último 
mês da colheita e haver uma grande necessidade de alimentos e bebidas 
para satisfazer a multidão de peregrinos que acorria a Roma por ocasião 
dessa festividade, o Dia de Todos os Santos foi transferido para o primeiro 
dia de novembro. No século XV, o Papa Sisto IV elevou a Solenidade de 
Todos os Santos a uma das maiores festas da Igreja Católica.

Dia 01
Todos os Santos

Igreja celebra, numa única Solenidade, a memória dos santos 
cujos nomes constam da lista ofi cial da Igreja e dos santos 
anônimos cujos nomes talvez jamais conheçamos um dia. No 
início do cristianismo, só se prestava culto aos santos mártires, 

A

  1. Todos os Santos
  2. Comemoração 
      dos Fiéis Falecidos
  3. São Martinho de Lima
  4. São Carlos Borromeu
  5. São Zacarias 
      e Santa Isabel
  6. São Leonardo 
      de Noblac
  7. São Vilibrordo
  8. São Deodato
  9. Dedicação da 
       Basílica de Latrão
  10. São Leão Magno
  11. São Martinho 
        de Tours
  12. São Josafá
  13. São Diogo
  14. São Serapião
  15. Santo Alberto Magno
  16. Santa Margarida 
        da Escócia
  17. Santa Isabel 
        da Hungria
  18. Dedicação das 
        Basílicas de São 
        Pedro e Paulo
  19. São Roque 
        Gonzalez
  20. Santo Otávio
  21. Apresentação 
       de Nossa Senhora
  22. Santa Cecília
  23. São Clemente
  24. Santo André 
        Dung-lac
  25. Santa Catarina 
        de Alexandria
  26. Tiago Alberione
  27. Nossa Senhora 
        das Graças
  28. São Tiago das 
        Marcas
  29. São Saturnino
  30. Santo André, 
        Apóstolo



fonte: Canção nova

A coroa ou a grinalda do Advento é 
o primeiro anúncio do Natal

eus se faz presente na vida de todo ser humano, e de 
todas as formas deixa-nos sentir Seu amor e desejo 
de nos salvar. A palavra ADVENTO é de origem latina 
e quer dizer CHEGADA. É o tempo em que os cristãos 

se preparam para a vinda de Jesus Cristo. O tempo do Advento 
abrange quatro semanas antes do Natal.

Atualmente, há uma grande preocupação em reavivar esse 
costume muito signifi cativo e de grande ajuda para vivermos este 
tempo. A coroa ou a grinalda do Advento é o primeiro anúncio do 
Natal. É um círculo de folhagens verdes, sua forma simboliza a 
eternidade e sua cor representa a esperança e a vida. Vem entre-
laçado por uma fi ta vermelha, símbolo tanto do amor de Deus por 
nós como também de nosso amor que aguarda com ansiedade o 
nascimento do Filho de Deus.

velas Do aDvento

No centro do círculo, 
colocam-se as quatro velas 
para se acender uma a cada 
domingo do Advento. A luz 
das velas simboliza a nossa 
fé e nos leva à oração, e 
simbolizam as quatro mani-
festações de Cristo:

1° Encarnação, Jesus 
Histórico;

2° Jesus nos pobres e 
necessitados;

3° Jesus nos Sacramen-
tos;

4° Parusia: Segunda vinda de Jesus.
No Natal, pode-se adicionar uma quinta vela branca, até o tér-

mino do tempo natalino; e, se quisermos, podemos pôr a imagem 
do Menino Jesus junto à coroa: temos que nos atentar, porém, que 
o Natal é mais importante do que a espera do Advento.

História Da Coroa Do aDvento
Essa coroa é originária dos países nórdicos (países escandi-

navos, Alemanha), a qual contém raízes simbólicas universais: a 
luz como salvação, o verde como vida e o formato redondo como 
eternidade.

Simbolismos esses que se tornaram muito adequados ao mis-
tério natalino cristão, e que, por isso, adentraram facilmente nos 
países sulinos. Visto que se converteram rapidamente em mais 
um elemento de pedagogia cristã, para expressarmos a espera 
de Jesus como Luz e Vida, em conjunto com outros símbolos, 
certamente mais importantes, como são as leituras bíblicas, os 
textos de oração e o repertório de cantos.

O comércio e o sistema deste mundo fazem questão de esque-
cer o verdadeiro sentido do Natal, e nós podemos cair nessa, mas 
é possível dar presente e celebrar o verdadeiro sentido: o Menino 
Jesus é o nosso grande presente!

Sugestão: você pode fazer uma coroa do Advento em sua casa 
e celebrar, com sua família, à luz da nossa fé, a chegada de Jesus 
Cristo nosso Salvador. A cada domingo, pode acender as velas, 
convidando seus familiares para rezar.

“Quem canta reza duas ve-
zes”. Quanta sabedoria nesta 
famosa frase de Santo Agosti-
nho. A oração é importantíssima 
na vida cristã. Por meio da ora-
ção, o cristão entra em contato 
com Deus e nutre a sua alma. E 
cantar é rezar, é celebrar a litur-
 gia numa atitude de adoração e 
de louvor a Deus.

A liturgia privilegia a palavra, 
atualiza a comunicação entre 
Deus e o homem. Por isso, a 
leitura pública e em voz alta das 
leituras e orações litúrgicas é o 
modo mais apto para expressar 
o diálogo entre a Igreja Esposa 
e Cristo Esposo.

Na Constituição Conciliar 
Sacrosanctum Concilium do 
Vaticano II lemos: “na Liturgia 
Deus fala ao Seu povo, e Cristo 
continua a anunciar o Evan-
gelho. Por seu lado, o povo 
responde a Deus com o canto 
e a oração” (nº 33). Cantar, em 
vez de só recitar, as leituras e 
orações litúrgicas reforçam sua 
capacidade comunicativa e até 
mesmo, em algumas ocasiões, 
o canto chega a ser uma oração 
em si mesma.

funções Do Canto 
litÚrGiCo

São várias as funções do 
canto e da música litúrgica. Ci-
tamos principalmente três:

- É uma expressão poética. 
Por meio do canto, como dis-
semos antes, a palavra pode 
chegar a ter uma força comu-
nicativa muito maior, ganhando 
expressividade e beleza.

- Cria um clima festivo e 
comunitário. Sendo o canto 
uma expressão do interior do 
homem que toca no seu mais 
íntimo e profundo, contribui para 
liberar sentimentos escondidos 
e reservados e tira as pessoas 
do individualismo, para criar um 
sentido de alegria comum e uma 
sintonia.

- O canto tem, além, uma 
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D

Um pouco de Liturgia... Curiosidades

A Coroa do Advento 
e seu signficado

A importância da música na Igreja

função ministerial e sacramen-
tal. A música sacra está em 
função da liturgia para ajudar a 
assembleia a expressar e reali-
zar duas atitudes internas para 
depois, transformá-las em vida.

CaraCterístiCas Da 
mÚsiCa saGraDa 

Usamos aqui o termo música 
sagrada referindo-nos à música 
usada no culto. Podemos iden-
tifi car algumas características 
conforme estas funções antro-
pológicas e litúrgicas.

O canto deve ser santo. Isso 
não quer dizer só rejeitar o que 
há de profano, mas assumir 
o caráter consagrado. Será 
santo o canto que se integra 
com a ação sagrada, usando os 
textos litúrgicos e expressando 
melodiosamente o signifi cado 
destes textos.

Será bom o canto que con-
serve não só a perfeição técnica 
da música, mas o que conse-
gue significar a realidade do 
culto. Pelo canto conhecemos 
e experimentamos a bondade 
de Deus.

O que a Igreja busca com a 
música não é só o prazer esté-
tico, mas a elevação espiritual 

que ajuda tanto à alma a chegar, 
através da ordem sensível, à or-
dem da graça. Por isso a Igreja 
estima tanto o canto gregoriano 
e o canto polifônico clássico, 
que criam um clima propício à 
oração.

Por todos estes motivos é 
importante sempre que o can-
to seja idôneo para a liturgia 
e, como os objetos litúrgicos, 
sirva o esplendor do culto com 
dignidade e beleza.

Santa Cecília é considerada 
a padroeira da música porque, 
conforme a ata dos mártires, 
enquanto caminhava ao seu 
martírio entoava cantos no seu 
interior. Que assim também seja 
a nossa vida, um continuo a en-
toar louvores a Deus no nosso 
interior adorando-o e rendendo-
lhe graças.

SE VOCÊ TOCA ALGUM 
INSTRUMENTO OU TEM O 
DOM DO CANTO E QUER 
BOTAR SEU TALENTO À 

SERVIÇO DE DEUS, PROCURE 
O GRUPO DE MÚSICA APÓS 

AS MISSAS. SUA AJUDA 
SERÁ MUITO BEM-VINDA!

Cantinho da Mensagem
Os bons dias lhe dão felicidade. Os maus dias lhe dão experiência. 

Ambos são essenciais para vida. A felicidade te faz doce, o problema te 
mantém forte, a dor te mantém humano, as quedas te mantêm humilde, 

o êxito te mantém brilhante. Mas só Deus te mantém de pé.



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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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

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!

bar Do russo
Rua Campos da Paz, 164 

Rio Comprido/RJ

tel.: 2213-5265
Comida Caseira


