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Querida, Amazônia - O Movimento Fé e Vida convi-
da para uma formação mensal sobre a Exortação
Apostólica Pós-Sinodal "Querida Amazônia", do
Papa Francisco. O primeiro encontro será no dia 10
de março, após a missa das 19h, com o bispo
auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Luis Ricci.

 

(21) 2711-1670
paroquiasaofranciscoxavier.org.br

saofranciscoxavierniteroi@gmail.com
facebook.com/saofranciscoxavierniteroi

 
SECRETARIA PAROQUIAL

Terça à sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 16h

 
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO

Quinta: 8h às 19h
 

 TERÇO DOS HOMENS
Terça: 19h30

 
CONFISSÃO

Quarta e sexta:
9h30 às 11h e 14h30 as 16h30 

 
 

ATENDIMENTO COM OS PADRES
Agendar na secretaria

 
HORÁRIO DAS MISSAS

 
Igreja Matriz 

Domingo: 9h30; 17h30; 19h30
Terça à sexta: 7h30; 19h

Sábado: 19h
 

Igreja Histórica
Segunda e sábado: 7h30

 
Capela São Pedro - Jurujuba

Domingo: 19h30
 

Capela Nossa Senhora da Conceição - Várzea
Sábado: 19h

 
Capela Bom Pastor - Preventório

Domingo: 11h
 

Capela Imaculado Coração de Maria - Cachoeira
Domingo: 8h

 
Capela São Luís Orione - Grota

Domingo: 11h
 
 

JORNAL PAROQUIAL O ORIONITA
 

Diretor Espiritual:
Padre Magno

 
PRODUÇÃO:

Pastoral da Comunicação:
Angeline Menezes

Lúcia Fortes
Lucieni Varella

Maria Lúcia Mattoso
Maria Cristina Mello

FIQUE ATENTO

             Caros paroquianos,
 
          A Quaresma é um tempo de Graça no Senhor
Jesus Cristo. Através do mistério da Sua Paixão, Morte
e Ressurreição, Ele nos garante também a nossa
ressurreição, que se dá na conversão diária para obter-
mos a vida em plenitude. E junto com o tempo quares-
mal, a Igreja insere a cada ano, -- sem tirar o foco
principal, que é a Quaresma, como forte tempo litúrgico
-- a Campanha da Fraternidade. O objetivo é levar os
cristãos a reflexão sobre um tema pertinente à nossa
realidade atual eclesial-teológica/pastoral e social. 
        O tema deste ano tem uma forte incidência na
vida da sociedade e da Igreja. Ele é abrangente e en-
globa toda a realidade humana, engloba toda a vida,
mas com atenção particular e privilegiada aos pobres e
descartados (“os caídos por terra”) deste mundo. E co-
mo afirmou o Papa Francisco em sua mensagem para
o 3º Dia Mundial dos Pobres (17/11/19): “Esquivar-se
da identificação (com os pobres) equivale a ludibriar o
evangelho e diluir a Revelação… eles das nossas
mãos para se reerguer, dos nossos corações para sen-
tir de novo o calor do afeto, da nossa presença para
superar a solidão. Precisam simplesmente de amor…"
         A Quaresma é tempo, por excelência, para viver
a oração, a caridade e o jejum com mais intensidade e
assim se preparar para a Páscoa.
 

Padre Magno

Oração,   caridade   e   jejum



“Em tantas partes do mundo se sente um terrível ar de tensão. A guerra traz
apenas morte e destruição”, afirmou o Santo Padre. Assim, convidou todas as
partes envolvidas em conflitos “a manterem acesa a chama do diálogo e do
autocontrole e a evitarem a sombra da inimizade”.

"Muitas vezes nós perdemos a paciência. Acontece comigo também. Eu me des-
culpo pelo mau exemplo dado ontem", falou Francisco na primeira missa de 2020.   

 

 

O PAPA FALOU
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'Deixem o celular de lado e falem
uns com os outros nas refeições. Eu
me pergunto se você, na sua família,
sabe se comunicar ou se é como
aquelas crianças nas mesas em que
todos estão falando no celular… e o
silêncio parece o de uma missa, mas
as pessoas não se comunicam”, disse
Francisco aos fiéis reunidos na praça
de São Pedro, no Vaticano.

ORIONITAS
Clérigo  Henrique Gama vai cursar teologia em Roma

"Queridos, paroquianos! No dia 1º de
fevereiro cheguei em terras romanas! Esta
primeira etapa por aqui é a fase de adap-
tação, conhecer e aprender a cultura ita-
liana, aprimorar o idioma e sentir mais
intensamente o carisma orionita. Nestes
cinco anos que ficarei por aqui, espero
poder com a faculdade de teologia e com
a congregação crescer no conhecimento
de Deus, discernir e modelar cada vez
mais minha vocação, me preparar com
intensidade para a vida sacerdotal e beber
da fonte orionita em seu carisma e ativi-
dades caritativas. Conto com a oração de
vocês e agradeço pela presença fraterna
na minha vida vocacional. Recebam meu
saudoso abraço. Ave Maria e Avante!”

      Depois de estudar filosofia nos
seminários orionitas de Caucaia (CE) e
Goiânia (GO), o clérigo Henrique Gama,
de 26 anos, concluirá sua formação em
Roma, na Itália, cursando teologia.
Confira o recado que ele mandou para
todos paroquianos: 
 



         No dia 26 de fevereiro a Igreja
celebra a Quarta-feira de Cinzas, dando
início à Quaresma. Nesta celebração os
fiéis recebem cinzas na testa, como sinal
de humildade, que recorda ao cristão a
sua origem e o seu fim: “E formou o
Senhor Deus o homem do pó” (Gn 2,7);
"porquanto és pó e em pó te tornarás”
(Gn 3,19). Este é o primeiro dia dos 40
nos quais os católicos são chamados a se
prepararem verdadeiramente para viver
os mistérios da Paixão, Morte e Ressur-
reição de Cristo durante a Semana Santa.
         No período da Quaresma, a Igreja
prepara seus fiéis para a renovação da
existência em Cristo. Os exercícios
quaresmais como, retiro, abstinência,
jejum, esmola, irão favorecer esse nascer
de novo. Assim, a liturgia em geral se
despoja de alguns elementos para tomar
um caráter mais austero, em maior sinto-
nia com esse tempo de conversão. A cor
roxa lembra o convite a contrição e a
penitência, traços espirituais que devem
acompanhar os católicos durante esses
40 dias. Nesse tempo se omite o canto do

Glória e o Aleluia que se canta para
aclamar o Evangelho. Esses também são
sinais visíveis de um convite a maior
recolhimento e reflexão sobre a necessi-
dade que temos de Deus.
   As primeiras leituras das missas
contarão a história da Salvação, come-
çando pela criação do mundo (1º
domingo), passando por Abraão (2º), por
Moisés (3º), por Davi (4º), pelos profetas
(5º) e culminando com o servo de Javé
(6º, que é o domingo de Ramos). Todos
esses relatos são uma volta as fontes, a
história de Deus com seu Povo. 
     Já os Evangelhos ajudarão na reflexão
sobre a vida cristã, que possui dificul-
dades e tentações como as de Jesus no
deserto (1º domingo), mas que tem
também glória e alegria como na
transfiguração do Senhor (2º). E reforça a
busca por uma vida nova, como a Sama-
ritana que pede a água viva (3º), o cego
que é curado (4º) e Lázaro ressuscitado
(5º). Tudo isso só é possível pela paixão,
morte e ressurreição de Jesus (6º,  que é
o Domingo de Ramos).
 

 EIS O TEMPO DE CONVERSÃO

 MISSAS  
DURANTE O
CARNAVAL

 Igreja Matriz
7h30 e 19h
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MISSAS DE
QUARTA-FEIRA

DE CINZAS

 Igreja Matriz
horário normal

 

Quarta-feira de Cinzas e o início da Quaresma



escolhido foi “Fraternidade e Vida: Dom e
Compromisso“, com o lema “Viu, sentiu
compaixão e cuidou dele“, em referência
à Parábola do Bom Samaritano (Lc 10,34-
35).
    O cartaz da campanha também
convida os católicos a olharem, de modo
mais atento e detalha-do, a vida.  A
imagem destaca Santa Dulce dos Pobres,
uma das mais representativas e impac-
tantes personificações da caridade levada
à prática em nosso país.
       A Parábola do Bom Samaritano é
composta por personagens anônimos. O
Sacerdote e o Levita, desviam-se do
homem ferido, pois não tinham tempo. Já
o Samaritano aproxima-se da vítima dos
salteadores e, movido pela compaixão,
gasta seu tempo, ficando com ele à noite
em uma hospedaria. No dia seguinte, pa-

ga as despesas e promete retribuir ao
dono da estalagem tudo o que porventura
gastasse a mais para cuidar daquele que
sofreu o assalto. 
        A postura inesperada do Samaritano
contém o centro do ensinamento de
Jesus: o próximo não é apenas alguém
com quem possuímos vínculos, mas todo
aquele de quem nos aproximamos. Não é
a Lei, vínculo sanguíneo ou ligação
afetiva que estabelecem as prioridades,
mas a compaixão, que impulsiona a fazer
pelo outro aquilo que nos é possível,
rompendo com toda indiferença. 
      A lei é esta: todos devem ser ama-
dos, sem distinção. Ser capaz de sentir
compaixão é a chave da obediência à
vontade de Deus, que ama toda a cria-
ção: Ver! Sentir, ter compaixão e cuidar é
o autêntico Programa Quaresmal.
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Quem pode receber as cinzas? Qualquer pessoa pode receber, inclusive os não
católicos. Como explica o Catecismo (1670 ss.), “sacramentais não conferem a graça
do Espírito Santo à maneira dos sacramentos; mas, pela oração da Igreja, preparam
para receber a graça e dispõem para cooperar com ela”.
 
O jejum é necessários neste dia? O jejum e a abstinência de carne vermelha são
obrigatórios na Quarta-feira de Cinzas, como também na Sexta-feira Santa, para as
pessoas saudáveis entre 18 e 60 anos. Nesses datas, os fiéis podem ter uma refeição
completa durante o dia e, caso haja necessidade, tomar duas outras pequenas
refeições, que não sejam iguais em quantidade à habitual.

Campanha da fraternidade e os atos
concretos de amor ao próximo

Católico pergunta

          A Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) apresenta
anualmente, há mais de 50 anos, a
Campanha da Fraternidade como
caminho de conversão quaresmal.
O objetivo é reforçar a importância
de não se separar conversão do
serviço à sociedade e ao planeta.
E para 2020, o tema 
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        Assim como em outros anos, o Movimento Fé e Vida oferecerá à
Paróquia um Retiro Quaresmal na vida diária. Os requisitos são só
dois: encontrar 30 minutos diários para rezar em sua própria casa e
participar de encontros semanais na Matriz,  para partilhas e orienta-
ções. Quer se aprofundar neste tempo rico, que é a Quaresma?
Inscrições e mais informações com Fernando (98897-5862) e Marisa
(99569-9393). Segue abaixo o texto de apresentação do Livro do Retiro
Quaresmal 2020, escrito pelo padre Adroaldo Palaoro, SJ, uma publi-
cação das Edições Loyola,  que será usado como subsídio para o retiro.     

O que queremos fazer de nossa vida?
Como queremos viver?
Para que vivemos?

APRESENTAÇÃO
       Em sintonia com todas as comunidades cristãs, somos chamados a viver o "tempo
quaresmal" sempre de maneira  nova e inspiradora. O centro de nossa vida é Jesus Cristo, sua
pessoa, sua mensagem, o mistério de sua morte e ressurreição. O caminho  do  seu
seguimento é sempre rico e surpreendente. Muitas vezes, corremos o risco de viver o tempo
litúrgico da Quaresma como uma celebração rotineira, algo já conhecido.  Contemplando
Jesus Cristo, descobrimos também quem somos nós. Ele nos interpela:

        Nesse sentido, por meio da Campanha da Fraternidade, a Igreja do Brasil nos motiva a
viver a Quaresma como um tempo privilegiado para dar um novo sentido à nossa vida. Pelo
tema "Vida, dom e missão" e pelo lema "Viu, sentiu compaixão e cuidou dele", somos
movidos a desatar todas as ricas possibilidades e recursos que querem se expressar e que se
encontram no mais profundo de nossa interioridade.
      A Quaresma é um convite para começarmos outra vida, para concentrarmos nossas
energias e para nos deslocarmos em outra direção. Nesse sentido, a vivência é uma verdadeira
"escola de vida", um aprendizado que nos leva ao centro do nosso ser, para que nossa vida
se enraíze no coração da Trindade, haurindo a seiva divina e deixando que nos plenifiquemos
pela graça transbordante de Deus. Nada mais contrário ao espírito do Evangelho que a vida
estagnada e uma existência estabilizada para sempre, tendo pontos de referência fixos,
definitivos, tranquilizadores...... Ele é vida em movimento, gesto de ir além de nós mesmos;
vida fecunda, potencial humano. Vida com fome e sede de significado, que busca o
sentido...Vida que é encontro , interação, comunhão, solidariedade. Vida que é seduzida, pelo
amor, pela ternura. Vida que desperta o olhar para o vasto mundo. Vida que é voz, é canto, é
dança, é festa, é convocação...
        A imagem de Jesus, presente nas vidas feridas e bloqueadas, nos ajuda a conhecer
nossa própria interioridade e desperta a nossa vida, arrancando-a  de seu fatal "ponto morto",
de seus limites estreitos, tornando-a vida expansiva em direção a novos horizontes. Neste sen-
tido nossa quaresma torna-se um "estar com Jesus" para como Ele, dar a Deus o lugar cen-
tral de nossa vida. A Quaresma é um tempo em que damos maior liberdade a Deus para agir
em nós. É tempo de reconstrução de si (conversão), de retomada da opção fundamental por
Deus e pelo seu Reino (maior serviço, mais compaixão, mais partilha, mais solidariedade...).
        Os roteiros de oração apresentados no livro do retiro Quaresmal de 2020, seguem a
metodologia inaciana e foram elaborados  pelos padres  jesuítas: Manuel Iglesias, Adroaldo
Palaoro, José Ramoón de la Cigoña, Anísio Ribeiro e Elcio Toledo. Todos  com experiências na
orientação dos Exercícios Espirituais para todos que irão participar do Retiro Quaresmal,
desejamos, com este livro, colaborar para que as pessoas e os grupos de vida possam ter uma
experiência profunda do "mistério pascal", vivendo a "travessia quaresmal" em direção a uma
identificação com Aquele que " veio trazer Vida e Vida em plenitude".
 
                                                      Pe. Adroaldo Palaoro, SJ

Retiro Quaresmal 2020



INSTITUTO DOM ORIONE
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A IGREJA NA PALMA DA MÃO
Já baixou o aplicativo da Paróquia?

         Chegou o aplicativo Paróquia Virtual. É a Igreja de
portas abertas e na palma de sua mão. Com um toque
você pode consultar à liturgia diária, conferir as notícias,
acessar a agenda paroquial e os avisos da semana, ver
fotos dos eventos realizados na Paróquia e muito mais. O
aplicativo está disponível para download gratuito na
Google Play (Android) e na ApleStore (iOS). Procure por
Paróquia São Francisco Xavier.
        Os outros canais de comunicação da Paróquia – o
site e a página no Facebook - continuam a todo vapor.
Para dúvidas e sugestões, entre em contato com os
membros da Pastoral da Comunicação.

       Impulsionada
pelo carisma Orio-
nita do serviço e
amor ao próximo,
a Paróquia São
Francisco Xavier
conta também com
o Instituto Dom
Orione. A obra
social tem o obje-
tivo de transformar
vidas, atendendo
aqueles que mais 

Carisma orionita e os frutos na Paróquia

precisam, por meio de projetos e cursos. É oferecido a comunidade aulas de idiomas,
artesanato, culinária, empreendedorismo e reforço escolar. Além do pré-vestibular e
banco de alimentos. E neste ano há uma novidade: o balcão de empregos.
       Com pouco mais de um ano de caminhada, o Instituto já atende mais de 300
pessoas, contando apenas com a ajuda de voluntários dedicados ao serviço e
dispostos a doar seus dons e o seu tempo para a promoção da solidariedade e da
cidadania. Venha você também fazer parte desse time, seja um voluntário.
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mais doações para auxiliar as famílias do
nosso bairro e arredores. Não se esque-
ça de levar sua ajuda no domingo do
quilo, o primeiro domingo do mês”, conta
João Pedro Brando, coordenador dos
Vicentinos na Paróquia.
         Ser vicentino é muito mais que um
voluntariado, é uma vocação. E a
Conferencia São Francisco Xavier está
de portas abertas para novos membros.
Todas as pessoas são bem-vindas,
homens e mulheres, jovens e adultos.
Basta a preocupação comum de servir os
que mais necessitam. “Fazemos parte da
dimensão Sócio Transformadora da
Paróquia. E precisamos muito de
pessoas corajosas que estejam dispostas
a acender o fogo do amor divino em
todos os seres para continuarem a
missão do Filho de Deus. Venha nos
conhecer!”, reforça Brando.

CONHEÇA NOSSA PARÓQUIA

    Ajudar a quem precisa. Esse é o
principal objetivo da Sociedade de São
Vicente de Paulo (SSVP). A organização
católica internacional de leigos foi funda-
da em 1833 e existe na Paróquia desde
1984. O trabalho dos membros, também
chamados de vicentinos, envolve todas
as formas de ajuda para promover a
dignidade e integridade do homem.
   As reuniões da Conferência São
Francisco Xavier acontecem aos sábados
(segundo e quarto de cada mês), das 9h
às 11h,  na Capela Imaculado Coração
de Maria. E no último do mês é feita a
evangelização ou outra atividade, com
lanche, distribuição de roupas, utensílios
(quando há) e as bolsas de alimentos.
    “A cesta básica tem como destaque
1,6 kg de leite em pó e 1/2 kg de amido
de milho para as crianças de seis meses
a quatro anos. Mas ainda precisamos de 

Os Vicentinos e o serviço aos necessitados

Conheça o movimento
A SSVP foi fundada em 1833 por sete
amigos franceses, com a finalidade de
visitar pessoas carentes nas periferias
de Paris, na França, ajudando-as
materialmente e no aspecto espiritual e
moral. Desde então, o movimento
cresceu e hoje alcança 152 países. Em
cada país há um Conselho Superior e
em cada paróquia existem as Conferên-
cias Vicentinas, que atuam na região. O
movimento, que chegou ao Brasil em
1872, cresceu muito e superou até
mesmo o berço da entidade, a França.
Hoje, o Brasil é o maior país vicentino do
mundo, seguido pela Índia e pelos
Estados Unidos.


