
Jornal da Paróquia São Francisco Xavier  -  Arquidiocese de Niterói    Ano 2 - Nº 8 - Outubro/Novembro de 2015

 O ORIONITA
“SÓ A CARIDADE SALVARÁ  O MUNDO”

UMA PARÓQUIA
EM MOVIMENTO



PALAVRA DOS PASTORES

2

(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

Terça, Quinta e Sábado

 Padre JOSÉ ANÍSIO
Quarta, Sexta e Sábado

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

PRODUÇÃO
Pastoral da Comunicação

Pastoral da Juventude

  PARÓQUIA
SÃO FRANCISCO XAVIER

Nossa Paróquia tem o privilégio 
de ter dois santos Padroeiros Mis-
sionários: São Francisco Xavier e 
São Luis  Orione. Os dois  Missio-
nários, em épocas diferentes,  de-
dicaram-se a levar a Boa Nova de 
Jesus aos Povos e Culturas. São 
Francisco Xavier (1506/1552),  por 
mais de  10 anos consagrou sua 
vida à evangelização na China e Ja-
pão, convertendo multidões para 
fé cristã. Destaco um trecho de 
uma de duas cartas: “Desde  que 
aqui cheguei, não parei um ins-
tante, visitando com frequência as 
aldeias, lavando na “água sagrada” 
os meninos ainda não batizados. 
Estas crianças  não me permitiam 
recitar o Ofício Divino, nem comer, 
nem dormir, enquanto não  lhes 
ensinasse alguma oração, foi as-
sim que comecei à perceber que 
delas é o  Reino dos Céus.”

São Luis Orione (1872/1940) vi-
veu para amar e servir,  bem no co-
meço de sua Fundação percebeu 
que seus religiosos deveriam dei-
xar a Itália e partir para a Missão, 
escrevia a seus religiosos: “Acredi-
to e vejo agora que a Obra das Mis-
sões é santíssima e é uma suma 
graça de Deus ser chamado às 
Missões”. Enviou Missionários para 

a América do Sul, Brasil, Argentina, 
Uruguai e Chile. Veio visitar seus 
Missionários no Brasil 1921, 1922, 
1934 e 1937,  quando  esteve tam-
bém aqui em nossa Paróquia. 

Hoje nós temos um Plano de 
Pastoral Paroquial (2014) que nos 
pede uma  “Postura constante de 
missão”,  e a terceira prioridade 
do Planejamento da Ação Evange-
lizadora da Arquidiocese , que é a  
Missão. É nosso desejo que toda 
a Comunidade Paroquial, tome 
consciência  do compromisso as-
sumido e se esforce para tornar 
realidade a proposta missionária 
e evangelizadora  da Igreja.

 Quero deixar para a reflexão 
de todos o Objetivo  geral da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil 
(2015-2019) . “Evangelizar a partir 
de Jesus Cristo, na força do Espí-
rito Santo, como Igreja discípula, 
missionária, profética e miseri-
cordiosa, alimentada pela Palavra 
de Deus e pela Eucaristia, à luz da 
evangélica opção preferencial pe-
los pobres para que todos tenham 
vida, rumo ao reino definitivo”.

Deus nos abençoe!

Pe. Geraldo Dias
Pe.José Anísio
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CATÓLICO PERGUNTA
O QUE É UM SÍNODO? 

Sínodo é uma conjunção de duas palavras da língua grega: syn (juntos)  e hodos ( estrada ou caminho), cujo 
significado é “fazer juntos o caminho” ou “caminhar juntos”. Na Igreja Católica é uma reunião religiosa na 
qual os bispos reunidos com o Papa, têm a oportunidade de interagir uns com os outros e partilhar informações 
e experiências, na busca comum de soluções pastorais que têm uma validade e aplicação universal. 

É uma instituição permanente estabelecida pelo Papa Paulo VI, em 15 de Setembro de 1965, em resposta ao 
desejo dos Padres do Concílio Vaticano II para manter vivo o espírito de conjunto produzido pela experiência 
conciliar. Nas palavras do Papa Francisco “O Sínodo é uma expressão eclesial, isto é, a Igreja que caminha 
unida para ler a realidade com os olhos da fé e com o coração de Deus. O Sínodo se move no seio da Igreja 
e dentro do santo povo de Deus, do qual nós fazemos parte na qualidade de pastores, ou seja, de servidores. 
Além disso, o Sínodo é um espaço protegido onde a Igreja experimenta a ação do Espírito Santo”.

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

E O PAPA FALOU...
HOMILIA DO PAPA NO SÍNODO SOBRE A FAMÍLIA

“Enquanto acompanhava os trabalhos do Sínodo, me fiz 
esta pergunta: Qual o significado para a Igreja, encerrar 
este Sínodo dedicado à família? 

Significa que testemunhamos a todos que o Evangelho 
continua a ser, para a Igreja, a fonte viva de novidade eterna, 
contra aqueles que querem «endoutriná-lo» como pedras 
mortas para as jogar contra os outros. 

Significa também que espoliamos os corações fechados que, frequentemente, se escondem 
mesmo por detrás dos ensinamentos da Igreja ou das boas intenções para se sentar na 
cátedra de Moisés e julgar, às vezes com superioridade e superficialidade, os casos difíceis 
e as famílias feridas.

Significa que afirmamos que a Igreja é Igreja dos pobres em espírito e dos pecadores à 
procura do perdão e não apenas dos justos e dos santos, ou melhor dos justos e dos santos 
quando se sentem pobres e pecadores.

Significa que procuramos abrir os horizontes para superar toda a hermenêutica conspiradora 
ou perspectiva fechada, para defender e difundir a liberdade dos filhos de Deus, para transmitir 
a beleza da Novidade cristã, por vezes coberta pela ferrugem duma linguagem arcaica ou 
simplesmente incompreensível.

A experiência do Sínodo fez-nos compreender melhor também que os verdadeiros 
defensores da doutrina não são os que defendem a letra, mas o espírito; não as ideias, mas 
o homem; não as fórmulas, mas a gratuidade do amor de Deus e do seu perdão. Isto não 
significa de forma alguma diminuir a importância das fórmulas, das leis e dos mandamentos 
divinos, mas exaltar a grandeza do verdadeiro Deus. 

O primeiro dever da Igreja não é aplicar condenações ou reprovações, mas proclamar a 
misericórdia de Deus, chamar à conversão e conduzir todos os homens à salvação do Senhor”
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“QUEM QUISER SER O PRIMEIRO SEJA O SERVO DE TODOS!”

MÊS MISSIONÁRIO 2015

PROJETO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E BENÇÃO DOS ANIMAIS - 04/10
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CAMINHADA COM MARIA E ‘‘DIA J’’ DA JUVENTUDE - 12/10

MISSA SOLENE DE ENCERRAMENTO - 25/10

FESTA DE DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DOM ORIONE - 13/10



O PAI COMUNICA SUA ALEGRIA NO MÊS DA BÍBLIA
Com o tema “Bíblia, o Pai comu-

nica sua alegria aos filhos”, a Pa-
róquia São Francisco Xavier  rea-
lizou o 1º Seminário Bíblico, uma 
formação no mês de setembro. A 
atividade foi o gesto concreto do 
Mês da Bíblia e é uma das propos-
tas do Plano Pastoral 2014-2015.

    Do estudo, que até avançou 
em uma semana pelo mês de ou-
tubro tal foi o nível de interesse da 
turma, podemos ressaltar esses 
três pontos: 

1 - A Bíblia jamais pode ser lida, 
ou rezada, sem que se considere 
a realidade na qual o leitor estiver 
inserido. Ela só fará pleno sentido 
em nós caso seja lida como o “li-
vro da vida” de cada um. Haverá de 
sempre se perguntar no dia a dia 
da existência: O que essa Palavra 
de Deus tem a me dizer aqui nes-
se fato, ou situação concreta em 
que estou metido? Importa saber 
também, ao adentrarmos no terri-
tório da Bíblia, que todo persona-
gem bíblico nos habita. 

2 - A Bíblia, no dizer de Carlos 
Mesters, é como se fora um coco 

duro. Difícil de ser aberto, mas 
quando conseguimos alcançar o 
seu interior, que água deliciosa 
iremos saborear! Buscando o sen-
tido do encontro com Deus, que 
gera alegria, refletimos sobre al-
guns diálogos e sinais.

3 - O Evangelho de João é muito 
simbólico e cheio de sinais. A todo 
momento ele está a nos trazer si-
nais e símbolos: em cima e em bai-
xo, dia e noite, luz e trevas, vida 
e morte, alegria e tristeza, paz e 
guerra, além obviamente de videi-
ra, ramos, pão, água viva, bodas, 
banquetes e festas. Neste sentido 
é importante  ressaltar que João 
não fala de milagres em seu texto, 
mas sempre em sinais.   

Pena que o mundo de hoje, com 
tamanha correria na qual estamos 
envolvidos, nem todos tenham 
tempo para uma parada de rea-
bastecimento da fé a partir do 
estudo, deixando assim mais firme 
o pé do tamborete da aprendiza-
gem.

Veja alguns depoimentos de 
participantes:    

 Lucieni Varella: Foi muito bom. 
Não podemos perder a oportuni-
dade quando encontramos uma 
pessoa que doa  o seu tempo e  co-
nhecimento para nos ajudar a Ca-
minhar. Estes Encontros iluminam 
a Palavra, nos fazendo compreen-
der  muitas coisas que lemos e ora-
mos na Bíblia e não conseguimos 
entender.

Maria José Granja:  Como sem-
pre foi um enorme aprendizado. 
Os encontros   leva a gente a ficar 
mais próximo de Deus. Gostaria 
muito que tivéssemos mais vezes.  
Nós católicos precisamos conhecer 
melhor a Bíblia, pois nela temos 
as respostas para tudo em nossa 
vida. 

Marisa Lisboa: Que bom foi vi-
venciar estes cinco encontros so-
bre a Bíblia. Quando entramos em 
São João foi ainda melhor. Muitas 
vezes li, escutei, rezei a passagem 
do lava pés. Dessa vez, consegui-
mos ter um  “outro olhar”, intei-
ramente novo, mas um olhar dife-
rente para mesma cena, sinal de 
luz na minha caminhada. 

PASTORAL DA FAMÍLIA ANUNCIANDO CRISTO!
A Paróquia São Francisco Xa-

vier está reestruturando a Pasto-
ral Familiar, buscando atender ao 
chamamento do Senhor.

No próximo dia 08/11/2015 com 
a graça de Deus, será realizado o 
último Encontro de Noivos do ano. 
“Esperamos ter cumprido pelo me-
nos em parte a esse chamamento 
enquanto Pastoral.”, diz o diácono 
Alnir, coordenador da pastoral, 
que deu esse testemunho:

“Como Igreja devemos funda-
mentar nossas bases sempre no 
chamado à pessoa de Jesus.

Essa subordinação não é imposi-
tiva e sim caritativa. A caridade e a 
fraternidade na Igreja têm que ser 
o fio condutor de nossas ações. E 
nós enquanto Pastoral deveremos 
estar atentos a isto. 

Muitas vezes como pastoral, 
queremos colocar o nosso senti-
do humano, fazendo o que quere-

mos e não ouvindo o que o Mestre 
quer.  Caímos então na mesmice 
e no continuísmo exacerbado de 
nossas ações.

Os Agentes da Pastoral Familiar 
de nossa Paróquia, estão verda-
deiramente imbuídos e abertos a 
ouvir o Senhor, entendendo que 
somos factíveis ao erro, mas seres 
que caminham como ovelhas atrás 
do seu Pastor buscando segui-lo 
de verdade.”
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SEMANA DE SÃO FRANCISCO XAVIER - PATRONO DA MISSÃO

São Francisco Xavier é cele-
brado pela Igreja no mundo todo 
como o Patrono da Missão. Sua 
história inspira a todos os cristãos, 
chamados a testemunharem o 
amor de Deus e serem evangeliza-
dores. 

Pioneiro e cofundador da Com-
panhia de Jesus, a Igreja Católica 
Romana considera que Francis-
co Xavier tenha convertido mais 
pessoas ao Cristianismo do que 
qualquer outro missionário desde 
São Paulo, merecendo o epíteto de 
“Apóstolo do Oriente”.

No dia 03 de dezembro, dia em 
que Francisco Xavier entrou para a 
vida eterna, celebra-se  o santo. É 
momento de nos reunirmos para 
festejar, rezar e refletir o quanto 
São Francisco Xavier nos impul-
siona a sair em missão para teste-

munhar Cristo.
Nossa Paróquia deve refletir o 

ânimo e coragem do seu padroei-
ro, São Francisco. Todas as comu-
nidades, pastorais e movimentos 
são chamados a cada vez mais dei-
xarem-se conduzir pelo amor que 
une e acolhe. 

Por isso, a Festa do Padroeiro 
irá começar com a Assembleia 
Paroquial, momento central para 
decidir os rumos da Paróquia. 
Durante a tarde do dia 28, toda a 
comunidade é convocada para jun-
to sonhar que Paróquia nosso Pai 
deseja, e como podemos colocar 
esses sonhos em prática. 

No mesmo dia, estaremos reu-
nidos para festejar a alegria de ser-
mos missionários. Às 19h começa 
o Jantar Cultural, que irá trazer 
diversas culinários do mundo re-

metendo ao espírito missionário 
de São Francisco Xavier. 

No domingo, dia 29, vamos nos 
encontrar às 8h na Capela do Ima-
culado Coração de Maria, na Ca-
choeira, para caminharmos juntos 
e testemunharmos nas ruas do 
bairro de São Francisco nosso de-
sejo de sermos luz de Cristo. A ca-
minhada terminará na Igreja Ma-
triz, onde iremos celebrar a Santa 
Missa.

No dia segunte, segunda, dare-
mos início ao Tríduo de São Fran-
cisco Xavier. Serão 3 encontros 
com Santa Missa e Benção do 
Santíssimo, refletindo a vida do 
nosso padroeiro nas capelas Bom 
Pastor, N. S. Conceição e São Pedro. 
No dia 03, encerramos a festa com 
Santa Missa, seguida da tradicional 
Confraternização na Igrejinha. 
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                           MESA DA PALAVRA             Fernando Cyrino

Santidade é destino a ser buscado por todo filho de Deus – Solenidade de Todos os Santos – Ano B

A festa de todos os santos convida-nos à lembrança daqueles nossos irmãos na fé, que já se encontram vivendo as 
maravilhas da eternidade de Amor, na presença da Trindade Santa. Ao aceitar tal apelo, quase que automaticamente, vem-
nos à memória os santos que se encontram nos altares e dos quais somos devotos. Celebrar a santidade só assim desta 
maneira é bem pouco. É preciso ter atenção, pois que esta festa quer nos levar a algo ainda muito maior e mais profundo. 
É preciso ir além. Deixar-se conduzir pelo tema, para poder contemplar duas faces muito bonitas do Pai.

A primeira é o rosto da santidade de Deus. Só Ele é o verdadeiramente santo. Não é por acaso que em todas as mis-
sas proclamamos que “santo, santo, santo, santo é o Senhor”. Esta festa então, mais do que celebrar a limitada santidade 
humana, quer enfatizar a santidade infinita de Deus. É o Pai, por pura graça, que nos faz seus santos, trata-se de presente 
dEle. Não fora o Senhor ser santo, não haveria sentido esta celebração tão bonita. 

Somos criados para a santidade porque somos filhos do verdadeiro Santo. Como reza o ditado popular que “filho de 
peixe, peixinho é”, é possível por analogia compreendermos que filho de Santo é no mínimo “divinizável”, ou seja, um ser 
passível de se tornar também santo. 

Ao registrar as vidas dos santos, não é raro que os biógrafos tendam a deixar bem mais evidentes, suas faces da pureza e 
mesmo os milagres, em detrimento daqueles atos menos louváveis. O fato de quase sempre não terem sido registradas suas 
faltas, não significa, de forma alguma, que não cometeram pecados. Santidade e perfeição são conceitos bem distintos.

O grande diferencial é que eles jamais se conformaram com a ausência de Deus em suas vidas. Ao constatar que se 
afastavam da graça, logo corriam a pedir perdão. Ao fazer isto iam se colocando, cada dia mais perto daquele que é todo 
Santo. A cada retorno tornavam-se ainda mais íntimos, mais perto dEle.

Outro tipo de visão equivocada da bem aventurança, é aquela de se imaginar o bem-aventurado como alguma pessoa 
de sorte. Um filho especial e dono de alguns privilégios. Alguém blindado por Deus, protegido de toda mazela e sofrimento.
Nada disto. O bem-aventurado é todo aquele que caminha com o Senhor, tomando assim parte no seu Reino. É o santo. 
Aquela pessoa que, a partir do “manual” distribuído no alto da montanha, passa, mesmo com seus retrocessos, a pautar a 
existência pelos critérios de Jesus. 
Acompanhe semanalmente o ‘Mesa da Palavra’ no site da Paróquia: www.paroquiasaofranciscoxavier.org.br


