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 Dia 04 – 16h 
* missa de recepção dos sacramentos da iniciação 
Cristã de jovens e adultos 
* encontro do Grupo jovem 
 Dia 07 – 15h 
* Grupo de oração príncipe da paz 
 Dia 10 – 16h30 
* reunião da pastoral da liturgia  
* 19h - festa de santo antônio
 Dia 11 
* reunião da pascom 
 Dia 11 
* entrega das bolsas de alimentos aos assistidos 
 Dia 11 
* Grupo jovem realizará o seu piquenique de 
Confraternização 
* 19h - festa de santo antônio
 Dia 13 – 19h 
* dia de santo antônio 
 Dia 14 – 15h 
* Grupo de oração príncipe da paz 
 Dia 15 – 19h 
* missa solene de Corpus Christi 
 Dia 18 
* evento caritativo do Grupo jovem 
 Dia 21 – 15h 
* Grupo de oração príncipe da paz 
 Dia 23 à 25 
* retiro diocesano da iniciação Cristã de jovens 
e adultos 
 Dia 24 – 15h 
* reunião do apostolado da oração 
 Dia 25 
* pastoral familiar promove a “tarde com jesus” 
 Dia 28 – 15h 
* Grupo de oração príncipe da paz 
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Coluna 
Catequética

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.

o saCramento 
da euCaristia

1322. A sagrada Eucaristia 
completa a iniciação cristã. Aque-
les que foram elevados à dig-
nidade do sacerdócio real pelo 
Batismo e configurados mais 
profundamente com Cristo pela 
Confi rmação, esses, por meio da 
Eucaristia, participam, com toda a 
comunidade, no próprio sacrifício 
do Senhor.

1323. «O nosso Salvador ins-
tituiu na última ceia, na noite em 
que foi entregue, o sacrifício eu-
carístico do seu corpo e sangue, 
para perpetuar pelo decorrer dos 
séculos, até voltar, o sacrifício da 
cruz, confi ando à Igreja, sua es-
posa amada, o memorial da sua 
morte e ressurreição: sacramento 
de piedade, sinal de unidade, vín-
culo de caridade, banquete pascal 
em que se recebe Cristo, a alma 
se enche de graça e nos é dado 
o penhor da glória futura» (145).

1324. A Eucaristia é «fonte e 
cume de toda a vida cristã» (146). 
«Os restantes sacramentos, assim 
como todos os ministérios ecle-
siásticos e obras de apostolado, 
estão vinculados com a sagrada 
Eucaristia e a ela se ordenam. 
Com efeito, na santíssima Euca-
ristia está contido todo o tesouro 
espiritual da Igreja, isto é, o próprio 
Cristo, nossa Páscoa» (147).

1325. «A comunhão de vida 
com Deus e a unidade do povo de 
Deus, pelas quais a Igreja é o que 
é, são signifi cados e realizados 
pela Eucaristia. Nela se encontra o 
cume, ao mesmo tempo, da ação 
pela qual Deus, em Cristo, santi-
fi ca o mundo, e do culto que no 
Espírito Santo os homens prestam 
a Cristo e, por Ele, ao Pai» (148).

1326. Enfi m, pela celebração 
eucarística, unimo-nos desde já 
à Liturgia do céu e antecipamos 
a vida eterna, quando «Deus for 
tudo em todos» (1 Cor 15, 18 ).

1327. Em síntese, a Eucaristia 
é o resumo e a súmula da nossa 
fé: «A nossa maneira de pensar 
está de acordo com a Eucaris-
tia: e, por sua vez, a Eucaristia 
confirma a nossa maneira de 
pensar» (149).

 terço 
dos Homens

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

Grupo de 
oração 
prínCipe 
da paZ

Os encontros são todas 
as Quartas-feiras às 15h. 
Participe!

a pasto-
r a l  d a 
ComuniCa-
ção aGo-
r a  t e m 

WHatsapp.
mais um meio de Co-
m u n i C a ç ã o  pa r a 
evanGeliZar. anote o 
nosso nÚmero, e adi-
Cione: (21) 96561-9947.

O Grupo Jovem MJF, 
estão com a campanha 
“Aquecendo o irmão”, 
quem tiver casaco e/ou 
cobertor em bom estado, 
eles estarão recolhendo 
todo domingo após a 
Santa Missa do horário 
das 10h e na Festa de 
Santo Antônio nos dias 
10 e 11/06.
Quem desejar, pode dei-
xar a doação na Secreta-
ria Paroquial.
“ O importante não é o 
que se dá, mas o amor 
com que se dá.” - Madre 
Teresa de Calcutá.

 movimento 
jovem 

franCisCano

Venha parti-
cipar dos encon-
tros do Grupo 
Jovem.  Todo 
domingo, após 
a Missa das 10h!

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.
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Vem Aí...

pedimos aos que 
puderem traZer 1 KG de 
alimento não-pereCível

Convidamos à todos para 
parti cipar da nossa tradicional 

Festa de Santo Antônio, que será 
realizada nos dias 10 e 11 de Ju-
nho. Teremos barraquinhas com 

comidas tí picas, apresentações 
de quadrilhas, e muito mais! 

Venha parti cipar!

Entre os dias 28 de Junho e 02 
de Julho, será realizado na Co-
munidade Católica Canção Nova 
(Cachoeira Paulista/SP) e em Apa-
recida (Aparecida/SP), as comemo-
rações pelos 50 anos da Renovação 
Carismática Católica. Para fazer 
a inscrição e saber mais sobre o 
evento, acesse www.rccbrasil.org.
br/jubileu. Participe!

Jubileu  de  
Ouro  da RCC

Atenção Iniciação Cristã de Crian-
ças e Adolescentes: Venham partici-
par da Semana Eucarística na Igreja 
de Santanna.



Calendário 

adorações 2017

junho - 4
julho - 15
agosto - 15
setembro - 16
outubro - 21
novembro - 18
dezembro - 16

Semana 

Eucarística



Aconteceu...
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fotos das CeleBrações da 
semana santa em nossa paróquia.

Semana Santa
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festa de Corpus Christi, ou Corpus Domini, foi introdu-
zida, no ocidente, no século XIII. Interpreta-se como 
efeito da crescente importância que a adoração à 
Eucaristia ia tendo na Igreja, em relação ao que até 

então tinha sido chave fundamental: a celebração e a comunhão. 
A ênfase na adoração foi a resposta à heresia de Berengário, no 
século XI, que negava a presença real de Cristo no sacramento 
da Eucaristia.

Celebrou-se a festa de Corpus Christi, pela primeira vez, em 
1246, em Liège, na Bélgica. Pouco tempo depois, o papa Urbano 
IV (1264) a estendeu a toda a Igreja e, ao longo do século XIV, 
foi-se convertendo rapidamente numa das festas mais aprecia-
das pelo povo cristão, que incluía a procissão com o Santíssimo, 
pelas ruas das cidades. Essa procissão foi admitida em Roma só 
no século XV. Os textos da Missa e, sobretudo, a formosa Se-
quência Lauda Sion, que é um verdadeiro tratado de teologia 
eucarística, atribuem-se, com bastante probabilidade, a São 
Tomás de Aquino.

No Missal de Paulo VI (1970), a festa chama-se do “Santíssimo 
Corpo e Sangue de Cristo”, assumindo assim também a memória 
do Sangue de Cristo (suprimiu-se a festa do Preciosíssimo Sangue, 
que se celebrava em 1 de julho).

Celebra-se na quinta-feira depois do Domingo da Santíssima 
Trindade, em muitos países, no domingo seguinte. As orações me-
nores e a Sequência são as mesmas do Missal de Pio V (1570), 
mas há dois Prefácios sobre a Eucaristia (um para Quinta-feira 
Santa e outro para o Corpus, mas ambos proclamáveis nessa 
festa) que são uma teologia mais atualizada do mistério euca-
rístico. Também se enriqueceu notavelmente a série de leituras, 
diferentes nos três ciclos dominicais.

“Entre as procissões eucarísticas adquire importância e signi-
fi cado especiais na vida pastoral da paróquia ou da cidade a 
que se costuma ser realizada cada ano na solenidade do San-
tíssimo Corpo e Sangue de Cristo ou outro dia mais apropriado 
perto desta solenidade” (SCCME 102; cf. EM 59). Deixa-se ao 
critério do bispo diocesano a conveniência e as moralidades 
dessa procissão.  

Um pouco de 
Liturgia...

Corpus Christi

festa de Corpus Christi, ou Corpus Domini, foi introdu-
zida, no ocidente, no século XIII. Interpreta-se como 
efeito da crescente importância que a adoração à 
Eucaristia ia tendo na Igreja, em relação ao que até 

A

Aconteceu...

Durante o Mês de Maio tiveram di-
versas homenagens à Virgem Maria. 
Segue alguns registros:

Homenagens 
à nossa 
senhora
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 1. São Justino, Santo Aníbal Maria di Francia, B. João Batista Scalabrini.
 2. Santos Marcelino e Pedro, Santo Erasmo.
 3. Santos Carlos Lwanga e 21 companheiros mártires.
 4. Santa Clotilde, São Francisco Caracciolo.
 5. São Bonifácio, Bispo e Mártir.
 6. São Norberto, São Marcelino Champagnat, São Gerardo Tintori.
 7. Santo Antônio Maria Gianelli.
 8. Santo Efrém, São Medardo, Bem-aventurado Pacífi co de Cerano
 9. José de Anchieta Bem-aventurado, Ana Maria Taigi Bem-aventurada.
 10. Santa Olívia, Eduardo Poppe Bem-aventurado, B. João Dominici
 11. São Barnabé, Apóstolo, Santa Paula Frassinetti.
 12. São Onofre, São Bernardo de Menton, São João de Sahagun.
 13. Santo Antônio de Pádua, Santo Ávito , B. Inácio Maloyan
 14. Santo Eliseu, Profeta, Iolanda da Polônia Bem-aventurada.
 15. São Vito, Mártir, Albertina Berkenbrock Bem-aventurada.
 16. Santos Julita e Ciro
 17. São Ranieri de Pisa.
 18. São Gregório João Barbarigo.
 19. São Romualdo, Santa Juliana Falconieri, Santos Gervásio e Protásio, 
 20. Santo Adalberto de Magdeburgo, Margarida Ebner Bem-aventurada.
 21. São Luís Gonzaga.
 22. São João Fisher. São Tomás More, S. Albano, São Paulino de Nola.
 23. São José Cafasso,
 24. Natividade de São João Batista.
 25. São Próspero de Aquitânia, São Guilherme, São Máximo de Turim.
 26. São Pelágio, São José Maria Robles Hurtado, São João e São Paulo.
 27. São Cirilo de Alexandria.
 28. Santa Vicência Gerosa, Santo Irineu de Lyon, Santo Atílio.
 29. São Pedro e São Paulo.
 30. Os primeiros mártires.

Dia 13
Santo Antônio de Pádua

Santos do mês de junho

C Mãe
Por: Priscila Figueiredo

Mãe... Palavra sublime .
Mulher em forma de flor.
Cuja bondade se 
exprime
Em doses de puro amor.

Mãe... É ternura e 
emoção.
Seja no Céu e na Terra.
É a maus suave 
expressão
Do amor que nunca 
se encerra.

Mãe... Seja jovem 
ou idosa
Na alegria ou na dor
Tú és a mais bela rosa
Do reino do Nosso 
Senhor.

Mãe... É um ser tão 
especial
Que até Jesus quis 
ter uma.

Mãe é uma sigla que 
significa:
M aior
A mor que
E xiste

Cantinho da 

Oração
onheceu a família dos Fran-
ciscanos, encantou-se pelo 
testemunho dos mártires 
em Marrocos, e levou uma 

vida itinerante na santa pobreza.
Neste dia, celebramos a memória 
do popular santo – doutor da Igreja 
– que nasceu em Lisboa, no ano de 
1195, e morreu nas vizinhanças da 
cidade de Pádua, na Itália, em 1231, 
por isso é conhecido como Santo 
Antônio de Lisboa ou de Pádua. O 
nome de batismo dele era Fernando de Bulhões y Taveira 
de Azevedo.
Ainda jovem pertenceu à Ordem dos Cônegos Regulares, 
tanto que pôde estudar Filosofi a e Teologia, em Coimbra, 
até ser ordenado sacerdote. Não encontrou difi culdade 
nos estudos, porque era de inteligência e memória for-
midáveis, acompanhadas por grande zelo apostólico e 
santidade. Aconteceu que em Portugal, onde estava, 
Antônio conheceu a família dos Franciscanos, que não só 
o encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, 
como também o arrastou para a vida itinerante na santa 
pobreza, uma vez que também queria testemunhar Jesus 
com todas as forças.
Santo Antônio, rogai por nós!



Festa de “Corpus 
Christi” é a cele-
bração em que so-
lenemente a Igreja 

comemora o Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia; 
sendo o único dia do ano 
que o Santíssimo Sacra-
mento sai em procissão às 
nossas ruas. Nesta festa os 
fi éis agradecem e louvam a 
Deus pelo inestimável dom 
da Eucaristia, na qual o pró-
prio Senhor se faz presente 
como alimento e remédio de 
nossa alma. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Nela 
está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo.

A Festa de Corpus Christi surgiu no séc. XIII, na diocese de Liège, 
na Bélgica, por iniciativa da freira Juliana de Mont Cornillon, (†1258) 
que recebia visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa 
litúrgica anual em honra da Sagrada Eucaristia.

Aconteceu que quando o padre Pedro de Praga, da Boêmia, ce-
lebrou uma Missa na cripta de Santa Cristina, em Bolsena, Itália, 
ocorreu um milagre eucarístico: da hóstia consagrada começaram a 
cair gotas de sangue sobre o corporal após a consagração. Dizem 
que isto ocorreu porque o padre teria duvidado da presença real de 
Cristo na Eucaristia.

O Papa Urbano IV (1262-1264), que residia em Orvieto, cidade pró-
xima de Bolsena, onde vivia S. Tomás de Aquino, ordenou ao Bispo 
Giacomo que levasse as relíquias de Bolsena a Orvieto. Isso foi feito em 
procissão. Quando o Papa encontrou a Procissão na entrada de Orvieto, 
pronunciou diante da relíquia eucarística as palavras: “Corpus Christi”.

Em 11/08/1264 o Papa aprovou a Bula “Transiturus de mundo”, 
onde prescreveu que na 5ª feira após a oitava de Pentecostes, fosse 
ofi cialmente celebrada a festa em honra do Corpo do Senhor. São 
Tomás de Aquino foi encarregado pelo Papa para compor o Ofício da 
celebração. O Papa era um arcediago de Liège e havia conhecido a 
Beata Cornilon e havia percebido a luz sobrenatural que a iluminava 
e a sinceridade de seus apelos.

Em 1290 foi construída a belíssima Catedral de Orvieto, em pedras 
pretas e brancas, chamada de “Lírio das Catedrais”. Antes disso, em 
1247, realizou-se a primeira procissão eucarística pelas ruas de Liège, 
como festa diocesana, tornando-se depois uma festa litúrgica celebra-
da em toda a Bélgica, e depois, então, em todo o mundo no séc. XIV, 
quando o Papa Clemente V confi rmou a Bula de Urbano IV, tornando 
a Festa da Eucaristia um dever canônico mundial.

Em 1317, o Papa João XXII publicou na Constituição Clementina o 
dever de se levar a Eucaristia em procissão pelas vias públicas. A partir 
da ofi cialização, a Festa de Corpus Christi passou a ser celebrada todos 
os anos na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade.

Todo católico deve participar dessa Procissão por ser a mais im-
portante de todas que acontecem durante o ano, pois é a única onde 
o próprio Senhor sai às ruas para abençoar as pessoas, as famílias 
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Curiosidades

Qual a origem da festa de Corpus Christi

Festa de “Corpus 
Christi” é a cele-
bração em que so-
lenemente a Igreja 

A
e a cidade. Em muitos lugares criou-se o belo costume de enfeitar as 
casas com oratórios e fl ores e as ruas com tapetes ornamentados, 
tudo em honra do Senhor que vem visitar o seu povo.

Começaram assim as grandes procissões eucarísticas, as adora-
ções solenes, a Bênção com o Santíssimo no ostensório por entre 
cânticos. Surgiram também os Congressos Eucarísticos, as Quarenta 
Horas de Adoração e inúmeras outras homenagens a Jesus na Eu-
caristia. Muitos se converteram e todo o mundo católico.

Eucaristia: Presença real de Jesus no pão e no vinho consagrados
Todos os católicos reconhecem o valor da Eucaristia. Podemos 

encontrar vários testemunhos da crença da real presença de Jesus 
no pão e vinho consagrados na missa desde os primórdios da Igreja.

Mas, certa vez, no século VIII, na freguesia de Lanciano (Itália), 
um dos monges de São Basílio foi tomado de grande descrença 
e duvidou da presença de Cristo na Eucaristia. Para seu espanto, 
e para benefício de toda a humanidade, na mesma hora a Hóstia 
consagrada transformou-se em carne e o Vinho consagrado trans-
formou-se em sangue. Esse milagre tornou-se objeto de muitas 
pesquisas e estudos nos séculos seguintes, mas o estudo mais sério 
foi feito em nossa era, entre 1970/71 e revelou ao mundo resultados 
impressionantes:

A Carne e o Sangue continuam frescos e incorruptos, como se 
tivessem sido recolhidos no presente dia, apesar dos doze séculos 
transcorridos.

O Sangue encontra-se coagulado externamente em cinco partes; 
internamente o sangue continua líquido.

Cada porção coagulada de sangue possui tamanhos diferentes, 
mas todas possuem exatamente o mesmo peso, não importando se 
pesadas juntas, combinadas ou separadas.

São Carne e Sangue humanos, ambos do grupo sanguíneo AB, 
raro na população do mundo, mas característico de 95% dos judeus.

Todas as células e glóbulos continuam vivos.
A carne pertence ao miocárdio, que se encontra no coração (e o 

coração sempre foi símbolo de amor!).
Mesmo com esse milagre, entre os séculos IX e XIII surgiram 

grandes controvérsias sobre a presença real de Cristo na Eucaristia; 
alguns afi rmavam que a ceia se tratava apenas de um memorial que 
simbolizava a presença de Cristo. Foi somente em junho de 1246 que 
a festa de Corpus Christi foi instituída, após vários apelos de Santa 
Juliana que tinha visões que solicitavam a instituição de uma festa em 
honra ao Santíssimo Sacramento. Em outubro de 1264 o papa Urba-
no IV estendeu a festa para toda a Igreja. Nessa festa, o maior dos 
sacramentos deixados à Igreja mostra a sua realidade: a Redenção.

A Eucaristia é o memorial sempre novo e sempre vivo dos sofrimen-
tos de Jesus por nós. Mesmo separando seu Corpo e seu Sangue, 
Jesus se conserva por inteiro em cada uma das espécies. É pela 
Eucaristia, especialmente pelo Pão, sinal do alimento que fortifi ca a 
alma, que tomamos parte na vida divina, nos unindo a Jesus e, por Ele, 
ao Pai, no amor do Espírito Santo. Essa antecipação da vida divina 
aqui na terra mostra-nos claramente a vida que receberemos no Céu, 
quando nos for apresentado, sem véus, o banquete da eternidade.

O centro da missa será sempre a Eucaristia e, por ela, o melhor e o 
mais efi caz meio de participação no divino ofício. Aumentando a nossa 
devoção ao Corpo e Sangue de Jesus, como ele próprio estabeleceu, 
alcançaremos mais facilmente os frutos da Redenção!

 Prof. Felipe Aquino



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