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Dízimo, um compromisso de amor 
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PALAVRA DOS PASTORES 
 

Dia dos Pais 
 

 radicionalmente, no 2º domingo do mês de agosto 
celebramos o Dia dos Pais. A paternidade é um Dom de 

Deus, que traz consigo a responsabilidade de gerar e cuidar da vida 
gerada. E que deve ser a expressão do Amor de Deus Pai, revelado 
em cada homem que gera vida biologicamente e outros que geram 
filhos por Amor na adoção. Ambas as situações revelam o Amor 
gratuito de Deus no gesto de ser “papai” – Palavra sublime e suave 
que brota dos lábios de um filho(a) que reconhece no pai a 
grandeza e beleza da  paternidade Divina/Humana. Para concluir, 
segue um poema de Luis Alves Pinto. 
 
“Um pai presente é como a luz que guia o peregrino durante sua 
longa jornada, ajuda a escolher o melhor caminho, oferece o 
conforto e calor, dá abrigo e segurança nos momentos mais difíceis 
da Vida. Reconhecer essa luz é a maior recompensa que um pai e um 
filho podem receber em suas vidas. Obrigado pai por ser luz presente 
em minha vida e por me fazer compreender a importância de eu ser 
luz na vida de meus filhos”. 

 
Feliz Dia dos Pais! 

Pe. Magno 

 
 

FIQUE ATENTO! 
 
 

• Estão abertas as inscrições para o casamento comunitário que a 

Paróquia promoverá. A cerimonia coletiva será realizada no dia 1 

de dezembro de 2018.  

• De 5 a 12 de agosto acontece mais uma edição do Cerco de Jericó. 

A campanha de sete dias de oração, inspirada no capítulo 6 do 

livro de Josué, contará com um padre visitante a cada dia. A missa 

de encerramento será presidida pelo padre Alexandre Paciolli, da 

Comunidade Olhar Misericordioso. 

• O Movimento Laical Orionita (MLO) e o Movimento Juvenil 

Orionita (MJO) promovem em 19 de agosto uma feijoada. Já a 

Creche Comunitária Dom Orione realiza no dia 11 de agosto uma 

festa na roça. 

• De 13 a 18 de agosto, a Igreja no Brasil celebra a Semana Nacional 

da Família. Em comemoração, o bispo auxiliar de Niterói, Dom Luis 

Ricci, dará uma palestra sobre os “Rumos e desafios de uma 

família cristã” no dia 18, às 15h, no Colégio Assunção.  
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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 
 

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO 
Quinta: 8h às 19h 

 
ATENDIMENTO NA IGREJA HISTÓRICA 

 
Padre MAGNO 

* Agendar na secretaria 
 

Padre PAULO  
Quartas e sextas: 

8h30 às 11h30 e 14h às 17h30 
 

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: 

Lúcia Fortes 
Maria Lúcia Mattoso 

Lucieni Varella 
Maria Cristina Mello 

 



Iracema e Antônio se conheceram na Legião de Maria 

 

 

JULHO, MÊS DO DÍZIMO 
 

 

Mais que uma contribuição, um compromisso de amor 
 

urante o mês de julho 
toda a Igreja é 

convidada a meditar sobre a 
responsabilidade e participação na 
vida cristã através do dízimo. São 
Paulo fala no capítulo nove de sua 
segunda carta aos Coríntios que 
"Deus ama àquele que dá com 
alegria". E o dízimo é antes de tudo 
uma grande graça, pois é uma 
forma concreta que o cristão tem 
para manifestar a sua fé em Deus e 

o seu amor ao próximo, já que é 
por meio dele que a Igreja se 
mantém em atividade, sustenta 
seus trabalhos de evangelização e 
realiza obras de caridade e 
assistência aos menos favorecidos. 
A palavra “dízimo” significa 
“décima parte de algo”, e a sua 
origem está na porcentagem de 
10% que os judeus davam de tudo 
o que colhiam da terra com o seu 
trabalho. Também hoje todos são 

convidados a oferecer uma doação 
regular e proporcional aos 
rendimentos para ajudar a Igreja 
em suas necessidades materiais. O 
dízimo é um compromisso. Ser 
dizimista é questão de fé!  

 

 

 

MEMÓRIAS
 
 

Uma história de amor que nasceu na paróquia! 
 

m 1960, Antônio 
da Cruz, hoje com 

81 anos, era presidente de um 
dos praesidiuns da Legião de 
Maria, quando a nova 
paroquiana Iracema Arantes, 
hoje com 78 anos, passou a 
participar também incentivada 
pela irmã. "Ela já morava aqui 
antes de mim e falou que na 
Legião tinha um rapaz muito 
bonito. Eu fui só para 
conhecer e acabei gostando, 
virei secretária, e, de fato, me 
encantei por ele", relembra 
toda sorridente a tia Cema, 
como é conhecida. 
 Depois de três anos de 
namoro, o casal se casou no 

dia 14 de abril de 1963, em 
um domingo de Páscoa. Eles 
continuaram envolvidos nas 
atividades da Igreja. No decorrer 
desses 55 anos de casados, eles já 
participaram de diversos movi-
mentos e pastorais. Antônio é 
engenheiro civil,  Ministro Extra-

ordinário da Comunhão Eucarística 
(Mesc) há 50 anos e participa da 
Pastoral do Batismo há 45. Já 
Iracema atualmente é dona de 
casa, da Pastoral da Liturgia e do 
Movimento dos Focolares. 

"Antônio sempre foi 
muito ativo em tudo que tem 
na igreja, na época do 
namoro eu cheguei a ter um 
pouco de ciúme, porque às 
vezes ele deixava de se 
encontrar comigo, pois tinha 
compromissos aqui. Mas com 
o passar do tempo, fui me 
engajando também e nossos 
três filhos foram criados 
aqui", conta Iracema. 
 Os dois vieram morar 
em Niterói com cerca de 20 
anos e acompanharam todo 
o desenvolvimento do bairro 
e, consequentemente, da 
Paróquia. "Lembro-me do 
tempo das missas na 

Igrejinha Histórica, depois 
em um galpão construído lá 

em cima, onde foi celebrada nossa 
missa de casamento, e hoje temos 
nossa matriz reformada e cheia 
todas as missas. São Francisco 
cresceu e graças a Deus, nossa 
Igreja também. ", recorda Antônio.  
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AGOSTO: MÊS DAS VOCAÇÕES 
 
 
 

Ser padre é ser “pai” de uma comunidade inteira 
 

    
 

 mês de agosto é 
dedicado às vocações 

e no primeiro domingo a Igreja 
celebra o Dia do Padre. Sua origem 
é a memória litúrgica de São João 
Maria Vianney, celebrada no dia 4. 
Conhecido como “Cura d’Ars”, ele 
é o padroeiro dos Padres. E a 
Paróquia São Francisco Xavier tem 
dois grandes motivos para 
comemorar a data: a vida dos 
padres Magno Angeli e Paulo Reis. 

Capixaba, o padre Magno 
nasceu e foi criado no município 
de Linhares, com os pais e cinco 
irmãos. De família católica, o 
discernimento da vida vocacional 
começou na adolescência, época 
em que participava na Pastoral da 
Juventude, e seguiu até os 21 
anos, quando entrou no Seminário 
Dom Orione, em Rio Bananal. 

"Foi um processo bem 
longo, porque uma coisa é querer 
ser padre e outra é entender e 
compreender o chamado de Deus 
ao sacerdócio e dar seu sim. 
Quando contei aos meus familiares 
e amigos minha decisão, eles 
ficaram bastante surpresos, mas 
sempre  me  apoiaram”,  recorda  

padre Magno. 
Ele ficou 11 anos no 

seminário e foi ordenado 2001. No 
período de estudos passou pelos 
seminários orionitas também de 
Juiz de Fora, São Paulo, Belo 
Horizonte e Brasília. 

Há dois anos e meio em 
Niterói, padre Magno acredita que 
ficar longe da família é a única 
parte ruim da vida sacerdotal. 
“Acabei me acostumando com a 
distância dos meus familiares, mas 
os laços de amor continuam 
intactos”, conta. Para quem está 
com dúvidas relacionadas à 
vocação, ele deixa um recado. 
“Não coloque obstáculos e não 
tema em responder o chamado de 
Deus sua vida”. 

Já a caminhada vocacional 
do padre Paulo começou ainda na 
infância. Criado em um berço 
católico, ele cresceu vendo seus 
pais participando ativamente nas 
pastorais e nos eventos 
promovidos na Paróquia do Divino 
Espirito Santo, na pequena cidade 
Lamim, em Minas Gerais. 

Com apenas 11 anos 
entrou no Seminário Menor Dom 

Orione, em Belo Horizonte, e 
permaneceu até os 18 anos. Em 
seguida, passou pelos seminários 
orionitas de Juiz de Fora, 
Guararapes, São Paulo e Belo 
Horizonte, sendo ordenado em 
1990.  

“Fui novo para o seminário, 
mas na infância participava sempre 
da Igreja nas celebrações, fui 
coroinha e participei da cruzada 
eucarística. Entrei para o 
seminário, aprofundei a fé e a 
espiritualidade e fiz a caminhada 
de forma serena e segura”, reforça 
padre Paulo. 

Primogênito de quatro 
filhos, padre Paulo sempre contou 
com o apoio dos pais e irmãos. 
“Minha vocação sacerdotal se deu 
no seio de uma família religiosa. 
Apesar da distância, convivemos 
muito bem, nos encontramos nas 
férias e eles compreendem que a 
separação faz parte da realização 
vocacional”. E finaliza com um 
conselho para quem está com 
dúvida em relação à vocação. 
“Pense um pouco e decida. Ser 
decidido na vida é algo muito 
importante”.

 
 

O 
Padre Paulo entrou para o seminários com apenas 11 anos Padre Magno é do Espirito Santo e foi ordenado em 2001 



AGOSTO: MÊS DAS VOCAÇÕES 
 
 
 

Diácono: um serviço permanente para a Igreja                                       
 

 

 
 

 
 

 
 
 

ontinuando as cele-
brações do mês das 

vocações, em 10 de agosto a Igreja 
comemora o Dia do Diácono, na 
festa de São Lourenço, diácono, 
mártir e patrono dos diáconos. O 
que muita gente não sabe é que o 
serviço pode ser transitório ou 
permanente. Transitório é um 
período específico na formação do 
sacerdote até sua ordenação. Já o 
diaconato permanente é o único 
ministério de dupla sacramen-
talidade – a Ordem e o 
Matrimônio. A estola atravessada 
no peito mostra a horizontalidade 
de suas funções, ou seja, 
representa o Cristo Servidor. 

O ministério diaconal existe 
desde a Igreja primitiva. No livro 
dos Atos dos Apóstolos 6,1-6 é 
narrado o momento da imposição 
de mãos sobre os primeiros sete 
diáconos. E a Paróquia São 
Francisco Xavier conta com Alnir 
Coutinho, Eduardo Clarkson e 
Sérgio Pinheiro no serviço.  

Nascido e criado na 
paróquia, Alnir é casado, pai de 
dois filhos e concilia a vida familiar, 
eclesial e profissional. ”A vida 
religiosa é de total entrega ao 
Senhor. Mas Ele nos conduz e 
caminha conosco conciliando o 
nosso tempo com a Igreja 
particular, que é a nossa casa”, 
explica. E ainda deixa um alerta “o 
diaconato é um chamado de Deus 
que precisamos ouvir com atenção 
e discernimento. Quem souber 
entender saberá seguir”, completa. 
 Depois de passar pelas 
pastorais da Família e Liturgia, 
Eduardo recebeu um convite 
inimaginável do padre Pedro 
Morais -- pároco local da época -- 
estudar para ser diácono perma- 
 

nente. “Na hora aceitei sem ainda 
entender muito, mas depois com 
as aulas e a orientação vocacional 
cheguei à conclusão de que esse é 
mais um instrumento que Deus me 
deu para buscar a santidade”, 
recorda o diácono, que também é 
casado e pai de duas filhas. 

Sérgio foi aluno da primeira 
turma da Escola Dioconal Maria 
Auxiliadora, do Seminário São José, 
e está completando 18 anos de 
diaconato. Já Alnir e Eduardo 
foram ordenados juntos em 2008. 
“Na época, eu participava de outra 
paróquia. Quando recebi o convite 
foi uma surpresa, mas durante os 
anos de estudo e todo o apren-
dizado desses anos de serviço, vi 
que aceitar a vontade de Deus para 
minha vida foi a minha melhor 
escolha”, conta o diácono Sérgio, 
que também é casado, pai e avô.  

Os diáconos permanentes 
são homens ordenados para o 
serviço da palavra, da caridade e 
da liturgia. E podem administrar 
todos os sacramentos, exceto os 
sacramentos da reconciliação e 
unção de enfermos. Servem ao 
altar, proclamam o Evangelho, 
convidam e despedem os fiéis nos 
momentos litúrgicos.  

Mas não basta ser temente 
a Deus e cumpridor dos deveres 
cristãos para se tornar um diácono 
permanente. É preciso ter mais de 
35 anos, ser casado há pelo menos 
dez, ser convidado pelo Pároco e 
aceito pela comunidade. A esposa 
do aspirante ao diaconato também 
precisa autorizar por escrito a 
admissão do marido na Escola Dia-
conal. Homens solteiros e viúvos 
também podem ser diáconos, 
desde que assumam o celibato. 
Casados que se tornarem viúvos 
não poderão casar novamente.    

C 

Diácono Eduardo 

Diácono Alnir 

Diácono Sérgio 



ACONTECEU NA PARÓQUIA... 
 
 
 

           
 

            
 

            
 

            
 

Missa em honra a São Luis Orione – Capela da Grota – 20/05/2018 

Missa em honra ao Imaculado Coração de Maria – Capela da Cachoeira – 9/06/2018 

Festa junina – Igreja Matriz – 23 e 24/06/2018 

Missa em honra a São Pedro – Capela de Jurujuba – 29/06/2018 



 
 

SERÁ QUE NÓS LEIGOS NOS LEVAMOS A SÉRIO?                                           
 

Estamos celebrando em 2018 o Ano do Laicato. Mais do que comemorar, acho se tratar de um tempo para se 
refletir e se questionar. Neste pequeno artigo gostaria de deixar marcados três pontos, que coloco como questões, 
para que não somente nós, os leigos, mas também os consagrados e o clero, façamos nossa reflexão sobre o tema.  
 

 Será que nós leigos nos levamos a sério? Sim, para sermos realmente respeitados na Igreja a primeira coisa a ser 1 –
feita, será a de nós próprios agirmos com mais assertividade, ocupando com competência os espaços que são 
nossos na vida eclesial. Mas como tomar posse desses lugares se pouco conhecemos da nossa fé? Como fazer isto 
se não nos aprofundamos na nossa missão e terminamos por nos colocar simplesmente como mera “mão de obra” 
para o clero? Por não nos levarmos a sério – e isto vem de muito mais longe do que possamos imaginar – o próprio 
nome leigo tomou um sentido meio que depreciativo. Você contrataria um leigo para fazer a sua casa? Deixaria os 
cuidados com a sua saúde nas mãos de um leigo? A etimologia da palavra Leigo irá nos remeter ao grego onde 
teremos Laós, que significa povo.  
 

 Como a Igreja vê o Leigo hoje? Como está posto acima, a palavra leigo, originalmente, tem o significado de povo 2 –
e o Concílio Vaticano II reconheceu, de uma maneira muito bonita, esta realidade. Ele faz o resgate desse sentido 
profundo da palavra povo e aí, irá nos proclamar, com ênfase e sabedoria, que a Igreja é nada mais nada menos, 
que Povo de Deus. Não deixa de ser interessante e significativo, repararmos que nessa definição conciliar, não se 
encontram discriminadas, como era comum de acontecer nos tempos da Igreja da Cristandade, duas classes (ou 
mesmo categorias) de cristãos: primeiramente aqueles pertencentes à Hierarquia e lá atrás os outros, ou sejam nós 
os que não somos ordenados, o laicato. Nesse sentido vale lembrar que o termo leigo antigamente na Igreja nem 
possuía uma definição clara. Os sentidos para se explicar o leigo falavam do que não éramos e não daquilo que 
vivíamos: “leigo é todo aquele que não é ordenado” costumava-se dizer.  
 
O que confere dignidade à nossa pertença à Igreja não é o serviço que se esteja prestando, mas sim o Batismo. O 
que pode aumentar e diminuir é a responsabilidade daquilo que se exerça (por exemplo, o Papa tem uma 
responsabilidade infinitamente maior do que a nossa na condução da Igreja), mas a nossa dignidade como filhos de 
Deus, esta não pode mudar nunca. Ela é sempre a mesma.  No dizer do Capítulo primeiro da Lumen Gentium, o 
documento do Concílio sobre a Igreja de Cristo, Todos nós - papa, bispos, padres, diáconos, religiosos e leigos somos 
seguidores do Cristo, “luz dos povos” e fazemos este seguimento na “Unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo”. 
Mas será que na prática as coisas funcionam mesmo assim? E aqui retomo à nossa primeira questão: Será que nós 
leigos nos levamos a sério? Há que refletirmos muito sobre isto.  
 

Nessa questão do laicato, como se insere o clericalismo? O Papa Francisco não perde a oportunidade de nos 3 – 
alertar para este problema. Considera-o mesmo como um mal, “eis que deixa de lado, descartados, aqueles que não 
são do clero”. O ponto que há aqui é o seguinte: Se realmente nós, como leigos, nos levássemos a sério, haveria 
espaço para que proliferasse na Igreja o clericalismo? E dando mais um passo: Será que os clericalistas são apenas 
aqueles pertencentes à Hierarquia e que ainda não repararam que a Igreja mudou? Nada disto, há leigos demais por 
aí que são mais clericais que os próprios. São cristãos extremamente dependentes e que ficam esperando, quais 
crianças, que o padre resolva as situações que seríamos nós aqueles que deveríamos estar responsáveis por elas.  
 
Espaço se conquista e, caso nos levemos mesmo a sério, seremos capazes de conquistar esses ambientes. Haverá 
resistência, é claro, mas nada que seja importante será alcançado sem luta. Importa que nessa questão estamos 
plenamente alinhados com os ensinamentos do Concílio e com o Papa.  Por último é importante ressaltar que a 
recepção desse modelo de Igreja Povo de Deus ainda não está totalmente assimilada de ambas as partes (hierarquia 
e laicato). Muitos estudiosos costumam dizer que 50 anos é muito pouco para que um Concílio seja realmente 
recepcionado por todos. E não sejamos inocentes. Há por aí ainda muita saudade, por parte de um tanto de bispos e 
padres, daquele modelo de Igreja antigo no qual o povo era obediência absoluta, jamais questionava e se limitava a 
viver a fé na busca pelos sacramentos e a manutenção, inclusive financeira, da Instituição.  

 

POR FERNANDO CYRINO 
 
 
  



CLASSIFICADOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       

 

      

 

     
 

 

      
 
 

 
 


