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 O ORIONITA
“Só a caridade salvará o mundo” São Luis Orione

MÊS VOCACIONAL 2014:

VOCAÇÃO:
PARA ONDE IREI?

COMO VIVER BEM ESTE 
MÊS DA BÍBLIA?

DE DEUS
PALAVRA



PALAVRA DE DEUS, FONTE DO ANÚNCIO
PALAVRA DOS PASTORES
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Caro Paroquiano,

Desde o início, já na Aliança de 
Deus com o seu povo, notamos a 
importância da Palavra divina. Ela 
tem o poder de “gerar” o povo, de 
modo que a experiência de Israel 
é basicamente uma experiência 
com a Palavra de Deus que chama 
e faz apelo ao coração, em vista de 
uma resposta do homem diante 
da manifestação do Seu plano de 
amor e de misericórdia.

De fato, a Palavra, antes mesmo 
de ser escrita, é um fato concreto, 
é um evento, como revela muito 
bem o hebraico “dabar”, que indica 
ao mesmo tempo “palavra” e 
“fato”. Esta mesma Palavra confere 
a graça, fazendo um chamado ao 
homem para entrar em diálogo 
com Ele, em uma profunda 
comunhão de amor. Nesta 
perspectiva, encontramos a grande 
novidade da revelação bíblica, que 
consiste no fato particular de Deus 
verdadeiramente Se dar a conhecer 
no diálogo que Ele mesmo deseja 
ter conosco e no chamado à Sua 
amizade.

Esta Palavra viva permanece 
presente na Igreja, que existe 
para anunciá-la ao mundo, para 
evangelizar, para levar a todos os 
homens a Boa-Nova da Salvação. 
É claro na consciência da Igreja 
a certeza tanto de que a Palavra 
de Deus é a verdade que salva 
o homem quanto também a 
urgência da evangelização diante 
da necessidade de cada coração. 
Durante toda a sua história, a Igreja 

(21) 2711-1670
paroquiasaofranciscoxavier.org.br

saofranciscoxavierniteroi@gmail.com
facebook.com/saofranciscoxavierniteroi

SECRETARIA PAROQUIAL
Segunda à sexta: 9h às 18h

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

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

 DIREÇÃO ESPIRITUAL E CONFISSÕES
* Agendar na secretaria

Padre GERALDO
Segunda e Sábado 

Padre BRUNO
Terça e Quinta 

 Padre ARLINDO
Quarta e Sexta

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. Geraldo
Diretor Responsável: Pe. Bruno

PRODUÇÃO
Pastoral da Comunicação

Pastoral da Juventude
REVISÃO

Maria do Carmo Laia Franco

procurou anunciar explicitamente 
o Evangelho, foi ao encontro de 
cada um com a força do Espírito 
Santo e buscou ser fiel à sua 
missão, mesmo em meio a muitos 
riscos e perseguições.

Nos nossos dias não é diferente. 
Por meio do anúncio da Palavra 
com ardor missionário, não 
somente aos que estão distantes, 
mas também aos batizados 
que não foram suficientemente 
evangelizados, a Igreja nos revela 
sua maturidade, realizando sua 
missão, a causa da sua existência: 
anunciar Deus aos homens. 
Quando ela cumpre o seu 
mandato, por meio das palavras e 
dos atos, ou seja, da vida, anunciar 
esta Palavra, a Igreja dá de graça 
aquilo que recebeu por dom 
gratuito do próprio Senhor. Assim, 
ela se sente destinada a todos os 
homens, devedora de anunciar 
explicitamente a Palavra que 
salva (cf. Rm 1,14).

Caríssimo leitor, redescubramos 
a verdade e a beleza do Evangelho, 
que nos revela o amor de Deus e 
Sua bondade infinita, e acolhendo 
na nossa vida este tesouro, 
possamos comunicá-lo aos 
irmãos. Com profundidade, São 
Gregório, falando da Palavra, diz 
que ela “é a carta de Deus para a 
sua criatura”. Uma carta de amor, 
um anúncio de paz!

Deus nos abençoe!

Padre Geraldo Dias
Padre Bruno Rodrigues
Padre José Arlindo Sales

  PARÓQUIA
SÃO FRANCISCO XAVIER
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A CONVERSÃO PASTORAL 
DA PARÓQUIA

No dia 23 de agosto, aconteceu 
a Assembleia Arquidiocesana de 
Pastoral (...). Nesta Assembleia, eu 
fiz a apresentação do documento 
100 da CNBB sobre a paróquia: 
COMUNIDADE DE COMUNIDADES. 
A mesma dificuldade que enfrentei 
para escrever a palestra estou 
encontrando para escrever esse 
artigo. É que o Documento 100 
é muito rico, ousado, desafiador, 
corajoso. Grande demais para 
caber numa palestra ou num 
artigo. Por isso, peço que entrem 
em contato com o Documento 
100. Que o leiam, o analisem, o 
manipulem, sublinhem, façam 

como que ele seja seu. Porque ele 
é seu. Foi pensado para você (...).

 Formar pequenas comunidades 
é a proposta do Documento 
100, o modelo de uma nova 
vida paroquial. “Basicamente, a 
conversão pastoral da paróquia 
consiste em ampliar a formação 
de pequenas comunidades de 
discípulos convertidos pela Palavra 
de Deus e conscientes da urgência 
de viver em estado permanente de 
missão. Isso implica em revisar a 
atuação dos ministros ordenados, 
consagrados e leigos, superando 
a acomodação e o desânimo. O 
discípulo de Jesus Cristo percebe 
que a urgência da missão supõe 
desinstalar-se e ir ao encontro 
dos irmãos.” (Doc. 100, 8).

Volto meu olhar para o “grande 
sinal que apareceu no céu: uma 
Mulher vestida de sol”. Essa 
Mulher é a Igreja, cuja melhor 
representante é Maria. Ela nos 
dá constantemente à luz o Filho. 
O dragão, as forças implacáveis 
do sistema, sempre vai querer 
engolir o Filho que nos vem no 
seio da Igreja. Enquanto o Filho for 
arrebatado, a Mulher, a Igreja se 
recolherá ao deserto da alma, para 
repensar o pensamento, rever 
ações, avaliar resultados, reformar 
comportamentos, renovar o amor 
primeiro. Essa é a essência do 
Documento 100. Que ele nos 
renove por sua proximidade.

A todos a minha bênção e meu 
carinho, sempre, sempre.

“Qual a postura da Igreja em 
relação às células-tronco?”

A Igreja não aceita que 
se manipule células-tronco 
embrionárias, por se tratar do 
início de uma vida. A Igreja 
defende que se use células-tronco 
adultas, tiradas por exemplo do 
cordão umbilical, que  também 
podem gerar os 274 tipos de 
tecidos humanos. A Igreja sempre 
defendeu que não é preciso matar 
um para salvar outro. Inclusive, 
o Hospital do Vaticano promoveu 
uma revolução mês passado ao 
desenvolver técnica que permite 
transplante de medula mesmo sem 
doadores compatíveis.

REFLEXÃO                                        CONVIDADO: DOM JOSÉ FRANCISCO

CATÓLICO PERGUNTA

E O PAPA FALOU...
A PAZ - “A Palavra de Deus menciona também o fruto da paz. É uma paz 
falsa aquela que serve como desculpa para silenciar os mais pobres. As 
reivindicações sociais, que tem a ver a distribuição dos renda, a inclusão 
social dos pobres e os direitos humanos, não podem ser sufocadas. 
A dignidade da pessoa humana e o bem comum estão por cima da 
tranquilidade de alguns que não querem renunciar aos seus privilégios. 
Quando estes valores são afetados, é necessária uma voz profética.”

Exortação Apostólica ‘Alegria do Evangelho’    

“Posso assistir missa pela 
televisão? Tem efeito? 

      Assistir missa pela televisão 
não é errado, porém não tem valor 
sacramental. Todo sacramento 
só é válido se houver a presença 
do ministro e do fiel. A missa 
pela mídia apenas tem valor de 
edificação espiritual, sendo um 
instrumento de evangelização e 
ajuda para aqueles que não podem 
sair de casa por problemas físicos 
ou doenças. 
Fonte: Catecismo Jovem da Igreja

MANDE SUA DÚVIDA PARA:
saofranciscoxavierniteroi@gmail.com
facebook.com/saofranciscoxavierniteroi

“Como saber que a Bíblia não 
foi manipulada?”

Acreditar na Bíblia como um 
conjunto de livros que, juntos, 
expressam a Palavra de Deus aos 
homens, é antes de tudo um ato 
de fé. Há também fortes provas 
históricas que evidenciam sua 
legitimidade. Os originais da Bíblia 
não existem mais, mas há cerca 
de 5000 cópias manuscritas dos 
Evangelhos, por exemplo, que 
estão nos Museus do mundo. 
Diversos fragmentos escritos a 
mão 50 anos depois de Cristo já 
foram encontrados, todos com 
texto idênticos às versões atuais.
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RAPHAEL COSTA
Agosto é marcado em 

toda Igreja do Brasil como 
o mês vocacional. Nossa 
paróquia viveu este momento 
promovendo reflexões e 
ações  em torno do tema 
‘Ide e Anunciai’ e o lema 
‘Nossa vocação é evangelizar ’. 
O objetivo foi reforçar o 
chamado de Deus para 
todos os fiéis que, ao serem 
batizados, recebem a missão 
de testemunhar no mundo o 
Amor de Deus, anunciando a 

Boa Nova a todas as pessoas, 
sobretudo com o testemunho 
autêntico de vida. 

Com este propósito, alguns 
projetos traçados no Plano 
Pastoral 2014, construído pela 
Assembleia Paroquial do ano 
passado, saíram do papel. 
Dentre eles, a Campanha 
de Promoção Pastoral levou 
as dimensões, com suas 
pastorais e movimentos, a 
se apresentarem nas missas 
dominicias, convocando a 
todos para a participação. 

Outro momento muito 
especial foi a Vigília 
Missionária, momento de 
oração e formação.  Mais de 
35 lideranças da paróquia 
estiveram presentes. “Muito 
bom ver nossa paróquia 
iniciando um processo de 
renovação pastoral, mais 
voltado à missão, reunindo 
as lideranças para rezar e 
partilhar, adorar ao Santíssimo 
e fazer uma Leitura Orante 
da Palavra”, partilhou Ciro de 
Hollanda, liderança jovem. 

MÊS VOCACIONAL MOBILIZOU A PARÓQUIA



RAPHAEL COSTA
Você tem intimidade com 

a Palavra de Deus? Este é o 
questionamento que se pretende 
fazer durante o Mês da Bíblia, 
celebrado em setembro. A 
Sagrada Escritura é o fruto da 
comunicação entre Deus que se 
revela e a pessoa que acolhe e 
responde à revelação. Por isso a 
Bíblia é formada por histórias do 
Povo de Deus, que teve o dom de 
interpretar sua realidade à luz da 

VIVER A PALAVRA DE DEUS
presença de Deus e compreender 
que a vida é um projeto de amor 
que parte de Deus e volta para 
Ele.

Nesse mês da Bíblia somos 
convidados a estudar e refletir 
sobre esse maravilhoso livro que 
têm tanto a nos revelar e instruir. 
Não como um estudante lê um 
livro científico, ou um jurista 
analisa um códigos de leis; mas 
como um filho lendo uma carta 
de amor de seu Pai. 
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Por isso, a paróquia São 
Francisco Xavier pretende fazer 
com que todas as pastorais 
e comunidades possam 
redescobrir o valor da Palavra 
como grande motivação de 
suas ações. Temos refletido as 
primeiras comunidades cristãs? 
Nossos projetos e atividades são 
inspirados pela Palavra, ou nos 
sentimos auto-suficientes? Vamos 
nos permitir sermos guiado por 
Deus e encantar pela sua Palavra!

MÊS DA BÍBLIA É MOMENTO DE REDESCOBRIR O VALOR DA PALAVRA

JORNADA DA FÉ: UMA PARÓQUIA VIVA!
O Mês da Bíblia começou na 

paróquia com novas atividades. 
A 1 Jornada da Fé, projeto que 
nasceu na Assembleia Paroquial 
de 2013 e que aconteceu no dia 
4 de setembro, contou com mais 
de 80 participantes de todas 
as comunidades da paróquia, 
iniciando com Missa, seguida de 
louvor e formação bíblica. 

O tema da 1 Jornada da Fé 
foi “A Palavra de Deus em nossas 
vidas”, a partir do qual o padre 
Bruno motivou a todos a terem 
maior intimidade com a Escritura, 
apresentando a método da 
Leitura Orante da Palavra.

O projeto da Jornada da Fé 
é inspirado no livro dos Atos 
dos Apóstolos, onde podemos 

perceber como eram as primeiras 
comunidades cristãs: “Eram 
perseverantes no ensinamento 
dos apóstolo, na comunhão 
fraterna, no partir do pão e 
nas orações” (At 2, 42). Esta é 
a grande motivação da Jornada 
da Fé, que pretende responder 
a grandes anseios da paróquia: 
promover uma formação bíblica 
e teológica, reforçar os laços de 
comunhão e reaviver o encontro 
pessoal e comunitário com Cristo. 

A Jornada da Fé irá acontecer 
todas as primeiras quintas de 
cada mês, às 19h, na Igreja 
Matriz. Todos os paroquianos são 
convidados a viver este momento 
de encontro com Cristo no Pão, 
da Palavra e na Partilha. 
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UM DIA VOLTADO À CARIDADE NA CACHOEIRA

LUCIENI VARELLA
Na Capela Imaculado Coração 

de Maria, o  último sábado do 
mês, é marcado por dois eventos 
importantes: a distribuição dos 
alimentos, oriundos da doação 
dos paroquianos no domingo do 
quilo e de doações particulares, e 
o Dia da Celebração da Vida.

DESTINO DAS DOAÇÕES DO 
DOMINGO DO QUILO

Na manhã do sábado 30 de 
agosto foram distribuídas 65 
bolsas de alimentos e leite em 
pó. O critério para a  distribuição 
é a condição financeira da família. 
Sempre que uma nova família se 
cadastra para passar a receber os 
alimentos, duas pessoas da equipe 
dos Vicentinos visitam a família e os 

membros, em conjunto,  decidem 
se realmente há  necessidade da 
doação. Mas  este evento não 
é feito só da  entrega de bolsas, 
havendo também um trabalho de 
evangelização. O tema refletido no 
dia  foi  a parábola dos talentos( 
Mt. 25. 14-30), onde   Lucia Brando 
e  Olívia Baptista levou  os ouvistes 
a uma reflexão   sobre o que  estão  
fazendo com os talentos que Deus 
deu para cada um. Alguns se 
manifestaram e  deram exemplos, 
como ajudar ao próximo, ser uma 
boa mãe e trabalhar com amor.

PASTORAL DA CRIANÇA REALIZA 
A CELEBRAÇÃO DA VIDA

Também neste sábado, a 
Pastoral da Criança da Paróquia 
São Francisco Xavier realizou o Dia 

“Somos responsáveis pelo 
futuro do nosso país!

Recomendações para os 
eleitores nas eleições de 2014:

1. Votar é um exercício 
importante de cidadania; por 
isso, não deixe de participar das 
eleições. Seu voto contribui para 
definir a vida política de nosso 
país.

2. Verifique se os candidatos 
estão comprometidos com a 
superação da pobreza, com 
a educação, saúde, moradia, 
saneamento básico, respeito à 
vida e ao meio ambiente.

3. Veja se seus candidatos 
estão comprometidos com a 
justiça, segurança, combate à 

violência, dignidade da pessoa, 
respeito pleno pela vida humana 
desde a sua concepção até a 
morte natural.

4. Observe se os candidatos 
representam o interesse apenas 
de seu grupo ou partido e se 
pretendem promover políticas 
que beneficiam a todos. O bom 
governante governa para todos.

5. Dê o seu voto apenas a 
candidatos com “ficha limpa”. 
O homem público deve ter 
honestidade (idoneidade moral).

6. Fique atento à prática de 
corrupção eleitoral, ao abuso de 
poder econômico, à compra de 
votos. Voto não é mercadoria.

7. Procure conhecer os 
candidatos, sua conduta, suas 
ideias e seus partidos. Voto não é 
troca de favores.

8. Vote em candidatos que 
respeitem a liberdade religiosa 
e de consciência, garantindo o 
ensino religioso confessional e 
plural.

9. Escolha candidatos que 
promovam e defendam a família, 
segundo sua identidade natural 
conforme o plano de Deus.

10. Acompanhe os políticos 
depois das eleições, para 
cobrar deles o cumprimento 
das promessas de campanha 
e apoiar suas ações políticas e 
administrativas.

da Celebração da Vida, quando 
as  crianças cadastradas  são 
pesadas para verificar  se estão se 
desenvolvendo dentro dos padrões 
da sua idade.

No sábado, dia 30 de agosto, 
a Capela contou com a presença 
da  Coordenadora da  Pastoral 
da Promoção da Saúde, a médica 
Ivany Martins,  que  antes da 
pesagem das crianças  conversou 
com as famílias sobre a questão da 
coleta de lixo na Comunidade da 
Grota . As famílias apresentaram  
reivindicações sobre a coleta de 
lixo,saúde, creche e segurança, 
problemas que serão levados aos 
órgãos competentes pela Pastoral 
da Saúde.

Leia a reportagem completa e 
mais fotos no site da paróquia!

MENSAGEM SOBRE ELEIÇÕES DOS BISPOS DO RJ
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MATEUS PEREIRA
Nos 23 e 24 de agosto mais de 60 

jovens entre 17 e 26 anos estiveram 
na Creche Comunitária Dom Orione 
para um final de semana de muita 
espiritualidade e aprofundamento 
na fé mas sem deixar de lado a 
alegria que há na juventude cristã. 

O 31º Encontro de Jovens 
com Cristo, conhecido como EJC,  
atingiu não só aqueles jovens que 
participaram e trabalharam no 
encontro mas também todas as 
famílias e amigos que os cercavam. 
Padre Bruno, em seus comentários 
finais da missa após o EJC, comentou 
sobre como nos dias de hoje são 

os jovens que trazem de volta suas 
famílias para frequentar a Igreja.

 Não é surpreendente que 
os comentários nas redes sociais 
tenham sido positivos, com frases 
como “Amigos pela fé”, “Viver pra 
mim é Cristo”, “Há muito tempo eu 
não sentia tanta paz...”, isso sem 
falar no próprio tema do encontro 
que disse muito a toda a juventude 
“Permanecer no amor”.  

O EJC é uma porta de entrada 
para a Pastoral da Juventude, onde 
os jovens poderão atuar nos grupos 
jovens e ministérios, sendo eles os 
contrutores de uma Igreja mais bela 
e de uma sociedade mais justa. 

JUVENTUDE EM AÇÃO
O objetivo principal do encontro 

é apresentar a fé cristã de forma 
dinâmica e viva, onde os próprios 
jovens são os protagonistas da 
evangelização. “Este EJC é um 
convite para que vocês possam 
seguir o rojeto de vida proposto por 
Jesus, e se comprometam na causa 
do Reino de Deus”, disse Raphael na 
palestra final do encontro. 

Assim como padre Bruno disse 
na sua mensagem na missa de 
encerramento, é importante que 
a comunidade acolha os jovens e 
os apoie neste belo projeto. Desta 
forma, teremos cada vez mais jovens 
que permanecem no amor!
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MESA DA PALAVRA
FERNANDO CYRINO

O instrumento de suplício é símbolo de salvação
João 3, 13-17 | Liturgia do dia 14/09

Celebramos a festa da Exaltação da Santa Cruz. Há que se refletir, este é o convite que lhes faço, sobre o para-
doxo desta expressão. O instrumento de suplício no qual o Salvador morreu, é o objeto da nossa celebração. A 
cruz para aquele povo era a mais vil dentre as variadas formas de matar usadas. Era gente, há de se convir, bas-
tante criativos nessa arte. Sabedores dessa conjuntura compreenderemos melhor a conversa, contada por João, 
do Senhor com um líder judeu, Nicodemos. (...)

Há gente ainda que vê a Cruz como fatalismo. Como se Jesus teria mesmo que morrer nela, para nos salvar. 
Quem observa assim este mistério, passa a crer numa predestinação do Senhor a este suplício. Esquece-se de 
que quando a Trindade Santa envia o Filho à Terra, obviamente que sonhava ser Ele acolhido por nós. Um deus 
que raciocinasse diferente seria sádico, jamais seria o nosso Deus. O Pai é todo bom, é Amor, João afirmará isto. 
Bondade e Amor jamais enviariam o Filho para o sacrifício. Nós, que não somos tão bons assim, levaríamos um 
filho para a morte? Lembremo-nos da cena de Abraão levando Isaac para entregar a Deus. Na cabeça daquele 
rude homem, estava a noção de que Deus se comprazia com o sangue dos filhos. Nega este envio confiante seria 
o mesmo que considerar que não temos liberdade. Meros fantoches em mãos superiores.

Que tal um pouco de sonho para entendermos melhor este ponto? Com os olhos da imaginação, contem-
plemos a seguinte cena: A humanidade encantada com as palavras de Jesus, aceita segui-lo. O mundo então, a 
partir da sua periferia, a sofrida Palestina, vai se transformando, até que haja verdadeira paz, a justiça aconteça 
e seja plena a presença amorosa de Deus. O pecado não habitaria entre nós e (outra metáfora) o “lobo pastaria 
com o cordeiro”.

É da condição humana a morte. Algum dia Jesus iria morrer, mas então o Pai não teria ressuscitado um 
homem de trinta e poucos anos. Provavelmente tal mistério, gosto de imaginar, teria se dado num sábio velhinho 
partindo para a gloria do Pai, já bem avançado de idade. Quem sabe esta imagem que muitos possuem de Deus, 
um idoso de longas barbas, não seria esta do Filho próximo à morte? exaltação da cruz se dá não por conta de 
ela haver sido instrumento do suplício de Jesus. Ela se torna santa porque se faz símbolo de salvação, na medida 
em que acolheu no “seu corpo” aquele que, como participantes da humanidade, também nós fizemos morrer.
Acompanhe o Mesa da palavra, que é publicado semanalmente no site da paróquia:www.paroquiasaofranciscoxavier.org.br


