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O Orionita

Missão do Bem
Conheça os rostos e as histórias do 

trabalho social da nossa Paróquia

Casa Comum
Como destinar seu lixo 
corretamente e fazer 
parte da Campanha da 
Fraternidade 2016

Um novo pastor
Confira a entrevista 
que fizemos com o 
nosso novo pároco, o 
Padre Magno Angeli



PALAVRA DOS PASTORES

2

Com 14 anos de sacerdócio, o 
Pe. Magno Guilherme Angeli  to-
mou posse,  no dia 13 de fevereiro 
deste ano,  como  o novo pároco 
da Paróquia São Francisco Xavier, 
em Niterói. Nesta entrevista ele 
fala um pouco da sua vida e da 
alegria de agora a nossa paróquia 
fazer parte da sua caminhada.

Pe. Magno, fale um pouco da sua 
caminhada até aqui.
Pe. Magno  -  Fui ordenado padre 
no dia 9 de novembro de 2002. 
Desde então, meu ministério pres-
biteral foi realizado primeiramente 
em Belo Horizonte, na formação 
dos seminaristas, e depois nas 
obras orionitas no Mato Grosso, 
no Rio de janeiro e Vila Velha. Hoje 
inicio uma nova etapa em minha 
caminhada sacerdotal, exercendo 
a função de Pároco nesta paróquia 
dedicada ao santo das missões, 
São Francisco Xavier.
Qual  foi o seu sentimento no dia 
que tomou posse na nossa Paró-
quia?
PM.: O sentimento foi de muita 
alegria! O fato de iniciar este subli-
me serviço pastoral no tempo da 
Quaresma, foi um forte sinal para 
mim, que fui chamado a servir este 

povo de Deus, a exemplo do Pai 
Misericordioso, juntamente com 
os padres  Ilídio e  Paulo Arcanjo,  
sob a guia do nosso pastor dioce-
sano, Dom José Francisco.

Para o senhor, qual é a missão do 
sacerdote? 
PM.: Eu acredito que a missão do 
sacerdote se configura na missão 
de Jesus, cuja síntese de todo o 
projeto do Reino é o serviço. Como 
orionita, não poderia deixar de evi-
denciar esta primeira característica 
de todo presbítero, porque, nesta 
paróquia, muitos sacerdotes de 
Dom Orione têm se doado no zelo 
pastoral desta parcela do povo de 
Deus presente na Arquidiocese de 
Niterói.  Vim para servir!

Como o senhor vê a missão de 
sacerdote orionita na Igreja que 
tem à frente o Papa Francisco? 
PM.: Somos uma Igreja que cami-
nha peregrina nesta terra e que 
está em constante mudança. O 
Santo Padre, o Papa Francisco, 
nos convida a sermos uma Igre-
ja em saída, que caminha para as 
periferias da existência humana, 
uma Igreja povo de Deus que for-
ma novos discípulos e missionários 

de Jesus Cristo a serviço do Evan-
gelho. Como sacerdote orionita, 
procuro seguir os passos de  São 
Luiz Orione, um grande precursor 
do Concílio Vaticano II, que dizia 
a seus padres: “Fora da sacristia”. 
Esta exortação deste Santo da ca-
ridade está em consonância com o 
convite do Papa Francisco. O tes-
temunho de São Luiz Orione, nos 
impulsiona a sermos orionitas do 
povo, indo ao encontro daqueles 
que sofrem. O sofrimento humano 
está presente em todas as esferas 
da sociedade, portanto, o amor de 
Deus é destinado a todos. Ele ama 
de forma incondicional com Seu 
amor misericordioso.

O senhor foi bem acolhido em 
nossa Paróquia?
PM.: Muito!  Agradeço a acolhida 
que, já nos dias anteriores à pos-
se, recebemos deste querido povo 
de Deus. Já nos sentimos em casa 
desde o primeiro dia em que che-
gamos. Saibam que o carinho de 
vocês por nós, sacerdotes, é recí-
proco. Queremos estar sempre em 
sintonia, caminhando juntos. Agra-
decemos também a todos os reli-
giosos orionitas que serviram com 
ardor nesta paróquia. Ao meu an-
tecessor, querido Pe. Geraldo Dias, 
desejo um profundo ministério em 
sua nova comunidade religiosa. 
Também ao Pe. José Anísio, vigário 
paroquial, que com grande dedica-
ção, prestou serviço pastoral nesta 
Paróquia e que agora continuará 
sua nova missão na nossa comu-
nidade religiosa Orionita em Belo 
Horizonte.
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(21) 2711-1670
paroquiasaofranciscoxavier.org.br

saofranciscoxavierniteroi@gmail.com
facebook.com/saofranciscoxavierniteroi

SECRETARIA PAROQUIAL
Terça à sexta: 9h às 18h

Sábado: 9h às 16h
*Horário de almoço: 12h às 14h

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO
Quinta-feira - de 7h30m às 19h30m

 
DIREÇÃO ESPIRITUAL E 

CONFISSÕES
* Agendar na secretaria

Padre MAGNO
Terça à Sexta, das 9h às 18h

Igreja Matriz 
 

Padre PAULO e Padre ILÍDIO
Terça à Sexta, das 9h às 18h

Igreja Histórica 

HORÁRIO DAS MISSAS

Igreja Matriz
Domingo: 9h30m; 17h30m; 19h30m

Terça à sábado: 7h30m; 19h
Igreja Histórica São Francisco Xavier

Segunda: 7h30m
Capela São Pedro - Jurujuba

Domingo: 19h30m
Capela N. S. da Conceição - Várzea

Sábado: 19h
Capela Bom Pastor - Preventório

Domingo: 11h
Capela Im. Cr. de Maria- Cachoeira

Domingo: 8h
Capela São Luis Orione - Grota

Domingo: 11h

JORNAL PAROQUIAL O ORIONITA
Diretor Espiritural: Pe. Magno

PRODUÇÃO
Pastoral da Comunicação

Pastoral de Juventude

CATÓLICO PERGUNTA
Por que nós, católicos, veneramos Maria? 

E O PAPA FALOU...

• Através do Livro: “Querido Papa Francisco”, o Pontífice responde a cartas 
de crianças, e uma delas é portuguesa. Wing, de 8 anos, escreveu da China: 
“Querido Papa Francisco, porque é que gostas de jogar futebol? Desejo-te 
boa saúde”. E o Papa: “Querido Wing, gosto muito de futebol. (...) Apaixono-
me ao ver uma partida. Se um jogador quer jogar sozinho, perde, e depois 
os seus companheiros de equipe não gostam dele. Joga-se bem futebol 
quando se joga em conjunto, quando se faz jogo de equipe e se procura 
o bem de todos sem pensar no bem pessoal ou em evidenciar-se. Assim 
deveria ser também na Igreja”.

•  Na Quinta-feira Santa, o Papa se curvou para lavar e beijar os pés de 
12 refugiados que vieram do norte da África, do Oriente Médio e da Ásia. 
O grupo, que representa os 12 apóstolos, foi formado por oito cristãos, 
três muçulmanos e um hindu. Na ocasião, afirmou: “Este é o gesto que eu 
faço com vocês: cada um de nós tem uma história, cada um de vocês tem 
uma história, tantas cruzes e dores, mas também um coração aberto que 
quer a fraternidade”. Disse também: “Todos nós juntos, muçulmanos, 
hindus, católicos, coptas, evangélicos, mas irmãos, filhos do mesmo 
Deus, que querem viver em paz, juntos”.

• A pequena Lizzy, do Ohio, realizou um desejo pessoal: o Papa Francisco 
encontrou-se com a menina Lizzy Myers, norte-americana de cinco anos, 
que tem a síndrome de Usher tipo 2, doença genética rara caracterizada 
pela deficiência auditiva e perda progressiva da visão. Ela queria ver o 
Papa antes de ficar cega, e ele realizou esse sonho.

Veneramos Maria porque Deus a escolheu 
para ser a Mãe de seu Filho, Jesus. Nosso amor 
e veneração pela Mãe de Jesus se encontram 
mencionados no Evangelho, quando ela 
mesma diz: “Todas as gerações me chamarão 
bem-aventurada” (Lc 1,48). A Igreja Católica 
distingue três tipos de veneração: “latria” (a 
adoração devida só a Deus), “dulia” (a honra 
apropriada aos santos e anjos do céu) e 
“hiperdulia” (uma honra especial dedicada à 
Bem-Aventurada Virgem Maria). O Vaticano 
II pede que se incentive esta veneração 
concreta, mas adverte tanto contra o exagero 
como contra a falta de nobreza de espírito, ao 
tratar da singular dignidade da Mãe de Deus.
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No mês em que a Igreja celebra São Luiz Orione, o “apóstolo 
da caridade”, trazemos histórias e depoimentos sobre alguns 
dos diversos trabalhos sociais de nossa comunidade paroquial

A CARIDADE QUE SALVA

Durante a Semana Santa de 
1892, um seminarista de apenas 
20 anos fundou um centro de 
educação e recreação para jovens 
pobres. No ano seguinte, fundou 
um colégio para crianças e adoles-
centes carentes. 10 anos depois, já 
havia unido diversos padres e se-
minaristas que, sob sua liderança, 
formaram a Congregação da Pe-
quena Obra da Divina Providência. 

Esse jovem era Luis Orione. 
Inquieto, alegre e fervoroso, Dom 

Orione tinha pressa em ir ao en-
contro das pessoas e supreen-
dia-as com seu jeito alegre. Sua 
missão chegou ao Brasil, onde se 
sentiu chamado a levar o amor de 
Deus  aos mais pobres. “No Brasil, 
não procuro ouro, mas os seus fi-
lhos mais pobres”. A Paróquia São 
Francisco Xavier faz parte dessa 
grande família que se estendeu 
pelo mundo todo. Isso significa 
ser uma paróquia diferente: mar-
cada pela caridade.

Não é à toa que são tantas as 
iniciativas sociais de nossa Pa-
róquia. Trata-se de uma rede de 
projetos e ações que buscam pro-
mover a dignidade das pessoas, a 
começar pela Creche Dom Orione. 
Mais que um projeto social, é uma 
instituição respeitada e que se con-
solidou como uma das referências 
em educação infantil de Niterói. 

São 135 crianças e cerca de 20 
funcionários que se dedicam todos 
os dias a estimular os pequeninos 

a crescerem e a pensarem. A dire-
tora Maria das Graças diz que o ob-
jetivo é trabalhar junto com cada 
criança, para que sejam mais in-
dependentes, favorecendo a auto 
estima e desenvolvendo suas po-
tencialidades. “O que me motiva a 
trabalhar com a educação infantil 
é a possibilidade de crescimento e 
descoberta das crianças todos os 
dias, o querer saber, a curiosidade 
que lhe é peculiar, e a troca de afe-

to e amor. Amo minha profissão: 
professora!”. 

Este mesmo objetivo motiva 
a Casa da Juventude. Instituição 
também vinculada à Congregação 
Orionita, a Caju, como é carinhosa-
mente chamada, é uma iniciativa 
inspirada pela missão de São Luis 
Orione, que levava Deus aos jovens 
pobres através da educação, do 
lúdico e do cuidado. A proposta é 
auxiliar a juventude a construir um 

futuro melhor e ter novas perspec-
tivas de vidas. “Somos uma grande 
família, onde juntos buscamos que 
a juventude seja a protagonista 
de suas histórias, e possam cons-
truir um mundo melhor. Vivemos 
uma realidade de exclusão, de 
violência, de banalização da vida 
e da dignidade humana. Resgatar 
os jovens é fundamental”, partilha 
Raphael Costa, um dos coordena-
dores da Casa da Juventude. 
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O projeto mais recente da Caju 
é o Pré-Vestibular Social, que con-
ta com 40 alunos e lista de espera 
de mais de 60 jovens. O objetivo é 
ajudar a quem não tem acesso a 
escolas e cursos particulares a en-
trarem na universidade. A jovem 
Adriele diz estar empolgada em, 
além da preparação para o ENEM, 
poder fazer um curso de teatro. 
“Gostei muito quando soube que 

teria aula de teatro na Caju. Sem-
pre quis fazer, mas nunca soube 
onde, nem como. Acho que mui-
tos jovens podem sair das drogas 
com projetos assim.” 

Se promover a vida humana é 
fundamental para a Casa da Juven-
tude, também é primordial para 
a missão da Pastoral da Saúde. 
Preocupados principalmente com 
a conscientização, a pastoral vem 

desenvolvendo um trabalho vol-
tado para o resgate da cidadania, 
frisando o direito à saúde. Mais 
do que um trabalho assistencialis-
ta, a Pastoral da Saúde promove a 
informação de medidas preventi-
vas e cuidados com a saúde e com 
o planeta. 

A paroquiana e coordenadora 
Ivany de Carvalho diz que, na sua 
opinião, o maior sentimento re-

sultante desse serviço para com o 
próximo e a comunidade como um 
todo é “o brilho diferente no olhar 
das pessoas”, associado à vontade 
de melhorar e ao interesse pelo 
resgate da cidadania. Atualmente, 
a pastoral busca novos voluntários 
que possam ajudar nas atividades. 

O desafio de encontrar volun-
tários para os projetos sociais não 
é, infelizmente, exclusivo da Pasto-
ral da Saúde. Outros movimentos, 
como os Vicentinos, precisam do 
apoio de toda a comunidade. A So-
ciedade de São Vicente de Paulo é 
um legado do grande santo da ca-
ridade e é um movimento que se 
espalhou pelo mundo inteiro. Na 
Paróquia São Francisco Xavier, os 
Vicentinos distribuem cestas bási-

cas para centenas de famílias das 
comunidades, com alimentos doa-
dos pelos próprios paroquianos. 
Essa ajuda é fundamental para 
a missão deste movimento que, 
além da ajuda material, também 
contribui espiritualmente com as 
famílias carentes, que possuem 
muitas necessidades. 

Uma dessas necessidades das 
famílias é o cuidado e o acompa-
nhamento das crianças. A partir 
dessa demanda concreta, surgiu a 
Pastoral da Criança. A pastoral ali-
cerça sua atuação na organização 
da comunidade e na capacitação 
de líderes voluntários que ali vivem 
e assumem a tarefa de orientar e 
acompanhar as famílias em ações 
básicas de saúde, educação, nu-

trição e cidadania. A Zelita, uma 
das coordenadoras da Pastoral, 
acredita que “quem é voluntário 
da Pastoral da Criança ama e cuida 
dos pequenos.” 

Amor e cuidado são 2 palavras 
essenciais para uma comunidade 
orionita. Podemos ver essa solida-
riedade refletida nos sorrisos de 
todos aqueles que ajudam e são 
ajudados. É o legado de Dom Orio-
ne, que ainda motiva sua família a 
fazer o bem, pois, assim como diz 
Papa Francisco, “a realidade pode 
mudar, o homem pode mudar. 
Procurem ser vocês os primeiros 
a praticar o bem, a não se acos-
tumarem com o mal e sim vencê
-lo.”



CLIN RECOLHE LIXO DE QUEM QUER RECICLAR

Atendendo ao apelo do tema 
da Campanha da Fraternidade de 
2016: “Casa comum, nossa res-
ponsabilidade” trazemos nesta 
edição orientações sobre a coleta 
seletiva.

Com o sistema Porta a Porta, 
a Clin recolhe o lixo reciclado em 
toda a cidade de forma setorizada. 
O Programa consiste em coletar os 
resíduos sólidos recicláveis (papel, 
plástico, vidro e metal) dando uma 
destinação final adequada, sem 

causar danos ambientais. 
“O sistema é muito bom. Liguei 

para a CLIN e na semana seguin-
te já estavam passando na minha 
casa”, disse Lucieni Varella, paro-
quiana da comunidade Matriz. 

Para cadastrar, basta ligar para 
a  ouvidoria da CLIN - 0800 022 
2175  ou  na página da CLIN na 
internet.  O recolhimento é feito 
em dia específico de acordo com 
o endereço, em horário comercial. 
O resíduo seletivo deve ser acondi-

cionado em sacos plásticos, prefe-
rencialmente  de cor azul ou verde, 
não sendo necessário a separação. 

Também é possível a entrega 
voluntária nos ecopontos e Itine-
rantes. Para desconto na conta de 
luz, é  necessário a separação por 
resíduo e apresentação da conta 
de luz. O cadastro é feito no local 
da entrega.

A atitude de destinar correta-
mente o lixo é um gesto concre-
to que cada cristão pode fazer 
nesta Campanha da Fraternida-
de. O hino, cantado nas missas 
durante toda a Quaresma, tra-
zia a seguinte estrofe: Te dei 
um mundo de beleza e cores /  
Tu me devolves esgoto e fumaça /  
Criei   sementes  de  remédio e flores /  
Semeias lixo pelas tuas praças.

 Saiba os locais dos Postos mó-
veis, lendo mais sobre o assunto 
no site da nossa Paróquia: www.
paroquiasaofranciscoxavier.org.br

IGREJA DA BOA VIAGEM REABRE PARA VISITAÇÃO

Com a reabertura da Ilha da Boa 
Viagem, os fiéis já podem voltar a 
participar da celebração da Santa 
Missa na Igreja de Nossa Senhora 
da Boa Viagem, sempre no quarto 
domingo de cada mês, às 10 horas.

Fechada desde dezembro, o lo-
cal ficou interditado por cerca de 
um ano para a revitalização dos 
ambientes da histórica ilha. 

HISTÓRIA
A Igreja foi construída por or-

dem de Diogo Carvalho Fontoura 
em meados do século XVII. Tomba-
da pelo IPHAN, de estilo colonial, 
guarda no altar principal a imagem 
de Nossa Senhora da Boa Viagem.

O Programa Porta a Porta, da CLIN, pode ajudar a cuidarmos da casa comum, 
como pede a Igreja na Campanha da Fraternidade 2016. Não é preciso separar.

A bela e histórica Ilha da Boa Viagem reabre para visitação e missa. Com a revi-
talização da ilha, local vira destino turístico e religioso.
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O Dia Mundial das Comunicações Sociais será celebrado no dia 8 de maio, e o 
Papa Francisco reafirmou a importância de comunicar o amor e a misericórdia.

A Pastoral da Comunicação é a 
pastoral mais completa em núme-
ro de participantes, pois embora 
sejam poucos na equipe, ela não 
sobrevive sem a participação de 
outras pastorais, movimentos e 
leigos. Na missão de comunicar, as 
informações e reflexões são bem-
vindas para que se faça comparti-
lhada.

A equipe da PasCom tem como 
objetivo conseguir construir a cul-
tura midiática em nossa paróquia 

para que todos entendam que o 
Cristo é nosso maior exemplo de 
comunicação. “Devemos comuni-
car o Cristo que vive em cada um 
de nós através de nosso exemplo, 
nos acontecimentos de nosso dia a 
dia.”, partilha uma das participan-
tes da PasCom, Lúcia Fortes. 

A mensagem do Papa Francisco 
“Comunicação e Misericórdia: um 
encontro fecundo”, enfatiza o de-
sejo da PasCom em partilhar com 
humildade a comunicação com 

as demais Pastorais, ajudando na 
união e integração paroquial.

É com este espírito que a equipe 
da Pastoral da Comunicação pro-
põe o seu serviço, como afirma Lú-
cia. “Estamos sempre abertas para 
a comunidade paroquial, tentando 
escutar com humildade as neces-
sidades de cada um, procurando 
partilhar a comunicação, que exige 
escuta e acolhimento, ou seja, ir 
ao encontro do outro, como fala o 
nosso Papa Francisco.”

COMUNICAR A MISERICÓRDIA: UMA URGÊNCIA 

A Paróquia São Francisco Xavier, parte da grande família orionita, pretende fes-
tejar com alegria e fé o dia do seu patrono, o “apóstolo da caridade”.

APROXIMA-SE A FESTA DE SÃO LUIS ORIONE

A Paróquia São Francisco Xavier 
possui um privilégio: além do pa-
droeiro, o grande santo conhecido 
como Patrono das Missões, tem 
também um protetor especial: São 
Luiz Orione. O motivo? Diferente 
da maioria das paróquias, chama-
das diocesanas, a de São Francisco 
Xavier pertence a Congregação da 
Pequena Obra da Divina Providên-
cia, fundada por Dom Orione. 

Isso não significa que não faz 
parte da Arquidiocese de Niterói, 
Igreja local na qual a paróquia in-
tegra como membro de um corpo. 
Mas é também um ramo da obra 
orionita, que se espalhou pelo 
mundo todo graças qo vigor mis-

sionário do santo que ficou conhe-
cido como Apóstolo da Caridade. 

Festeja-se seu dia na data em 
que o São João Paulo II o canoni-
zou, 16 de maio. Portanto, no dia 
13, sexta-feira, irá começar o Trí-
duo de São Luiz Orione, sempre 
às 19h na Matriz. No sábado, terá 
também um Encontro Musical com 
Padre Jô, ás 20h, cuja entrada cus-
ta 50 reais com direito ao buffet 
- bebidas à parte. No domingo, a 
capela São Luiz Orione continua a 
festa, com procissão e missa; e no 
dia 16, haverá Missa Solene. A pro-
gramação se encerra com almoço 
promovido pelo Movimento Laical 
Orionita, no dia 29, na Creche. 
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                  MESA DA PALAVRA      Fernando Cyrino

FESTA DE PENTECOSTES

Após a festa do Filho que é resgatado para a vida pelo Pai, celebramos o Espírito de Deus atuando no mundo, 
vivendo em nós e nos conduzindo, apesar de tantas forças contrárias, para o bem. Não que o Espírito Santo seja 
uma novidade apresentada por Jesus naquele dia. Ele sempre esteve conosco. Mesmo quando o mundo nem era 
mundo. Quando se vivia o começo do Universo, lá estava Ele “pairando sobre as águas”, nos registra o Gênesis. O 
que acontece em Pentecostes é que, fruto da outra festa fundamental da nossa fé, a Páscoa, Jesus como que nos 
presenteia com uma “overdose” do Amor da Trindade Santa. 

 

O Espírito Santo é o eterno movimento do Amor de Deus. Por isto, Ele jamais nos mantém estacionados. Estar 
com o Espírito é se colocar em movimento. É tomar plena consciência de que se vive na Terra em missão. Por isto, 
aquele que diz estar com o Espírito Santo e se mantém imobilizado, dentro de uma religião pessoal e alienada 
do mundo, está sendo no mínimo incoerente. A fé é o antídoto para o medo. Somente com ela nos livraremos 
do temor existencial que vivemos. Não falo aqui do simples medo da violência, do assalto, ou de se ter carro e 
residência roubados. Trata-se do receio profundo de se perguntar sobre o depois da vida, já que nos negamos a 
acreditar, como os ateus, que o ciclo é meramente horizontal e um dia tudo volta a ser esterco.

Pentecostes é a vitória sobre o medo. Trata-se do salto que cada um de nós precisa dar ao dizer “eu creio!”. 
E este pulo não se dá no meio do dia, vendo o Cristo glorioso do outro lado, de braços abertos a nos esperar. Ele 
ocorre, como vemos no Evangelho, “ao anoitecer”. Ele se dá em meio às dúvidas e problemas da vida. Ao ocorrer 
dessa forma permite-nos indagar das razões da nossa fé.

Comparando-a com as fases da vida, poderemos vê-la em quatro etapas bem demarcadas. Há a fé infantil, a 
adolescente, a fé jovem e por fim a adulta. Vale refletir um pouco verificando em qual desses estágios, que não 
necessariamente acompanham o tempo da vida biológica, a gente se encontra.
Continue a ler sobre a reflexão dos 4 estágios da fé no site da Paróquia. 


