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 dia 01 
 19h30 - Crisma
 19h30 - Terço dos Homens
 dia 02 
 9h Missa Capela de Santo
  Antônio
 18h - Adoração ao Santíssimo
  Sacramento
 dia 03
 9h - Dízimo
 16h - Reunião com o Conselho
  Litúrgico (Semana Santa)
 17h - Encontro de Coroinhas
 dia 04 
 8h - Início da Catequese infantil
 10h - Grupo Jovem
 14h às 19h - EPVM
 dia 07 
 14h30 - Grupo de Oração 
  Príncipe da Paz
 19h30 - Terço das Mulheres
 dia 10
 16h30 - Reunião da Liturgia
 17h - Reunião de Coroinhas
 dia 11 
 8h30 - Vicentinos - Entrega
  de bolsas
 10h - Grupo Jovem
 dia 13
 20h - Reunião ECC
 dia 14
 14h30 - Grupo de Oração 
  Príncipe da Paz
 19h30 - Terço das Mulheres
 20h - Reunião com os 
  coordenadores de círculos 
  ECC
 dia 15
 19h30 - Terço dos Homens
 dia 16
 19h - Tríduo a São José
 dia 17
 17h - Reunião Coroinhas
 19h - Tríduo a São José
  Evento para o ECC

 20h - Adoração ao Santíssimo 
  Sacramento
 dia 18
 19h - Tríduo a São José
 dia 19
 19h - Missa solene em honra
  à São José
 dia 21
 14h30 - Grupo de Oração 
  Príncipe da Paz
 19h30 - Terço das Mulheres
 dia 22 
 19h30 - Terço dos Homens
 dia 24 
 15h - Reunião do Apostolado
  da Oração
 15h - Curso de Pais e 
  Padrinhos para Batismo
 16h - 1ª Adoração do Grupo
  Jovem
 dia 25 - Domingo de Ramos
 11h - Formação de Padrinhos
  Crisma
 dia 26 
 20h - Reunião da Pastoral 
  Familiar
 dia 27 
 14h30 - Grupo de Oração 
  Príncipe da Paz
 19h - Santa Missa e Ofício de
  Trevas
 dia 28
 14h30 - Grupo de Oração 
   Príncipe da Paz
 19h - Via Sacra
 dia 29 
 19h30 - Celebração de lava 
pés
 dia 30 
 15h - Celebração da Paixão
 dia 31 
 15h - Apostolado da Oração
 16h - Reunião das 
  Conferências Vicentinas
 19h - Solene Vigília Pascal

Agenda Paroquial
marÇo/2018 25/03 - DominGo De ramoS 

 7h - Missa com procissão interna
 8h30 - Missa com procissão dos Ramos 
Início na Praça do Rio Comprido com a Paróquia N. Srª das Dores.
 19h - Missa Solene com procissão interna 

26/03 - TerÇa-Feira 

 19h - Santa Missa 

27/03 - TerÇa-Feira 

 19h - Santa Missa 
Após a Missa, Ofício de Trevas.

28/03 - QUarTa-Feira 

 20h - Via Sacra da Primeira Forania 
Local: Praça Afonso Pena

29/03 - QUinTa-Feira 

 19h30 - Santa Missa da Instituição da Eucaristia e Lava-pés 
 Após a Missa Vigília (Vide escala das Pastorais na página 3) 

30/03 - SeXTa-Feira 

 15h - Celebração da Paixão do Senhor 
Após a Celebração será realizada a Procissão do Senhor Morto. (Levar velas para a procissão)

31/03 - SÁBaDo SanTo 

 19h - Solene Vigília Pascal
(Levar velas para a benção do fogo novo)

01/04 - DominGo De PÁScoa 

 7h, 8h30, 10h e 19h - Missa 
Após a Missa das 19h será realizada a Procissão do Ressuscitado com o Santíssimo Sacra-
mento. (Levar velas para a procissão)

Semana Santa 2018
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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, venham 
participar do Terço 
das Mulheres. Todas 
as quartas-feiras às 
19h30.

Vem 

Aí...

 adoração ao 
santíssimo 

saCramento

A Adoração ao Santíssimo 
Sacramento no mês de 
março será realizada dia 17, 
às 20h. Venha participar!

 Curso de pais e 
padrinHos

No dia 24 de 
março (sába-
do) das 15h 
às 17h30 será 
realizado em 
nossa Paróquia o Encontro 
de Preparação para Pais e 
Padrinhos de Batismo. O 
Batizado será realizado no 
dia 31 de março.

 terço dos 
Homens

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

 viCentinos

Colabore doan-
do 1kg de alimen-
to não-perecível, 
para que os Vicen-
tinos possam montar as cestas básicas das 
famílias assistidas. 

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

cretaria Paroquial, ou entregues no Ofertório 
durante as Missas.

   

 via saCra

Todas as sextas-feiras do 
tempo da Quaresma tere-
mos a Via Sacra em nossa 
paróquia, sempre às 18h. 
Venha participar deste im-
portante momento de re-
fl exão em preparação para 
a Páscoa. A compra dos 
livretos já está disponível 
na nossa lojinha paroquial.

 romaria 
naCional dos 

viCentinos

Nos dias 24 e 25 
de março, todos 
os Vicentinos es-
tarão em Romaria 
em Aparecida do 
Norte. A pousada 
em Aparecida com 
café da manhã in-
fl uso está no valor 
de R$ 260,00. Para maiores informações, 
entrem em contato com a Mariula (21) 
99634-3266 / Marcos (21) 99588-1111 / 
(21) 99381-7526.

  

  

   

   

24 De marÇo

13H - 
CONCENTRAÇÃO 

NA PRAÇA DO 
METRÔ ESTÁCIO

14H - 
BENÇÃO DE RA-

MOS SEGUIDA DE 
PROCISSÃO ATÉ 
A PARÓQUIA SÃO 

FRANCISCO 
XAVIER.
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No dia 08 de fevereiro 
de 2018 aconteceu a 
celebração Eucarística 
em que os Freis Jesus 
do Amaral e Ricardo 
Elvis emitiram seus pri-
meiros votos em nos-
sa Paróquia. Pedimos 
orações por eles, para 
que eles permaneçam 
sempre dentro do pro-
pósito que o Senhor 
têm preparado para 
eles. E que eles pos-
sam vivem à exemplo 
de nosso Pai Seráfi co.
Parabéns aos nosso ir-
mãos Jesus e Ricardo!

Profissão Simples dos 
Freis Jesus e Ricardo

QUinTa Feira SanTa aPÓS a miSSa: 

21:00H atÉ 22:00H - O.F.S.
22:00H atÉ 23:00H - TERÇO DAS MULHERES 
23:00H atÉ 07:00H - GRUPO DOS ADORADORES.

SeXTa Feira SanTa:

07:00H atÉ 08:00H - APOSTOLADO DA ORAÇÃO E MI-
LICIA DA IMACULADA.
08:00H atÉ 09:00H - E.C.C. (CIRCULOS DE CHICO E 
TOINHA/ ASSIS E ELAINE) 
09:00H atÉ 10:00H - E.C.C (CIRCULO DE LUIZ E NEUSA)
10:00H atÉ 11:00H -VICENTINOS 
11:00H atÉ 12:00H - PASTORAL DA LITURGIA  
12:00H atÉ 13:00H - PASTORAL DO DIZIMO
13:00H atÉ 14:00H -  INICIAÇÃO CRISTÃ DE CRIANÇAS 
E ADOLECENTES 
14:00H atÉ 15:00H - PASCOM / CELEBRAÇÃO DA PAI-
XÃO E PROCISSÃO 
19:00H atÉ 20:00H - PASTORAL FAMILIAR 

SÁBaDo SanTo:

07:00H atÉ 08:00H - E.C.C. (CÍRCULOS DE RUSSO E 
NEIDE/ LUIZ E NEUSA)
08:00H atÉ 09:00H - E.C.C. (CÍRCULOS DE CLOVIS E 
ADELCI E GRUPO DOS 5)
09:00H atÉ 10:00H - E.C.C (CICLOS DE JORGE SÁ/ ALAN 
E SIMONE)
10:00H atÉ 11:00H - PASTORAL DOS COROINHAS 
11:00H atÉ 12:00H - MINISTERIOS DE MUSICA (TODOS)
12:00H atÉ 13:00H - PASTORAL DO BATISMO E GRUPO 
DE ORAÇÃO PRÍNCIPE DA PAZ
13:00H atÉ 14:00H - MESC’S 
14:00H atÉ 15:00H - GRUPO JOVEM 
15:00H atÉ 16:00H - PASTORAL DO ACOLHIMENTO 
16:00H atÉ 17:00H - TERÇO DOS HOMENS 
17:00H atÉ 18:00H - INICIAÇÃO CRISTÃ DE JOVENS E 
ADULTOS 
18:00H atÉ 19:00H - LIVRE PARA TODOS OS PARO-
QUIANOS 

ESCALA DE ADORAÇÕES PARA 
A SEMANA SANTA
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Nos dias 
16 e 17 de 
fevereiro o 
Terço dos 
Homens 

organizou a 
Peregrinação 
à  Aparecida 

do Norte.

No dia 25 de fevereiro de 2018 
foi Celebrada a Santa Miss-
sa pelo nosso Custódio Frei 
Ronaldo, em ação de graças 
pelo aniversário de 29 anos da 
Conferência Vicentina Jesus 
de Nazaré. As Conferências 
de São Francisco de Assis 
e Santo Antônio, estiveram 
prestigiando esse trabalho 
tão belo.

No domin-
go, dia 25 
de feverei-
ro, foi rea-
l izado um 
E n c o n t r o 
dos Casais 
d i r igentes 
do ECC das 
Paróquias 
da  Arqu i -
diocese de 
São Sebas-
tião do Rio 
de Janeiro, 
e a nossa 
P a r ó q u i a 
esteve pre-
sente.

Encontro dos Casais do 
ECC da Arquidiocese

Aniversário da Conferência 

Vicentina Jesus de Nazaré

Romaria à Aparecida do Norte

Rito de Eleição
No dia 18 de fevereiro nossos Crismandos de 
2017/2018 participaram de uma um momento 
importante no processo catecumenal, o Rito de 
Eleição, que foi celebrado pelo Frei Ariel, onde 
eles fi zeram a inscrição de seus nomes no Livro 
dos Eleitos.
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Coluna Catequética

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

OS SETE SACRAMENTOS DA IGREJA
emana Santa, tempo da 
misericórdia do Pai, da 
ternura do Filho e do amor 
do Espírito Santo.

Esta semana chama-se Santa 
porque nos introduz diretamente 
no mistério da Paixão, Morte e 
Ressurreição de Cristo. Cada um 
desses acontecimentos tem um 
conteúdo eminentemente profético 
e salvífi co.

O fi el cristão – verdadeiramente 
apaixonado por Jesus Cristo – não 
pode deixar de acompanhar ativa-
mente a Liturgia da Semana Santa. 
Infelizmente, a maioria dos católi-
cos tem outras preferências na se-
mana mais santa do ano. Não são 
capazes de “vigiar e orar” uma só 
hora com Jesus (cf. Mc 14, 37-38).

Nós queremos acompanhar os 
passos de Cristo e sentir de perto 
o que vai acontecer a nosso me-
lhor Amigo e Salvador, procurando 
sentir o que Jesus sentia em seu 
coração ao se aproximar a Hora 
decisiva de glorificar o Pai. Ele 
viveu esses dias com mansidão 
e serenidade na presença do Pai. 
Seu coração estava inundado por 
uma imensa ternura para com todos 
os fi lhos e fi lhas de Deus dispersos.

Mostremo-nos, pois, solidários a 
Jesus. Passemos esta última sema-
na de sua vida terrena com Ele, num 
último gesto de amor e amizade, 
recolhidos em oração fervorosa e 
contemplação profunda, de modo 
que a Páscoa do Senhor seja um dia 
verdadeiramente “novo” para nós.

Ao participarmos da bênção 
e procissão de ramos, queremos 
homenagear a Cristo e proclamar 
publicamente a sua Divina Realeza.

No Evangelho lido na Segunda-
feira Santa, contemplamos Maria de 
Betânia ungindo os pés do Mestre 
com o perfume do amor e da grati-
dão. Na Terça-feira, Cristo revela o 
que se passa no coração de Judas 
Iscariotes. Na Quarta-feira, Mateus 
relata Cristo celebrando com os 
Apóstolos a festa da Páscoa judia 
e a traição de Judas.

Na Quinta-feira Santa, pela 
manhã, é celebrada a Missa Cris-
mal. Esta celebração, que o Bispo 
concelebra com o seu presbitério 
e dentro da qual consagra o santo 
crisma e benze os óleos usados no 
Batismo e na unção dos enfermos, 
é a manifestação da comunhão dos 
presbíteros com o seu Bispo.

No período vespertino, inicia-se 
o Tríduo Sacro. Com a celebração 
da Missa da Ceia do Senhor (ceri-
mônia do Lava-pés), recordamos a 
instituição da Eucaristia e do sacer-
dócio católico, bem como o manda-
mento do amor com que Cristo nos 
amou até o fi m (cf. Jo 13, 1). 

A Sexta-feira Santa é o grande 
dia de luto para a Igreja. Não há 
Santa Missa, mas celebração da 
Paixão do Senhor que consta de 
três partes: liturgia da Palavra, 
adoração da Cruz e sagrada Co-
munhão. Vivamos este dia em clima 
de silêncio e de extrema gratidão, 
contemplando a morte de Jesus na 
cruz por nosso amor.

O Sábado Santo é dia de oração 
silenciosa e de profunda contempla-
ção junto ao túmulo de Jesus. São 
horas de solidão e de saudade… 
É ocasião para acompanharmos 
Nossa Senhora da Soledade e as 
santas mulheres junto ao túmulo de 
Jesus, sentindo com elas a medida 
do amor que Cristo suscita nos co-
rações que O conhecem de perto.

A Vigília Pascal, “a mãe de todas 
as vigílias”, na qual a Igreja espera, 
velando, a Ressurreição de Cristo, 
compõe-se da liturgia da Luz, da 
liturgia da Palavra, da liturgia Batis-
mal e da liturgia Eucarística.

A participação no Mistério re-
dentor de Cristo leva-nos a ser – no 
mundo descrente – testemunhas 
autênticas da Ressurreição de Cris-
to. Não podemos retardar o anúncio 
da ressurreição. Que a alegria de 
Cristo ressuscitado penetre nosso 
ser, domine nosso pensamento, 
tome conta de nossos sentimentos 
e ações. Precisamos de gente que 
tenha feito experiência da ressur-
reição. Existe uma única prova de 
que Cristo tenha ressuscitado: que 
as pessoas vivam a Sua vida e se 
amem com o amor com que Ele 
nos ama.

No domingo de Páscoa, cele-
bramos a Solenidade da Páscoa e 
ressurreição do Senhor. Solenidade 
esta, que é iniciada na Vigília do 
Sábado Santo.

Guiados pela luz do círio pascal, 
e ressuscitados para uma vida nova 
de fé, esperança e amor, sejamos 
testemunhas vivas da Ressurreição 
do Senhor Jesus.

Que a Mãe do Ressuscitado 
nos aponte o caminho para Jesus 
Cristo, nosso único Salvador.

Viver a Semana Santa
FontE: canÇÃo noVa

emana Santa, tempo da 
misericórdia do Pai, da 
ternura do Filho e do amor 
do Espírito Santo.

Esta semana chama-se Santa 

S

o saCramento da euCaristia

322. A sagrada Eucaristia completa a iniciação cristã. Aqueles que foram 
elevados à dignidade do sacerdócio real pelo Batismo e confi gurados mais 
profundamente com Cristo pela Confi rmação, esses, por meio da Eucaris-
tia, participam, com toda a comunidade, no próprio sacrifício do Senhor.

1323. «O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi 
entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, para perpetuar 
pelo decorrer dos séculos, até voltar, o sacrifício da cruz, confi ando à Igreja, 
sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição: sacramento 
de piedade, sinal de unidade, vínculo 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 eclesiásticos e 
obras de apostolado, estão vinculados com a sagrada Eucaristia e a ela 
se ordenam. Com efeito, na santíssima Eucaristia 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 Eucaris-
tia. Nela se encontra o cume, ao mesmo tempo, da ação pela qual Deus, 
em Cristo, santifi 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 Eucaristia: e, por sua vez, 
a Eucaristia confi rma a nossa maneira de pensar» (149).



o dia 19 de Mar-
ço, celebra-se a 
Solenidade de 
São José. Nes-

te dia, a Igreja, espalhada 
pelo mundo todo, recorda 
solenemente a santidade 
de vida do seu patrono.
Esposo da Virgem Maria, 
modelo de pai e esposo, 
protetor da Sagrada Fa-
mília, São José foi esco-
lhido por Deus para ser o 
patrono de toda a Igreja 
de Cristo.
Seu nome, em hebraico, 
signifi ca “Deus cumula de 
bens”.
No Evangelho de São Mateus vemos como foi dramático 
para esse grande homem de Deus acolher, misteriosa, 
dócil e obedientemente, a mais suprema das escolhas: 
ser pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, 
o Salvador do mundo.
“Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor 
tinha mandado e acolheu sua esposa” (Mt 1,24).
O Verbo Divino quis viver em família. Hoje, deparamos com 
o testemunho de José, “Deus cumula de bens”; mas, para 
que este bem maior penetrasse na sua vida e história, ele 
precisou renunciar a si mesmo e, na fé, obedecer a Deus 
acolhendo a Virgem Maria.
Da mesma forma, hoje São José acolhe a Igreja, da qual 
é o patrono. E é grande intercessor de todos nós.
Que assim como ele, possamos ser dóceis à Palavra e à 
vontade do Senhor.
São José, rogai por nós!

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ
 
São José, homem justo e fi el, rogai por nós!
Ó São José, vós que fostes chamado por Deus para cuidar de 
Jesus e de Maria, cuidai de nossas famílias e da minha também.
Ó São José, vós que fostes o homem do silêncio, ajudai-nos a ter 
o silêncio interior tão necessário, para compreender a vontade 
divina, como vós a compreendestes.
Ó São José, vós que sois o Padroeiro da Igreja de Jesus, inspirai-
nos para que sejamos uma Igreja viva, presente, parti cipati va 
e comprometi da.
Fazei com que nossas Comunidades tenham muito amor a Jesus 
e a Maria! Amém! 
Ó São José, padroeiro da Igreja e das famílias, rogai por nós que 
recorremos a vós!
(Reze um Pai Nosso e uma Ave-Maria em honra de São José)
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  01 - Beata Joana Maria 

          Bonomo

  02 - Santa Ângela da Cruz 

          Guerrero González

  03 - Beato Jacobino de 

          Canepacci

  04 - São Casimiro 

  05 - São Virgílio de Arles 

  06 - São Juliano 

  07 - Santas Perpétua e 

          Felicidade 

  08 - São João de Deus

  09 - Santa Francisca Romana 

  10 - Beato Elias do Socorro 

          Neves del Castillo 

  11 - São Domingos Câm

  12 - Beata Fina de São 

          Geminiano

  13 - Beata Francisca Tréhet 

  14 - Santa Paulina de Fulda

  15 - Beato Artêmides Zatti 

  16 - Beato João Sordi 

  17 - São Patrício

  18 - São Cirilo de Jerusalém 

  19 - São José

  20 - São Martinho de Braga

  21 - São Nicolau de Flüe

  22 - Santa Leia 

  23 - São Turíbio de Mogrovejo 

  24 - Santa Catarina da Suécia 

  25 - São Dimas 

  26 - Beata Madalena 

          Catarina Morano 

  27 - Beata Panacea de Muzzi

  28 - São José Sebastião

          Pelczar 

  29 - São Ludolfo 

  30 - São João Clímaco 

  31 - Beato Boaventura 

          de Forl

Santos do mês de março

Dia 19
São José

páscoa - Jesus - ressurreição - Cirio - Compasso  
Cruz - luz - vela - sinos -  água - fogo - Benção  

ramos - anúncio - fé - testemunho - alegria

o dia 19 de Mar-
ço, celebra-se a 
Solenidade de 
São José. Nes-

N



s t ã o 
o b r i -
gados 
ao je-

jum os que tive-
rem completado 
dezoito anos até 
os cinquenta e 
nove completos. 
Os outros podem fazer, mas sem obrigação. Grávidas e 
doentes estão dispensados do jejum, bem como aqueles 
que desenvolvem árduo trabalho braçal ou intelectual no 
dia do jejum. Água e remédios são permitidos em qualquer 
tipo comum de jejum.

• Abstinência: deixar de comer carnes de animais de 
sangue quente – bovina (gado), ovina (carneiro), aviária 
(frango, galeto, galinha…), bubalina etc – , bem como seus 
caldo de carne.

Permite-se o uso de ovos, laticínios e gordura. Nos dias 
prescritos, o jejum feito, ou que se esteja fazendo, não 
desobriga a abstinência durante todo o dia.

• Estão obrigados à abstinência os que tiverem com-
pletado quatorze anos, e tal obrigação se prolonga por 
toda a vida. Grávidas que necessitem de maior nutrição e 
doentes que, por conselho médico, precisam comer carne, 
estão dispensados da abstinência, bem como os pobres 
que recebem carne por esmola.
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E
 ÁgUa – Trata-se de água 

natural. É usada para puri-
fi car as mãos do sacerdote 
e para ser misturada com o 
vinho, simbolizando a união 
da Humanidade com a Divin-
dade em Jesus. Também é 
usada para purifi car o cálice 
e a âmbula.

 ÂmBUla – É semelhante 
ao cálice, mas possui uma 
tampa. Nele se colocam as 
hóstias. Após a Missa, é 
guardada no Sacrário, jun-
tamente com as hóstias que 
foram consagradas.

 cÁlicE – É uma taça 
revestida de ouro ou prata. 
Nele se deposita o vinho a 
ser consagrado.

 corPoral – É uma toa-
lhinha quadrada. Chama-se 
corporal porque sobre ela 
coloca-se o Corpo do Senhor 
(cálice e âmbula), no centro 
do altar.

 crUciFiXo – Sobre o altar 
ou acima dele, existe um 
crucifi xo para lembrar que a 
Ceia do Senhor é inseparável 
do seu sacrifício redentor. 
Vemos em Mt 26,28, que Je-
sus deu a seus discípulos “o 
sangue da aliança que será 
derramado por muitos para o 
perdão dos pecados”.

 FlorEs – Em dias festi-
vos pode-se usar fl ores, não 
sobre o altar, mas ao lado 
deste. Sobre o altar usa-se 
decoração com motivos li-
túrgicos, tais como o pão e 
o vinho, o trigo e a uva, além 
das velas e crucifixo. No 
tempo da Quaresma não se 
usa fl ores; durante o Adven-

Um pouco de Liturgia...

to, admite-se seu uso desde 
que seja com moderação, 
para não antecipar a alegria 
do Natal.

 galHEtas – São duas jar-
rinhas em vidro ou metal. Em 
uma vai a água e na outra, o 
vinho. Estão sempre juntas 
sobre um pratinho no altar.

 HÓstia – É feita de pão 
de trigo. Há uma hóstia 
grande para o sacerdote 
e pequenas para o povo. 
A do sacerdote é grande 
para que possa ser vista 
de longe pelo povo durante 
a elevação e também para 
ser repartida entre alguns 
participantes, em geral os 
ministros.

 lEcionÁrio – Livro que 
contém todas as leituras da 
Bíblia, de acordo com a mis-
sa do dia.

 manUstÉrgio – Toalha 
que serve para enxugar as 
mãos do sacerdote, durante 
o ofertório. Costuma acom-
panhar as galhetas.

 missal – É um livro gros-

so que contém todo o roteiro 
do rito da missa, com ex-
ceção das leituras que se 
encontram no lecionário.

  Pala – É uma peça 
quadrada e dura (um cartão 
revestido de linho). Serve 
para cobrir o cálice.

 patena – É um pratinho 
de metal. Sobre ela coloca-
se a hóstia maior.

 sangUínEo – É uma toa-
lha branca e comprida, usada 
para enxugar o cálice e a 
âmbula.

 VElas – Sobre o altar 
fi cam duas velas. A chama 
da vela simboliza a fé que 
recebemos de Jesus, Luz 
do Mundo, no batismo e na 
confi rmação. É sinal de que 
a missa só tem sentido para 
quem vive a fé.

 VinHo – É vinho puro de 
uva. Assim como o pão se 
converte no verdadeiro Cor-
po de Cristo, também o vinho 
se converte no verdadeiro 
Sangue do Senhor, vivo e 
ressuscitado.

Curiosidades

Jejum
Conheça os objetos usados na missa

Em minha vida nem tudo 
são flores, nem sempre há 
sorrisos. Mas em tudo eu 
tenho Deus, seja sorrindo 
ou chorando eu tenho 
Deus, é a presença de Deus 
que faz a diferença, pois 
é Ele quem me capacita 
para vencer a cada novo 
dia. Eu não preciso de sor-
te, eu preciso de Deus, pois 
é Ele quem me garante um 
final feliz.
Amém.

Cantinho da Oração



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!


