
Boletim informativo - maio/2018 - ano viii - número 67
paróquia são francisco de assis - rua Caetano martins, 42 - rio Comprido - (21) 2273-6243

www.paroquiasaofranciscodeassisrj.com  
E-mail da paróquia: saofranciscoassisparoquia@gmail.com 

E-mail da pascom: pascomsaofranciscodeassisrc@gmail.com

Conversa
FranCisCana

DistriBuição Gratuita

noS acomPanHe naS reDeS SociaiS:

www.paroquiasaofranciscodeassisrj.com

Paróquia são Francisco de assis

paroquiasaofranciscodeassis

saofranciscoassisparoquia@gmail.com / 
pascomsaofranciscodeassisrc@gmail.com

    (21) 96561-9947    (21) 96561-9947

youtube.com/channel/uC-
soyeBsG6k0FpZbntnV9GVa

■ 01 (tErça-fEira) 
Dia de São José Operário

■ 02 (quarta-fEira) 
 14h30 - Grupo de Oração 
                 Príncipe da Paz
 19h30 - Terço das Mulheres 

■ 03 (quinta-fEira) 
 19h30 - Terço dos Homens 
 19h30 às 22h - Confraternização
                             dos Introdutores 
              da Crisma 2018

■ 04 (sExta-fEira) 
 09h - Missa na Capela de 
            Santo Antônio 
 18h - Adoração ao Santíssimo 
           Sacramento

■ 05 (sáBaDo) 
 09h - Reunião do Dízimo 
 17h - Reunião Coroinhas, 
            Grupo Jovem 

■ 05 (sáBaDo) 
 8h às 14h - Trilha ao Pão de Açúcar
 17h - Reunião do Acolhimento

■ 08 (tErça-fEira) 
 20h - Reunião com os casais 
            do ECC 

■ 09 (quarta-fEira) 
 14h30 - Grupo de Oração Príncipe
                da Paz
 19h30 - Terço pelas Mães

■ 09 (quarta-fEira)  
 20h - Reunião com coordenadores
            de círculos do ECC 

■ 10 (quinta-fEira) 
 19h30 - Terço dos Homens

■ 12 (sáBaDo) 
 Preparação para o Batismo 
 17h - Reunião Coroinhas 
 16h30 - Reunião de Liturgia 
 20h - Jantar do Dia das Mães 
            do ECC 

■ 13 (DominGo) 
 14h até 19h - Tarde com Maria 
 08h30 - Vicentinos (Entrega de 
                Bolsas) 

■ 16 (quarta-fEira) 
 14h30 - Grupo de Oração Príncipe
                da Paz
 19h30 - Terço das Mulheres 

■ 17 (quinta-fEira) 
 19h30 - Terço dos Homens 

■ 19 (sáBaDo) 
 B9h às 0h - Vigília de Pentecostes 
 17h - Reunião Coroinhas 

■ 20 (DominGo) 
 16h - Missa do Santo

■ 23 (quarta-fEira) 
 14h30 - Grupo de Oração Príncipe
                da Paz
 19h30 - Terço das Mulheres

■ 24 (quinta-fEira) 
 19h30 - Terço dos Homens

■ 26 (sáBaDo) 
 15h - Apostolado da Oração
 10ª Peregrinação Nacional da 
   Família (Aparecida)
 16h - Reunião dos Vicentinos 
 16h - Terço do Grupo Jovem 
 16h30 - Conferências Milícia 
 17h - Reunião Coroinhas 

■ 27 (DominGo) 
 Batismo na Capela de Santo Antônio
  Missa Casais do ECC e almoço 

■ 28 (sEGunDa) 
 20h - Pastoral Familiar 

■ 30 (quarta-fEira) 
 14h30 - Grupo de Oração Príncipe
                da Paz
 19h30 - Terço das Mulheres

■ 31 (quinta-fEira) 
 Corpus Christi e Início da Trezena
   de Santo Antônio
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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.

 Curso 
DE pais E 

paDrinHos

No dia 12 de Maio (sá-
bado) das 15h às 17h30 

será realizado em nossa Paróquia o 
Encontro de Preparação para Pais 
e Padrinhos de Batismo. O Batiza-
do será realizado no dia 19 de Maio.

 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 as-
sistidas. 

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

taria Paroquial, ou entregues no Ofertório durante 
as Missas.

   

   

 viGília DE pEntECostEs

Convidamos à toda a Comuni-
dade, para participar da Vigília 
de Pentecostes que será rea-
lizada no dia 19 de Maio das 
19h às 0h. Será uma noite 
de muitas bênçãos e graças 
derramadas.

 EnContro DE 
prEparação para 

a viDa matrimonial
No dia 03 de Junho (do-
mingo) 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...



Aconteceu...
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No dia 03 de Março aconteceu no Santuário Basílica São Sebastião dos Fra-
des Capuchinhos o Encontro do Clero com os Leigos - Vicariato Episcopal 
Norte. Cada Paróquia foi convidada a levar 4 leigos. Nosso Pároco esteve 
presente, acompanhado do Coordenador da Liturgia, Matheus Vallaperde 
e da representante do ECC e membra da Pascom, Priscila Figueiredo.

Forró de 
São Jorge

No dia 21 de Abril 
dando continuidade 
às comemorações 
de São Jorge, foi 
realizado na nossa 
Paróquia o famoso 
Forró, com lotação 
de cerca de 300 
pessoas. 

Nosso querido ir-
m ã o  A n d e r s o n 
Queiroz, deu mais 
um passo impor-
tante em seu Minis-
tério Diaconal. No 
dia 17 de Março, na 
Paróquia São José 
em Santa Cruz, na 
presença de Dom 
Orani, ele recebeu 
o Ministério de Lei-
torato. Logo após, 
no dia 14 de Abril, 
na Igreja de São 
Pedro, na presença 
de Dom Roque, ele 
recebeu o Ministério 
de Acólito.
Agora invest ido 
Acólito, ele pode 
auxiliar o Sacerdote 
nas celebrações e 
distribuir a Euca-
ristia.

Encontro do Clero e Leigos

Ministério do Leitorato 
do Anderson
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Semana Santa

CElEBração Da paixão
Frei Donil celebrou a Celebração da Paixão do Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Logo após, iniciamos a Procissão.

SOLENIDADE E PROCISSÃO DE PÁSCOA
Na alegria do Cristo que morreu e ressuscitou para a remis-
são dos nossos pecados, celebramos no dia 01 de Abril, às 
19h com muita alegria a Solenidade de Domingo de Páscoa, 
e encerramos com a Procissão de Páscoa.

DOMINGO DE RAMOS
No dia 25 de Março, damos 
início a nossa Semana Santa, 
com a Celebração de Domin-
go de Ramos. Nosso Pároco 
Frei Donil, juntamente com o 
Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora das Dores, Frei 
Paulo, iniciaram a Procissão 
na Praça do Rio Comprido, 
e logo após, ambas as Co-
munidades seguiram em 
Procissão para a Celebração 
em suas Paróquias.

lava – pÉs
Nosso Pároco Frei Donil 
celebrou a Santa Missa 
do Senhor e Lava-pés dia 
29 de Março às 19h30. A 
belíssima celebração en-
cerrou-se acompanhada 
do Translado do Santís-
simo até a Capela, onde 
iniciou-se as Vigílias de 
Adorações.

VIa saCRa Da 
PRIMEIRa FoRanIa

As Paróquias integrantes 
da Primeira Forania do Vi-
cariato Episcopal Norte, se 
reuniram na noite da Quar-
ta-Feira Santa, 28 de Março, 
na Praça Afonso Pena para 
celebrar a Via Sacra. Uma 
multidão assistiu emocio-
nada as catorze estações. 

VIGÍLIA PASCAL
Na noite, em que Jesus Cristo pas-
sou da morte à vida, a Igreja convida 
os seus fi lhos a reunirem-se em vi-
gília e oração. Na verdade, a Vigília 
pascal foi sempre considerada a mãe 
de todas as vigílias e o coração do 
Ano litúrgico.
Na presença de nosso Pároco Frei 
Donil, nosso Vigário Frei Cláudio e 
Diácono Paulo Januário, tivemos a 
alegria de celebrar dignamente esta 
Liturgia tão bela e rica.
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Coluna Catequética

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

OS SETE SACRAMENTOS DA IGREJA

o saCramEnto Da Confirmação/Crisma

1285. Com o Batismo e a Eucaristia, o Sacramento da Confi rmação 
constitui o conjunto dos «Sacramentos da Iniciação Cristã», cuja unida-
de deve ser salvaguardada. Por isso, é preciso explicar aos fi éis que a 
recepção deste Sacramento é necessária para a plenitude da graça ba-
tismal (90). Com efeito, os Batizados «pelo Sacramento da Confi rmação, 
são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força 
especial do Espírito Santo e deste modo fi cam mais estritamente obriga-
dos a difundir e a defender a fé por palavras e obras, como verdadeiras 
testemunhas de Cristo».

1286. No Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito do 
Senhor repousaria sobre o Messias esperado (92), em vista da sua missão 
salvífi ca (93). A descida do Espírito Santo sobre Jesus, aquando do seu 
batismo por João, foi o sinal de que era Ele o que havia de vir, de que era 
o Messias, o Filho de Deus (94). Concebido pelo poder do Espírito Santo, 
toda a sua vida e toda a sua missão se realizam numa comunhão total 
com o mesmo Espírito Santo, que o Pai Lhe dá «sem medida» (Jo 3, 34).

1287. Ora, esta plenitude do Espírito não devia permanecer unica-
mente no Messias: devia ser comunicada a todo o povo messiânico (95). 
Repetidas vezes, Cristo prometeu esta efusão do Espírito promessa que 
cumpriu, primeiro no dia de Páscoa (97) e depois, de modo mais esplên-
dido, no dia de Pentecostes (98). Cheios do Espírito Santo, os Apóstolos 
começaram a proclamar «as maravilhas de Deus» (Act 2, 11) e Pedro 
declarou que esta efusão do Espírito era o sinal dos tempos messiânicos 
(99). Aqueles que então acreditaram na pregação apostólica, e se fi zeram 
batizar, receberam, por seu turno, o dom do Espírito Santo (100).

1288. «A partir de então, os Apóstolos, para cumprirem a vontade de 
Cristo, comunicaram aos neófi tos, pela imposição das mãos, o dom do 
Espírito para completar a graça do Batismo (101). É por isso que, na 
Epístola aos Hebreus, se menciona, entre os elementos da primeira ins-
trução cristã, a doutrina sobre os Batismos e também sobre a imposição 
das mãos (102). A imposição das mãos é justifi cadamente reconhecida, 
pela Tradição católica, como a origem do sacramento da Confi rmação 
que, de certo modo, perpetua na Igreja a graça do Pentecostes» (103).

As promessas de 
Nossa Senhora 
para quem reza 

o rosário
ossa Senhora, em suas 
aparições, pediu para que 
rezássemos o Rosário e 
confi ou valiosas promes-
sas a São Domingos e 

ao bem-aventurado: Alan de La Roche.
“O terço é a minha oração predileta. A todos exorto cordialmente que o rezem”

(João Paulo II).

1ª – Todos os que rezarem o meu Rosário, com constância, receberão graças especiais.

2ª – Aos que rezarem devotamente o meu Rosário, prometo minha especial proteção e 
as grandes graças.

3ª – Os devotos do meu Rosário serão dotados de uma armadura poderosa contra o 
inferno, pois conseguirão destruir o vício, o pecado e as heresias.

4ª – Aos que rezarem devotamente o meu Rosário, prometo minha especial proteção e 
as grandes graças.

5ª – Toda alma que recorre a mim, por meio da oração do Rosário, jamais será condenada;

6ª – Todo aquele que rezar devotamente o Rosário e aplicar-se na contemplação dos 
mistérios da redenção não será atingido por desgraças; não será objeto da justiça divina 
por meio de castigos e não morrerá impenitente. Se for justo, permanecerá como tal até 
a morte;

7ª – Os que realmente se devotarem à prática da oração do Rosário não morrerão sem 
receber os sacramentos;

8ª – Todos aqueles que rezarem com fi delidade o meu Rosário terão, durante a vida e no 
instante da morte, a plenitude das graças, e serão favorecidos com os méritos dos santos;

9ª – Os devotos do meu Santo Rosário, que forem para o Purgatório, eu os libertarei no 
mesmo dia.

10ª – Os devotos do meu Rosário terão grande glória no céu;

11ª – Tudo o que os meus fi éis devotos pedirem, por meio do meu Rosário, será con-
cedido a eles;

12ª – Aos missionários do meu Santo Rosário, prometo o meu auxílio em todas as suas 
necessidades;

13ª – Para todos os devotos do meu Rosário, consegui de meu Filho a intercessão de 
toda a corte celeste na vida e na morte;

14ª – Todos os que rezam o meu Rosário são meus fi lhos e irmãos de Jesus, meu 
Unigênito;

15ª –  A devoção ao meu Rosário é grande sinal de predestinação (predestinados à 
salvação).

“Ide, sem medo, para servir.” - Papa Francisco

ossa Senhora, em suas 
aparições, pediu para que 
rezássemos o Rosário e 
confi ou valiosas promes-
sas a São Domingos e 

N
ao bem-aventurado: Alan de La Roche.



m 13 de 
m a i o 
c o m e -
m o r a -

mos o dia de 
Nossa Senho-
ra de Fátima, 
uma das mais 
recentes apari-
ções de Maria 
diante da hu-
manidade, com 
grandes reve-
lações para o 
mundo.
Nossa Senho-
ra de Fátima 
escolheu três 
humildes pas-
torinhos, de fa-
mílias pobres, 
porém muito católicas e fi éis a Deus como seus 
mensageiros.
Esta aparição de Nossa Senhora ocorreu na cidade 
de Fátima em Portugal, no ano de 1917 quando 
o mundo passava pela Primeira Guerra Mundial, 
convocando o povo cristão à vivência do Evangelho 
com profundidade e fé.
Além de sua mensagem, Nossa Senhora de Fátima 
revelou três segredos que hoje são mundialmente 
conhecidos, sendo confi rmados pela Igreja.
O local da Aparição de Nossa Senhora de Fátima foi 
transformado em um santuário, onde ocorrem hoje 
inúmeras peregrinações.
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  01. São José Operário
  02. Santo Atanásio 
  03. São Filipe e São Tiago
       Menor, Apóstolos.
  04. São Ciríaco
  05. Santo Hilário de Arles
  06. São Domingos Sávio
  07. Santa Flávia Domitila
  08. São Vítor - o Mouro
  09. São Pacômio
  10. Santo Antonino de 
          Florença
  11. Santo Inácio Lácomi
  12. São Pancrácio 
  13. Nossa Senhora de Fátima
  14. São Matias Apóstolo 
  15. Santo Isidoro Lavrador
  16. São João Nepomuceno
  17. São Pascoal Baylon 
  18. São João I Papa
  19. São Crispim de Viterbo
  20. São Bernardino de Sena
  21. Santo Hospício
  22. Santa Rita de Cássia
  23. São João Batista de Rossi
  24. Nossa Senhora 
         Auxiliadora
  25. São Gregório VII
  26. São Filipe Néri
  27. Santo Agostinho da 
         Cantuária
  28. São Germano de Paris
  29. São Maximino de Tréves
  30. Santa Joana d’ Arc
  31. Nossa Senhora da 
         Visitação

Santos do mês de maio

Dia 13
Nossa Senhora de Fátima

m 13 de 
m a i o 
c o m e -
m o r a -

E

BíBliCo: ANDRÉ / ARQUELAU / BARTOLOMEU / CESARÉIA 
DEUS / DEUTERONÔMIO / EVA / GIDEÃO / ISCARIOTES 
ISMAEL / JERICÓ / JOAQUIM / JUBILEU / JUSTIÇA / MARIA 
MIQUÉIAS / NAZARENO / PASTOR / VIDA / ZAQUEU

Santíssima Virgem,
que nos montes de Fátima
vos dignastes revelar a três pastorinhosos
tesouros de graças
contidos na prática do vosso santo Rosário,
incuti profundamente em nossa alma
o apreço em que devemos ter esta devoção,
a vós tão querida,
a fim de que, meditando os mistérios da Redenção,
que neles se comemoram,
nos aproveitemos de seus preciosos frutos
e alcancemos a graça (___)
que vos pedimos,
se for para a glória de Deus
e proveito de nossas almas.
Assim seja.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

Santíssima Virgem,

Cantinho da Oração



urante vários sécu-
los a Igreja Católica 
dedicou todo o mês 
de maio para honrar 

a Virgem Maria, Mãe de Deus. 
A seguir, explicamos o porquê.

A tradição surgiu na antiga 
Grécia. O mês de maio era 
dedicado a Artemisa, deusa da 
fecundidade. Algo semelhante 
ocorreu na antiga Roma, pois 
maio era dedicado a Flora, deu-
sa da vegetação. Naquela épo-
ca, celebravam os ‘ludi fl orals’ 
(jogos fl orais) no fi m do mês de 
abril e pediam sua intercessão.

Na época medieval abunda-
ram costumes similares, tudo 
centrado na chegada do bom clima e o afastamento do inverno. O dia 1º de maio era 
considerado como o apogeu da primavera.

Durante este período, antes do século XII, entrou em vigor a tradição de Tricesimum 
ou “A devoção de trinta dias à Maria”. Estas celebrações aconteciam do dia 15 de agosto 
a 14 de setembro e ainda são comemoradas em alguns lugares.

A ideia de um mês dedicado especifi camente a Maria remonta aos tempos barrocos – 
século XVII. Apesar de nem sempre ter sido celebrado em maio, o mês de Maria incluía 
trinta exercícios espirituais diários em homenagem à Mãe de Deus.

Foi nesta época que o mês de maio e de Maria combinaram, fazendo com que esta 
celebração conte com devoções especiais organizadas cada dia durante todo o mês. Este 
costume durou, sobretudo, durante o século XIX e é praticado até hoje.

As formas nas quais Maria é honrada em maio são tão variadas como as pessoas que 
a honram.

As paróquias costumam rezar no mês de maio uma oração diária do Terço e muitas 
preparam um altar especial com um quadro ou uma imagem de Maria. Além disso, trata-
se de uma grande tradição a coroação de Nossa Senhora, um costume conhecido como 
Coroação de Maio.

Normalmente, a coroa é feita de lindas fl ores que representam a beleza e a virtude 
de Maria e também lembra que os fi éis devem se esforçar para imitar suas virtudes. Em 
algumas regiões, esta coroação acontece em uma grande celebração e, em geral, fora 
da Missa.

Entretanto, os altares e coroações neste mês não são apenas atividades “da paró-
quia”. Mas, o mesmo pode e deve ser feito nos lares, com o objetivo de participar mais 
plenamente na vida da Igreja.

Deve-se separar um lugar especial para Maria, não por ser uma tradição comemorada 
há muitos anos na Igreja ou pelas graças especiais que se pode alcançar, mas porque 
Maria é nossa Mãe, mãe de todo o mundo e porque se preocupa com todos nós, interce-
dendo inclusive nos assuntos menores.

Por isso, merece um mês inteiro para homenageá-la.
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DS eguindo nossa 
série para enten-
dermos a Santa 
Missa, falaremos 

sobre algumas expressões 
que escutamos e falamos 
e nem sempre sabemos o 
signifi cado:

alEluia: Aleluia signi-
fi ca Louvem Deus Javé ou 
Adorem Deus Javé. É um 
termo de origem hebrai-
ca “Halleluyah”, formado 
pela junção de Hallelu, que 
signifi ca Louvar, mais Yah 
que significa Deus, Javé. 
Aleluia é uma expressão 
usada para louvar a Deus 
nos cânticos e orações re-
zadas nos cultos e missas 
dos cristãos.

Hosana nas altu-
ras: É um termo prove-
niente tanto do latim, como 
do hebraico. Hosana nas 
alturas é uma oração a Deus, 
e signifi ca: “Salva-nos agora, 
ó Tu que habitas nas maiores 
alturas”.

Hosana era gritado pelo 
povo sofrido de Jerusalém, 
quando Jesus passava, pe-
dindo que ele o ajudasse, 
pedindo a sua salvação, 
acreditando que Jesus pode-
ria libertá-los do sofrimento 
e dos dominadores daquela 
época.

JavÉ: São nomes dados 
para Deus na Bíblia Sagrada, 
de acordo com a tradução 
derivada do hebraico. Atu-
almente, Javé é adotado 
por algumas religiões como 
“nome de Deus “.

KYriE ElEison: Kyrie 
eleison significa “Senhor, 
tende piedade “, é um termo 
de origem grega, presente 

Um pouco de
Liturgia...

no Salmo 51 da Bíblia, e é 
bastante utilizado em mis-
sas cantadas pelos fi éis na 
celebração.

Kyrie eleison era uma in-
vocação usada no início da 
missa em alternância com a 
de “Christe eleison”. O termo 
grego Kyrios (Senhor) equi-
vale no helenismo cristão, à 
divindade. Na Idade Média 
passou também a ser uma 
prece litânica.

sHalom: Shalom é uma 
palavra de origem hebraica 
e signifi ca literalmente “paz”, 
na tradução para o portu-
guês.

Este é um termo bastante 
utilizado entre os judeus, 
principalmente, como uma 
forma de saudação ou des-
pedida. Em termos de com-
paração, o Shalom pode ser 
usado da mesma forma que 
o “olá”, “bom dia” ou “adeus”, 
por exemplo.

Homilia: A palavra ho-
milia é de origem grega e 
signifi ca “conversa familiar”.

Esta conversa é caracteri-
zada por aqueles momentos 
prazerosos em que os fi lhos 
se reúnem ao redor do pai da 
família para ouvir e aprender 
os casos e fatos de sua vasta 
e sábia experiência, fazendo 
saltar aos olhos de todos os 
valores que conduzem ao 
sublime sentido da vida: o 
amor.

Curiosidades

Por que maio é Mês de Maria?
Expressões da santa missa



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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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!


