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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

01 – 15h  
         Grupo de Oração Príncipe da Paz
03 – 09h  
         Missa do Apostolado da Oração na Comunidade Santo 
         Antônio de Pádua (São Carlos)
         18h   
         Adoração ao Santíssimo Sacramento na Matriz – Apostolado
         da Oração
         Reunião da Pastoral Familiar
04 – 09h   
         Reunião da Pastoral do Dízimo
         14h30h às18h 
         Encontro de Coordenadores da Iniciação Cristã do Vicariato
         Norte e Urbano na Paróquia São Francisco Xavier (Tijuca)
06 à 10 – 14h às 17h ou 19h às 21h  
         Semana de Formação para Catequistas e Agentes Pastorais
         da  Iniciação Cristã do Vicariato Norte na Paróquia Sangue de 
         Cristo (Tijuca)
08 – 15h 
         Grupo de Oração Príncipe da Paz
11 – 8h às 16h 
         Retiro da Iniciação Cristã do Vicariato Norte na Paróquia 
         Nossa Senhora de Fátima R.T.S. (Méier)
         16h – 1ª Reunião do Ano da Pastoral dos Coroinhas
         16h30 – Reunião da Pastoral da Liturgia Vicentinos 
                         -  Visita aos moradores de Rua
12 – Dia todo 
         Domingão da Crisma 
         Reunião da Pascom
        11h  
         Entrega de Bolsas de alimentos para os Assistidos
         Aniversário da Conferência Vicentina “Jesus de Nazaré” 
         no Escondidinho
15 – 15h – 
         Grupo de Oração Príncipe da Paz
18 – 17h – 
         Reunião da Pastoral dos Coroinhas com os Pais
         20h 
          Adoradores Adonai – Adoração ao Santíssimo Sacramento
19 – 8h   
         Início das Inscrições para a Catequese
         Aniversário da Conferência Vicentina “São Carlos” no 
         morro do São Carlos.
22 – 15h  
         Grupo de Oração Príncipe da Paz 
25 – 15h  
         Reunião do Apostolado da Oração
         16 – Reunião e Missa dos Jovens Crismandos
27 e 28 – Não há atividade na Igreja Matriz, nem missa às 19:00

Agenda Paroquial

DESTAQUES DOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO

Curiosidades
Quarta-feira 

de Cinzas
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Coluna 
Catequética

n INICIAÇÃO CRISTÃ DE JOVENS E ADULTOS

Estão abertas as inscrições para o Batismo, Primeira Eu-
caristia e Crisma para jovens e adultos à partir de 15 anos.

Inscrições na Secretaria Paroquial, ou aos domingos à 
partir das 17h. Caso queira, pode solicitar a ficha de inscri-
ção através do e-mail: crismandosdefrancisco@gmail.com

n INICIAÇÃO CRISTÃ 
DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

Estão abertas as inscri-
ções para as turmas de Cate-
quese infantil e Perseveran-
ça (para as crianças que já 
fizeram Primeira Eucaristia). 
As inscrições podem ser fei-
tas na Secretaria Paroquial.

n ADORAÇÃO AO 
SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO

Venha participar da Ado-
ração ao Santíssimo Sacra-
mento dia 18 de Fevereiro 
às 20h. Pedimos à todos 
que puderem, trazer 1kg de 
alimento não-perecível.

n ENCONTRO DE PREPARAÇÃO
PARA A VIDA MATRIMONIAL

No dia 05 de Março (domingo) das 14h às 19h será 
realizado em nossa Paróquia o 1º Encontro de Preparação 
para a Vida Matrimonial do ano. Inscrições na Secretaria 
Paroquial.

n ROMARIA VIA CANÇÃO NOVA

Dos dias 31 
de Março à 02 
de Abril. Saída 
dia 31/03 às 21h, 
rumo à Canção 
Nova. Dia 01/04, 
at iv idades em 
Aparecida e na 
Canção Nova (li-
vre escolha). Dia 
02/04, Missa de encerramento em Aparecida e momento 
para compras. Retorno às 15h para o Rio de Janeiro. 
Hospedagem em pousada na Canção Nova com café da 
manhã incluso. Preço: R$ 240,00, podendo ser pago em 
2x R$ 120,00. Reservas com Marcos (21) 99588-1111.

n MOVIMENTO 
JOVEM FRANCISCANO

O Grupo Jovem retor-
nou, e a primeira atividade 
será o Encontro que será re-
alizado no dia 05 de Março 
das 09h30 às 19h. As inscri-
ções poderão ser realizadas 
com a equipe, ou solicitada 
a ficha de inscrição através 
do e-mail: movimentojo-
vensfranciscanos@gmail.
com. A entrada é 1kg de 
alimento não perecível.

n TERÇO DOS HOMENS

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

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 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.

A FAMÍLIA 
CRISTÃ

2204.  “Uma revelação e 
atuação específica da co-
munhão eclesial é constituí-
da pela família cristã, que 
também, por isso, se pode e 
deve chamar igreja domés-
tica. ” É uma comunidade de 
fé, de esperança e de cari-
dade; na Igreja ela tem uma 
importância singular, como 
se vê no Novo Testamento.
2205. A família cristã é uma 
comunhão de pessoas, vestí-
gio e imagem da comunhão 
do Pai, do Filho, e do Espí-
rito Santo. A sua atividade 
procriadora e educativa é 
o reflexo da obra criadora 
do Pai. Ela é chamada a 
partilhar da oração e do 
sacrifício de Cristo. A oração 
quotidiana e a leitura da 
Palavra de Deus fortificam 
nela a caridade. A família 
cristã é evangelizadora e 
missionária.
2206. As relações dentro 
da família acarretam uma 
afinidade de sentimentos, 
de afetos e de interesses, 
afinidade essa que provêm 
sobretudo do respeito mútuo 
entre as pessoas. A família 
é uma comunidade privile-
giada, chamada a realizar 
“uma carinhosa abertura 
recíproca de alma entre 
os cônjuges e também uma 
atenta cooperação dos pais 
na educação dos filhos. ” 



FEVEREIRO DE 2017 3CONVERSA
FRANCISCANA

Jesus nos libertou 
para sermos livres! 

Por André Butzke

onfundir liberdade com liberti-
nagem é relativamente comum, 
até porque, a libertinagem traz a 
falsa sensação de uma liberdade 

real. O termo libertinagem é de origem fran-
cesa e significa devassidão, exatamente o 
oposto de liberdade. Alguém que pratica a 
libertinagem é um desregrado, é uma pessoa 
que abusa da liberdade. São pessoas que 
não conhecem os seus limites, pois a libertina-
gem induz o indivíduo a desrespeitaras leis e 
seus limites, além de indicar falta de digni-
dade e bom caráter. Essa atitude se constitui 
um perigo não somente à sociedade, mas 
também a nossa vida espiritual com Deus. 
Quando desconhecemos os valores morais, 
as consequências são as piores possíveis, pois 
é na libertinagem que acontece a falta de 
compromisso com a verdadeira liberdade. 
A liberdade consciente constrói uma vida 
espiritual e uma sociedade saudável e justa. 
A falsa liberdade até se parece que a ver-
dadeira, mas não passa de uma escravidão. 
O homem só encontra paz na alma quando 
aquilo que ele quer fazer é aquilo que ele 
pode e deve fazer, de acordo com os limites 
e julgamentos da própria consciência. Deus 
deu ao homem a liberdade, mas também 
normas de conduta, não para escravizar, 
mas para que a liberdade fosse vivida em 
sua plenitude. Ser livre não é fazer o que 
quer, mas o que convém, o que é bom. - *“Foi 
para a liberdade que Cristo nos libertou.”* 
- (Gl 5.1). A nossa liberdade cristã deve ser 
conservada mediante quaisquer circunstân-
cias. Ser livre significa usar essa liberdade 
para fazer o bem. O mal escraviza, mesmo 
que parece o contrário. Só há um jeito de 
vivermos a liberdade sem nos deixarmos es-
cravizar pela libertinagem: submeter nossa 
vontade e desejos à Vontade de Deus. Não 
existe vida espiritual sem bases sólidas na 
moral, donde se conclui que não existe liber-
dade onde a moral, esquecida pela prática 
da libertinagem, não se faz presente. Um 
verdadeiro cristão busca, acima de tudo, 
viver a liberdade dos Filhos de Deus em sua 
totalidade! E você, o que tem feito da sua 
liberdade? Você é livre ou libertino?

Ei, Jovem!

C

Vem Aí...

PEDIMOS AOS QUE 
PUDEREM TRAZER 1 KG DE 
ALIMENTO NÃO-PERECÍVEL

CALENDÁRIO ADORAÇÕES 
2017

Janeiro - 21
Fevereiro - 18
Março - 18
Abril - 15
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

PARÓQUIA SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS

RUA CAETANO MARTINS, 
Nº 42 - RIO COMPRIDO

Formação 
para 

ministros de 
música 
católica.

Dias: 26/01, 
02/02, 
09/02 e 

16/02, das 
19h às 
21h30.
Local: 

Paróquia 
Santo 

Afonso  
Tijuca 
(Salão 

Paroquial)
Inscrição: 

R$ 
25,00 + 

1 kg de 
alimento 

não-
perecível.

CONGRESSO DE LITURGIA 
EM TORNO DO ALTAR

Dias: 04 e 05 de Fevereiro, das 8h às 
19h30. Local: Basílica Santuário de 
Nossa Senhora da Penha - Penha

Inscrição no site 
www.comunidadecefas.com.br, 

VALOR: R$ 15,00.

RETIRO DE CARNAVAL RIO DE ÁGUA VIVA 2017
Dias: 26, 27 e 28 de Fevereiro, das 8h às 18h

Local: Centro de Convenções SulAmérica – Estácio
Entrada:  1kg de alimento não-perecível

DAVI 2017
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Confraternização 
de Coordenadores

No dia 15 de dezembro alguns 
dos Coordenadores de Pas-
torais e Movimentos de nossa 
Paróquia, estiveram presentes 
na Confraternização de final de 
ano da Arquidiocese de São 
Sebastião do Rio de Janeiro, 
realizada na Mitra, com a pre-
sença de nosso Cardeal Dom 
Orani João Tempesta.

Festa de Natal 
dos Vicentinos

No dia 18 de dezembro, os Vicen-
tinos realizaram  a Festa de Natal 
para todas as famílias assistidas 
pela nossa Paróquia, onde foi feito 
um almoço e entregue os presentes 
e cestas de Natal.

No dia 24 de dezembro, o nosso Vigário Frei Cláudio, juntamente com 
o nosso Custódio Provincial Frei Ronaldo e nosso Diácono Paulo Ja-
nuário, celebraram às 20h a Solene Vigília do Natal do Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

DIA DE SÃO SEBASTIÃO
No dia 20 de janeiro, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro 
celebrou com muita alegria o dia de seu Padroeiro. A Igreja de São Se-
bastião dos Frades Capuchinhos esteve lotada durante todo o dia, nas 
Missas que foram celebradas de hora em hora.

Natal de Nosso 
Senhor 

Jesus Cristo
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IV Vivência da Iniciação Cristã

No dia 28 de Janeiro foi realizado na Matriz São Francisco de Assis, a IV Vivência da Iniciação Cristã. Os membros das Pastorais do 
Batismo, Catequese Infantil e de Adolescentes e de Jovens e Adultos, estiveram reunidos durante todo o dia, onde assistiram pregações, 
Participaram da Santa Missa, entre outras atividades. Foi um dia muito abençoado!

s vezes, deixar de comer obedece a motivos de saúde, regime alimen-
tar ou necessidade e, então, não tem uma dimensão simbólica, a não 
ser que se faça para chamar a atenção da sociedade para algum 
ideal ou decisão (por exemplo, a “greve de fome”). A palavra “jejuar” 
facilmente se aplica em sentidos figurados: abster-se do pecado, ou 

o ódio, ou estar “em jejum” de algo, por falta de cultura ou de informação etc.
Aqui, chamamos “jejum” (do latim ieiunium) à privação voluntária de comida 

durante algum tempo por motivos religiosos, como ato de culto diante de Deus.
Na Bíblia, o jejum pode ser sinal de penitência, expiação dos pecados, oração 

intensa ou vontade firme de conseguir algo. Outras vezes, como nos quarenta dias 
de jejum de Moisés, no monte, ou de Elias, no deserto, ou de Jesus, antes de começar 
a sua missão, sublinha a preparação intensa para um acontecimento importante.

A Didaquê, dos fins do primeiro século, conhece esse sentido preparatório 
e de culto do jejum quando o prescreve para o batizando, durante um ou dois 
dias, e o recomenda também para o ministro e outros que o acompanham (VII, 7). 
Desde os primórdios do cristianismo, fazia-se jejum, semanalmente, às quartas e 
sextas (VIII, 1). À sexta-feira, como recordação da morte de Cristo e, À quarta, 
“porque quando começava este dia, o Senhor foi detido” (ou seja, na noite de 
terça-feira), como diz Santo Epifânio (De fide) nos princípios do século V, citando 
a Didascália dos Apóstolos, do século III. Em Roma, além desses dias, jejuava-se 
também ao sábado. Depois, mudou-se o jejum para abstinência e, posteriormente, 
ficou só à sexta-feira.

O jejum eucarístico foi sendo adotado, desde cedo, como manifestação do 
apreço especial e da preparação para a Eucaristia: abster-se antes de outros 
alimentos, para dar destaque à excelência do alimento eucarístico. Pio XII, em 
1953, mitigou notavelmente a prática anterior, que tinha chegado a prescrever o 
jejum desde a meia-noite. A partir desse ano, ao poder celebrar-se a Eucaristia 
também à tarde, a norma estabeleceu um jejum de três horas e, mais tarde, o 

Um pouco de Liturgia... JEJUM

À
mesmo Pio XII reduziu-a para uma hora, tanto para alimentos como para bebi-
das. Para os doentes, a redução foi ainda maior (Immensæ caritatis, de 1973, III) 
deixando-o para um quarto de hora ou menos, redução extensiva também aos 
que querem comungar com o doente.

Desde o século IV, na Quaresma – período em que fazia mais sentido o jejum 
-, os cristãos praticavam-no com a privação voluntária de comida, fazendo uma só 
refeição completa ao dia e em dias determinados. Essa prática existe em outras 
culturas e religiões, com os mesmos motivos, por exemplo, os muçulmanos, no mês 
do Ramadã. O jejum, assim como a oração e a caridade, foi desde muito cedo, 
uma “prática quaresmal”, como sinal da conversão interior aos valores fundamen-
tais do Evangelho de Cristo e à relativização de outros valores não tão centrais. 
Atualmente, os cristãos abstêm-se de carne todas as sextas-feiras da Quaresma 
que não coincidam com alguma solenidade. Fazem abstinência e, além disso, je-
jum (uma só refeição ao dia) na Quarta Feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa.

A Constituição apostólica de Paulo VI, Pænitemini, de 1966, explica bem a 
finalidade dessas práticas penitenciais, especificando a flexibilidade que pode 
ter o jejum, seguindo as condições socioeconômicas de um país, como já insinuava 
a SC 110.

Mas, desde muito cedo (século II), adquiriu um sentido de culto, sobretudo o 
jejum pascal de Sexta-feira Santa e de Sábado Santo. Não é um jejum de tristeza 
ou penitência, mas de início da Páscoa. Um jejum que Marca, nesses dois dias, 
a primeira fase da Páscoa, como passagem através da cruz e da morte à vida: 
“Tenha-se como sagrado o jejum pascal, a observar em toda a parte na sexta-
feira da Paixão e Morte do Senhor e a prolongar também no Sábado Santo, 
se for oportuno, para se chegar às alegrias do domingo da Ressurreição com 
elevação e abertura de espírito” (SC 110). Recomenda-se de modo especial que 
façam jejum no Sábado Santo os que, na Vigília Pascal, vão receber o Batismo 
(cf. RICA, observações preliminares 26).

Aconteceu...
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l 1. Maria - Mãe de Deus, Santo Fulgêncio, 
       Santo Vicente Maria Strambi.
l 2. Santo Basílio (Magno) Santo Gregório Nazianzeno.
l 3. Santa Genoveva
l 4. Santa Ângela de Foligno.
l 5. Santo Simeão o Estilista.
l 6. Dia de Reis Epifania do Senhor.
l 7. Santo Raimundo de Penhaforte, Confessor.
l 8. Santo Severino, São Pedro Tomás,Bispo e Mártir
l 9. Santo Adriano, Santo André Corsini, Bispo e Confessor
l 10. São Guilherme de Bourges.
l 11. Santo Teodósio, Santo Higino Papa, Santo Tomás de Cori.
l 12. Santo Arcádio, São João de Ravena, bispo e Confessor
l 13. Santo Hilário de poitiers, Verônica de Binasco 
         Bem-aventurada.
l 14. São Félix de Nola, Bem Aventurado Pedro Donders.
l 15. São Mauro confessor.
l 16. Santo Marcelo I.
l 17. Santo Antão Abade e Confessor.
l 18. Santa Prisca, virgem e mártir.
l 19. Santo Canuto IV.
l 20. São Sebastião.
l 21. Santa Inês.
l 22. Santo Vicente Pollotti .
l 23. Santo Ildefonso.
l 24. Santo Francisco de Sales.
l 25. A Conversão de São Paulo.
l 26. Santo Timóteo e São Tito.
l 27. Santa Ângela de Mérici
l 28. Santo Tomás D’Aquino.
l 29. Santo Valério de Treviri, São Gildas, o sábio Confessor.
l 30. Santa Jacinta de Mariscotti.
l 31. São João Bosco.

ão Sebastião 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, principalmente, na alma. 
Não demorou muito, tornou-se o primeiro capitão da guarda 
do Império. Esse grande homem de Deus ficou 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 eficaz 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 confessavam 
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 impe-
rador, 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 flechadas 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, Padroeiro da Cidade e Arquidiocese do Rio de Janeiro, rogai por nós!

Dia 20
São Sebastião

Santos do mês de janeiro

S

l 1. Santa Veridiana, Virgem.
l 2. Festa da Apresentação do Menino 
      Jesus no Templo.
l 3. São Bráz, Bispo e Mártir.
l 4. São João de Brito.
l 5. Santa Águeda.
l 6. Santo Paulo Miki e Companheiros.
l 7. São Ricardo, Rei e Confessor.
l 8. Santo Jerônimo Emiliano.
l 9. Santo Miguel Febres Cordero Munhoz.
l 10. Santa Escolástica.
l 11. Nossa Senhora de Lourdes, 
         Santo Castrense.
l 12. S. Eulália de Barcelona, S. Julião Hosp.,
         B. Reginaldo de Orleans.
l 13. Santa Catarina de Ricci, S. Martiniano, 
         S. Gregório II, S. Benigno.
l 14. Santo Cirilo, Santo Valentim, 
         Santo Valentim de Terni, Santo Metódio
l 15. Santo Cláudio Colombiere, 
         Santos Faustino e Jovita, Sto. Teotônio.
l 16. Santo Onésimo, Beato José Allamano,
         Beato Felipa Mareri .

l 17. Santo Aleixo Falconieri, Os sete 
         fundadores da ordem dos Servitas.
l 18. Santa Beranardete Soubirous, 
         S. Flaviano, B. João de Fiesole,
l 19. São Conrado de Placência, Sto Gabino.
l 20. Santo Euquério, S. Ulrico, 
         Santo Ulrico, Santo Eleutério.
l 21. Santo Pedro Damião.
l 22. Santa Margarida de Cortona, 
         Cátedra de São Pedro.
l 23. São Policarpo, Bispo e Mártir, 
         Bem-aventurada Rafaela Ybarra.
l 24. Santo Sérgio, Tomás Maria Fusco 
         Bem-aventurado.
l 25. São Cesário, Santa Valburga,  
         Santo Tarásio, B. Domingos Lentini.
l 26. São Porfírio de Gaza, S. Alexandre 
        do Egito, S. Paula Montal Fornés.
l 27. Santo Gabriel de Nossa Senhora 
         das Dores, Santo Nicéforo.
l 28. São Romão e São Lupicino, Santo 
         Osvaldo, B. Daniel Aleixo Brottier.
l 29. Santo Leandro.

Fevereiro

Dia de Nossa Senhora de Lourdes é comemora-
do no dia 11 de fevereiro, pois foi nesta mesma 
data, no ano de 1858, que aconteceu a sua 

primeira aparição. A camponesa de 14 anos, Bernadett 
Soubirous foi quem avistou a santa, que continuou apa-
recendo para até até os seus 17 anos.

A história dela se tornou filme, na adaptação “A Can-
ção de Bernadatte”, o qual recebeu diversos prêmios, 
entre eles um Oscar e um Globo de Ouro. 

O Santuário de Nossa Senhora 
de Lourdes fica localizado na cida-
de de Lourdes, na França, e serve 
para a realizações de atividades 
devocionais, alojamento para pe-
regrinos doentes e mais. 

Em muitos países, a data 11 de 
fevereiro é usada para celebrar o 
Dia de Nossa Senhora de Lourdes, 
e a Igreja Católica costuma reali-
zar uma missa anualmente como 
forma de homenagear a santa. 

Dia 11 - Nossa Sra. de Lourdes

O
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Curiosidades

Quarta-Feira de Cinzas
A quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da Quaresma no calen-

dário cristão ocidental. As cinzas que os cristãos católicos recebem 
neste dia é um símbolo para a reflexão sobre o dever da conversão, 
da mudança de vida, recordando a passageira, transitória, efêmera 
fragilidade da vida humana, sujeita à morte.

Ela ocorre quarenta dias antes da Páscoa sem contar os domin-
gos (que não são incluídos na Quaresma); ela ocorre quarenta e 
seis dias antes da Sexta-feira Santa contando os domingos. Seu 
posicionamento varia a cada ano, dependendo da data da Páscoa. 
A data pode variar do começo de fevereiro até à segunda semana 
de março.

Alguns cristãos tratam a quarta-feira de cinzas como um dia para 
se lembrar a mortalidade da própria mortalidade. Missas são rea-
lizadas tradicionalmente nesse dia nas quais os participantes são 
abençoados com cinzas pelo padre que preside à cerimónia.

O padre marca a testa de cada celebrante com cinzas, deixando 
uma marca que o cristão normalmente deixa em sua testa até ao pôr 
do sol, antes de lavá-la. Esse simbolismo relembra a antiga tradição 
do Médio Oriente de jogar cinzas sobre a cabeça como símbolo de 

Por: Antonio LimA

enhor Jesus Cristo, que a 
luz da sua presença ilumi-
ne as famílias na perse-
verança da fé para que 

todos possam ser transparentes 
nas palavras e compreendido 
em seus atos comportamentais, 
e isso leve paz à minha família 
e a família dos meus amigos e 
as famílias de todos que seguem 
os ensinamentos do Senhor, e 
na vida de cada família seja 
constante a presença de Deus. 
Sejamos evangelizadores mesmo 
que não saibamos com palavras mostrar o caminho, mas que 
tenhamos a graça de mostrarmos com ações a fé que nos leva 
ao Reino de Deus. Amém. 

Cantinho da Oração

S
Descubra no diagrama as epístolas de São Paulo

arrependimento perante Deus (como relatado diversas vezes na 
Bíblia). No Catolicismo Romano é um dia de jejum e abstinência.

Como é o primeiro dia da Quaresma, ele ocorre um dia depois 
da terça-feira gorda ou Mardi Gras, o último dia da temporada de 
Carnaval. A Igreja Ortodoxa não observa a quarta-feira de cinzas, 
começando a quaresma já na segunda-feira anterior a ela.



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 – 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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Material Hospitalar

Artigos médicos e hospitalares

Av. Paulo de Frontin, 500 
Rio Comprido/RJ

Tel.: 3795-5488


