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“Ó Maria, eis-me aqui, a vós recorro e em vós cono. Dizei a
Deus que quereis a minha salvação, e Deus certamente me
salvará. Dizei-Lhe que sou vosso e outra coisa não vos peço!”
(Santo Afonso)
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Editorial

VAI ACONTECER...

Palavra do Pároco

Dia de São João Batista
- No dia 24, sábado, estaremos celebrando a natividade de São João
Batista. Horários: 7h e 8h.

Apostolado da alegria

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
- O tríduo se realizará do dia 24 ao dia 26, sempre às 18h. Exceto no
dia 26, segunda-feira, que será na celebração das 7h. Já no dia 27,
terça-feira, teremos missas às 7h, 8h, 15h e, a solene, às 18h.

O mês de junho é conhecido no meio católico como o mês do
Sagrado Coração de Jesus, essa festa bonita que é celebrada na
sexta-feira que segue a semana da festa de Corpus Christi. Em nossa
paróquia, os membros do Apostolado da Oração (associados e
zeladores) estão inseridos em várias pastorais e se unem, às
primeiras sextas-feiras de cada mês, para participação na Eucaristia
e a reunião formativa.
O apostolado é um sinal e um convite a todos nós, pois ser
apóstolo de Cristo implica consagrar a nossa vida a Deus pela
intimidade oracional e pelo testemunho na Igreja e na sociedade. A
Paróquia Santo Afonso é um espaço de muita oração, situado no
coração da Tijuca, mas também exerce um apostolado diversicado,
com o objetivo de tocar o coração humano, encaminhando-o a
Cristo.
As pessoas dizem que gostam de frequentar a nossa paróquia
porque sentem aqui uma alegria jovial contagiante. Nesse sentido,
uma das formas de evangelização que promovemos está nas festas
da paróquia. Em junho, a festa junina (a nossa FEJUSA) e o Chá Tarde
com Maria reúnem muitas famílias em nossa igreja, adro e pátio dos
redentoristas. São momentos de confraternização e revigoramento
da fé, que, em festa, atrai novos irmãos e irmãs para a convivência
eclesial.
De fato, a outra grande festa em junho é Corpus Christi, que
lembra o chamado de Deus para que todos nós nos tornemos
membros do corpo de Cristo, que se evidencia na participação ativa
na vida da Igreja. A história de Santa Terezinha, por exemplo, revela o
desejo que ela tinha de encontrar a sua vocação. Depois de muito
procurar, ela descobriu, no coração da Igreja, a sua vocação ao amor.
E você, meu amigo, minha amiga, já descobriu a sua vocação? Na
sua vida, você já se encontrou? Essas duas simples perguntas têm
um alcance existencial que abarca o seu corpo material e a
eternidade do Corpo de Cristo.
Em Mateus 8, 20, Jesus arma que o Filho do Homem não tem
onde reclinar a cabeça, por isso, ao mesmo tempo que somos
chamados a descobrir o nosso lugar na família, na Paróquia e na
sociedade, temos de ter consciência de que o nosso lugar está no
cuidado dos corpos de Cristo, aqueles desprovidos de alimento, de
emprego, de saúde e de dignidade, conforme Mateus 25.

Beatos redentoristas ucranianos
- No dia 28, a Congregação Redentorista festeja a memória de seus
beatos Basílio, Nicolau, Zenão e Ivan. Homens que deram suas vidas
pela Copiosa Redenção.
Dia de São Pedro e São Paulo
- A Igreja comemorará no dia 2 de julho, domingo, o Dia do Papa e os
dois grandes apóstolos de Jesus – São Pedro e São Paulo - os
alicerces de nossa Igreja.
Aniversário da Província
- A Província do Rio comemora os seus 66 anos de fundação no
próximo dia 29. Oremos pela missionariedade de seus padres, irmãos e
missionários leigos redentoristas.
Sagrado Coração de Jesus
- Venha participar desse grande momento de nossa liturgia.
Vai ser no dia 23, às 15h. A celebração será presidida pelo Pe. Penido.
Semana do dízimo
- Fique atento. A semana de conscientização sobre o dízimo
vai de 2 a 9 de julho. Nesse período, teremos agentes da pastoral de
plantão, na porta da igreja para tirar dúvidas e fazer novas inscrições.
Conssão comunitária
- Venha se reconciliar com o Redentor. Dia 6 de julho, quinta-feira,
logo após a celebração das 18h.
Assembleia paroquial
- Todos os coordenadores de pastorais, grupos, movimentos
e equipes estão convocados. Vai acontecer no dia 8 de julho,
das 8h às 12h, no salão paroquial.
Ordenação sacerdotal
- No dia 8, sábado, Pe. Ergo Dias de Araújo comemorará 54 anos de
vida presbiteral. Oremos pelo seu ministério e que o Santíssimo
Redentor o abençoe e o ilumine cada dia mais sua vocação sacerdotal.
Parabéns, Pe. Araújo!
Pastoral do Batismo
- Informações sobre cursos e inscrições acontecem às quartas-feiras,
na sala 106, das 8h às 11h. As cerimônias do batismo são sempre no
segundo e quarto domingo do mês, após a missa das 11h.

CHÁ TARDE COM MARIA

O mês se conclui com as festas de São João Batista, Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, São Pedro e São Paulo. Todos –
inclusive Maria – se tornaram apóstolos da oração e da missão. Pela
dedicação de nossos santos, na construção de uma sociedade justa,
fraterna e igualitária, a Igreja os reverencia com louvor.
Pe. Luís Carlos de Carvalho Silva, CSsR
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Venha participar deste agradável momento de convivência
e saborear deliciosos bolos e chás!
Haverá também o tradicional Show de Prêmios!
Dia 25 de junho, às 15:30, no pátio da Paróquia Santo Afonso.
Adiquira já o seu convite na secretaria paroquial
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Socorro certo e seguro

Pentecostes: sopro renovador de vida
Frutos espirituais
Os tempos atuais parecem
mesmo carregados de uma
grande pluralidade de coisas
e sentidos, tantas são as
possibilidades, nascidas
principalmente dos
avanços tecnológicos.
Por outro lado, são
tamanhos os impasses,
as questões, os desaos.
E no meio de tudo, de
alegrias e tristezas,
seguimos portando a pequena
chama de nossa fé cristã.

Em nossa comunidade, o mês de junho é vivido com especial
alegria. Além dos famosos santos muito festejados em todo o Brasil –
Antônio, João e Pedro –, nós nos preparamos com grande entusiasmo
e devoção para celebrar, no dia 27, Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro.
Seu ícone, de estilo bizantino, do qual há séculos se contam muitas
histórias e milagres, é mais conhecido no Oriente, mas também
venerado no Ocidente, graças à ação dos Missionários Redentoristas.
A grande réplica que temos em nossa igreja (idêntica ao original, que
está em Roma) recebe, diariamente, a visita de fervorosos devotos –
ora a pedir, ora a agradecer por graças recebidas –, sempre muito
emocionados com a sensação de estarem sendo olhados diretamente
pela Mãe retratada no ícone.
É bem verdade que estamos vivendo tempos muito difíceis em
nossa sociedade, e há quem questione ainda haver fé. A crise política,
econômica e social pela qual atravessa nosso país parece não ter
precedentes. Nossa cidade – com título mundial de Maravilhosa – está
mergulhada em incertezas e total insegurança, e seus cidadãos
parecem estar sob uma perene nuvem de medo. Apesar de todas
essas diculdades – e, talvez, até por causa delas –, nós, cristãos
católicos, não perderemos nossa fé em Jesus Cristo. Continuaremos
esperançosos e, guiados pelas rmes mãos da Mãe do Redentor,
agiremos em nosso dia a dia com toda a força e a coragem que
tivermos, para que nosso país e nossa cidade venham, um dia, a gozar
da justiça e da paz necessárias à dignidade humana. Continuaremos a
lutar! Não desistiremos!
Maria, nossa querida mãezinha, venha em auxílio deste povo!
Envie-nos a luz de que precisamos para mudarmos esta cruel
realidade que vivemos. Interceda por nós, Ó Mãe do Perpétuo Socorro!
Sônia Braga

CORPUS CHRISTI

Pentecostes nos faz olhar além,
porque acreditamos que existe um mistério que tudo governa, como
sopro de vida a nos conduzir. É bela a armação de São Paulo “Não vos
conformeis com o mundo presente, mas sede transformados pela
renovação da vossa inteligência, para discernirdes qual é a vontade de
Deus: o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito” (Rm12,2).
Com isso, percebemos que discernimento é uma atitude que
devemos cultivar sempre. Em muitas situações, nos deparamos com
nossa limitação e com a impossibilidade de achar uma resposta assim
tão clara. E, de qualquer forma, lá vamos atropelando a existência,
porque não temos tempo para reetir. Em vez disso, que tal uma
pequena pausa para dizer: “Vinde, Espírito Santo!” Não seria difícil
elencar uma lista de situações sociais, políticas e religiosas que
carecem de um bom discernimento. Então, mais uma vez, podemos
arrumar tempo para escutar o sopro de vida que caminha conosco.
Certamente, Ele não nos substituirá, mas iluminará nossos passos.
Uma outra cena que emerge como fruto do Espírito é o dom da
fraternidade. Ela é expressão da mais profunda linguagem do amor.
Pena que está tão fragilizada em nossos dias. Sem dúvida, ser como
outro nos incomoda porque tira nossa pretensão de onipotência, tão
cara para nossa malha subjetiva. Em muitos casos, trocamos
comunhão por confusão. Nem mesmo entendemos ou escutamos o
que o outro diz ou tem a dizer. Atravessamos um problema sério de
linguagem talvez parecido com aquele de Babel. Há uma surdez
disseminada entre nós, porque o que vem primeiro nas discussões
são os interesses individuais – privados. Mas, não é o amor ao
próximo o mandamento maior? Daí mais uma súplica: Espírito de
amor, ensinai-nos novos caminhos de fraternidade.
Então, precisamos de outros tempos ou ritmos para dar conta de
tantas sementes colocadas pelo sopro da vida em nosso peito. Não
somos máquinas programadas, somos criativos. Ah, Espírito Santo!
Não nos deixe ser invadidos pela confusão que fragmenta e rouba da
vida o melhor que ela possui. Dai-nos o hálito novo que nos faz ser
irmãos em uma busca de um outro mundo possível.
Dom Vicente de Paula Ferreira, CSsR
Bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte/MG

Missas na paróquia
7h, 9h, e 11h

Festa Liturgica de
São Pedro e São Paulo

Igreja na Candelária
-15h: Liturgia das Horas
-16h: Procissão rumo à Catedral
para bênção do Santíssimo e missa

2 de julho
Paróquia Santo Afonso

DIA DO PAPA

Paróquia Santo Afonso
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Pastoral Vocacional

Comunidade Vocacional Dom Muniz

A Comunidade Vocacional Dom Muniz (CVDM) é uma instituição
redentorista dos estudantes de Teologia que já professaram os votos
temporários (pobreza, castidade e obediência) e se preparam para a
consagração denitiva, com vistas ao exercício do ministério
presbiteral ou da vocação leiga consagrada, como junioristas
redentoristas. Nessa etapa, “os junioristas elaboram melhor a
superação das inconsistências que persistem, ampliam o
desenvolvimento dos talentos, dão consistência a uma personalidade
saudável como componente indispensável para uma vida de
consagrados que perseveram” (Ratio Formationis).
É a última etapa da formação inicial – e a primeira experiência de
vida religiosa. É um momento de preparação para a consagração
denitiva, pelos votos perpétuos e para o presbiterato. Tem como tarefa
central o estudo de Teologia e a experiência pastoral junto aos mais
abandonados. Nela conjuga-se vida religiosa comunitária (orante e
fraterna), experiência Pastoral, estudo de Teologia e inserção no
conjunto da Província.
Após a graduação em Teologia e a prossão perpétua, segue a
experiência comunitária redentorista, em uma comunidade da Província
ou em alguma província no exterior, com duração entre seis meses e um
ano, momento em que o jovem redentorista se prepara para a
ordenação diaconal e sacerdotal.
O nome da comunidade é uma homenagem ao primeiro bispo
redentorista brasileiro, bispo de Barra (BA), Dom João Batista Muniz,
grande sanitarista, que foi condecorado pelo governo por sua luta
contra a malária.
Em 2017, dezenove redentoristas compõe a CVDM, sendo oito da
Vice-Província de Fortaleza, sete da Vice-Província da Bahia e quatro da
Província do Rio. O reitor e formador da comunidade é o Pe. Paulo
Sérgio Carrara, C.Ss.R.
Comunidade Vocacional Dom Muniz
Rua Capitão Leonídio Soares, 751 – Planalto
CEP: 31720-590. Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3494.4519
Fax: (31) 3494-3234

PASTORAL VOCACIONAL
“COMO SÃO BELOS OS PÉS DOS MENSAGEIROS.”
(IS 52,7)

Contato:
Pe. André Luiz Bastos, CSsR
contato@vocacionalredentorista.com.br

Paróquia Santo Afonso

Apostolado da Oração

Um caminho rumo à santidade
Quem nunca viu, em
nossa paróquia e em
inúmeras outras, um grupo de
mulheres e homens usando
uma ta vermelha? Esse
símbolo signica pertença ao
Apostolado da Oração,
zeladores e zeladoras do
Sagrado Coração de Jesus.
O que signica Apostolado
da Oração? "O Apostolado da
Oração constitui a união dos
éis que, por meio do
oferecimento cotidiano de si
mesmos, se juntam ao
Sacrifício Eucarístico, no qual
se exerce continuamente a obra de nossa redenção, e dessa forma,
pela união vital de Cristo, da qual depende a fecundidade apostólica,
colaboram na salvação do mundo", segundo o livro dos estatutos do
Apostolado da Oração.
O que poucos sabem é que o Apostolado da Oração é ligado à
Ordem dos Jesuítas, a Companhia de Jesus, que, a partir de 1884,
por anseio de alguns estudantes de losoa e teologia, de um colégio
francês, decidiram criar um apostolado. Como ainda estudavam e
não tinham permissão para pregar e nem exercer outros serviços
próprios do apostolado, passaram a oferecer seus estudos, os
sacrifícios voluntários e outros atos de piedade, isso por sugestão do
orientador espiritual. Passados dois anos, esse orientador publicou
um livro chamado O Apostolado da Oração.
O Apostolado da Oração propõe um caminho rumo à santidade, a
partir do oferecimento diário que transforma nossa vida e nos coloca
em comunhão universal de preces pela força do Espírito Santo, que
habita em nossos corações, e nos impele a vivenciar os mesmos
sentimentos do Coração de Jesus. Alimentados e modelados por Ele
na Eucaristia, e reconciliados com Ele pelo Sacramento da
Reconciliação, somos colocados plenamente, de coração inteiro, a
seu serviço e a serviço da Igreja, a exemplo de Maria, para que seu
Reino venha a nós, hoje, amanhã e sempre.
A prática básica é o oferecimento diário de todos os zeladores ao
Pai, nas intenções do Santo Padre, e a colaboração na Missão de
Cristo.
No Brasil, a devoção começou em Itu, São Paulo, em 1871, por
intermédio do padre Bartolomeu Taddei, missionário jesuíta,
considerado o fundador e propagador do Apostolado da Oração em
nosso país. Sabe-se que houve um pequeno centro isolado em
Pernambuco, em 1867; entretanto, não teve projeção nacional. E em
1888, segundo dados da associação, já havia cerca de trezentos
centros do Apostolado da Oração, em todo o país, com mais de 400
mil membros.
Em nossa paróquia, sob a orientação espiritual do Pe. José
Luciano Jacques Penido, o Apostolado da Oração se reúne sempre
na primeira sexta-feira de cada mês, após a missa das 8h. Na quintafeira que antecede a essa reunião, o grupo faz uma Adoração ao
Santíssimo Sacramento, com a par ticipação de todos ao
membros/associados e éis de nossa paróquia.
Este ano, a missa festiva será no dia 23 de junho, sexta-feira, às
15h, e será presidida pelo Pe. Penido. Venham par ticipar!
Aguardamos por vocês!
O Redentor/PasCom
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Jovens em ação

Eu tenho um amigo de 92 anos, sobre quem costumo dizer que só
gostando muito da vida para chegar tão longe – porque, para todo mundo,
tem uma hora que a máquina começa a apresentar pequenos defeitos, os
aplausos vão diminuindo, os amigos e os amores já se foram e parece que
o que resta mesmo é sair de cena. Daí que, para manter a chama, é preciso
se reinventar, se redescobrir, se atualizar – sem perder a essência –, buscar
constantemente um novo fôlego na fé e na espiritualidade.
Essa capacidade de renascer, de não se acomodar, de evoluir não é
uma receita saudável de longevidade somente para os seres humanos; a
medida vale também para as instituições. Uma igreja como a nossa Santo
Afonso, por exemplo, que completa 110 anos de existência neste 9 de
junho, certamente precisou se transformar muitas vezes durante essa
longa travessia. Não digo em relação a dogmas, logicamente, mas, aliado
ao processo evolutivo da própria sociedade, no modo de transmitir a
doutrina e os conceitos de fé.
A edicação secular, com suas torres imponentes, o magníco
mosaico do piso, os vitrais, a presença de Maria em todos os quadros da
Via-Sacra, a pintura das paredes, o moderno espaço do centro paroquial, a
capela, o ambiente climatizado – tudo isso é maravilhoso. Tão importante
quanto a contribuição de todos os sacerdotes e irmãos que, com muito
trabalho e dedicação, ajudaram e ajudam a formar o espírito que caracteriza
a nossa igreja.
Ainda que a expressão igreja viva seja quase um clichê, de todo modo é
a que melhor dene a pujança da nossa comunidade paroquial. A
catequese, a crisma, os grupos de oração, as pastorais, os corais, a
devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a São Geraldo, a
assembleia sempre participativa, todas essas formas de engajamento
moldam a face mais visível da nossa igreja. O acolhimento cotidiano a
quem se aproxima de nós, porém, é o que melhor nos distingue como
redentoristas e verdadeiros seguidores do Redentor. Anal, somos nós, que
nos emocionamos no encontro com Jesus, que já choramos nossas
perdas, curamos nossas dores, acalmamos nossos corações,
aprendemos, ensinamos, nos doamos, celebramos as mais diversas
datas, nos divertimos nas festas, participamos das campanhas, nos
apaixonamos entre essas portentosas colunas de pedra, somos nós,
somos nós que damos vida a essa igreja de 110 anos e a fazemos cordial e
vibrante.
Carlos Eduardo Melo

A juventude da Paróquia Santo Afonso está engajada nas orientações
que a Igreja propõe – “Igreja em saída” –, mesmo tendo muito a ser feito, a
ser estruturado. O serviço missionário desses jovens é exercido como um
encontro pessoal com Jesus Cristo na gura do irmão/ã necessitado/a que
habita as ruas do nosso bairro, que procura nossa paróquia, carente do pão
de cada dia e crianças que vivem em abrigos.
O dinamismo e entusiasmo desses jovens estão se tornando marcas
efetivas no campo da ação social, da evangelização e da espiritualidade
redentorista, na comunidade local, o que Santo Afonso Maria de Ligório
tanto apregoou e consolidou.
Eles estão mostrando sua força, ousadia e coragem no exercício da
missão urbana, participando de maneira colaborativa. Além disso se
empenham em buscar outros jovens, que ainda não tiveram essa
experiência com Jesus, para fazerem parte desse movimento desaador.
A mobilização de nossa juventude é, de forma nova, praticar o
Evangelho, exercer a missionariedade, doar parte de sua vida às
necessidades dos carentes e viver a fé, seguindo os passos de Santo
Afonso.
Vivendo a alegria em Cristo, esses jovens, chamados a missionar, a
lutar por uma causa social, a contagiar outras pessoas, partem, vão ao
encontro dos carentes para testemunhar a fé em Jesus e mostrar que, com
ela, se vive a caridade e o serviço.
Todos – não apenas os jovens, também os adultos – são chamados a
participar desse movimento social de nossa paróquia, colaborando da
melhor forma. Doem alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal.
Toda doação é bem-vinda!
O Redentor/PasCom

Viagem ao Egito - Abril/2017
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO
1

15

YVONE BELISÁRIO DA SILVA
RENATO LUIZ DE ALMEIDA

ANTONIO GOULART SILVA
EVELYN MORAES ROGES

2

16

LUÍS MANOEL DE OLIVEIRA LEITE
NELSON JOSE DA COSTA JUNIOR

ERIVALDO QUEIROZ DE PAULA FILHO
MAURO CESAR PEREIRA DOS SANTOS

4
AMÉRICA DUARTE MORGADO BAPTISTA
IGNÊS GARCIA DA CRUZ
JACYRA CAMPELLO MAGALHÃES
MARIA DAS GRAÇAS NUNES VICENTE
WASHINGTON OLIVEIRA FONTES

5
BRUNO FREDERICO OLIVEIRA DE SOUZA
MARLUCE ALENCAR BARBOSA

6
GRUPO JESUS EUCARÍSTICO
JANETE DA CONCEIÇÃO JURELEVICIUS
MARCELLO
MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL VIDUANI
MARIA DE FÁTIMA REZALLAS DA COSTA
ODILA GAMA DA SILVA

18
ANTONIA DE JESUS DA SILVA
ANTONIO CARLOS COELHO FERRARO
DOLLY TOMAS
NAIR PIMENTA DOS SANTOS
WALTER VALENTE

19
MARIA MIRIAM BRITO VILACA
ELIZABETH MAULLER BARCELLOS MIRANDA

7

20

BENIGNA DE JESUS TINOCO
NESTORIA MERINO DE ARCE

ALTAIR CALS

8

NILCEA ARRAES LIBERALI

FLORIDA BRIZZI RODRIGUES
MARIA LUCI DA C. GAMELEIRA
MARIA VIEIRA DA CRUZ COSTA

9

Em honra a festa de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, exibiremos o lme “Maria de Nazaré”.

17
MÁRCIA OLIVEIRA FERREIRA
MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE PEDRO
MARIA OLÍVIA SANTANA
QUILDA LÚCIA CORREIA DE SANTANA
THEREZINHA DIAS RIBEIRO

IRENE MARQUES LOPES
MARIA DA GLÓRIA PEREIRA
MIRHEM COMUNALE

10
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
DARCY E ALBA V. DE O. E OLIVEIRA BATISTA

11
FRANCISCO DE ABREU PEREIRA
JOÃO PINHO

12
CARMEN DA SILVA T. FONTOURA
FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTUNES
LIEGE REAL BARBOZA
MARIA TEREZA SIQUEIRA DA ROCHA
SÍLVIA MORAES GIOIA
TERESINHA FERNANDES BARRETO
ZENAIDE RIBEIRO PEREIRA

13
ELIZEA FERNANDES DA SILVA
LUIZ CARLOS DA COSTA JUNIOR
PATRÍCIA PIMENTEL DUARTE DIAS
SONIA BRAGA BARREIROS

14
MARIA CRISTINA COSTA COLUCCI
MARIA DO SOCORRO BRITO
MARIA ROSA PIMENTA BRAGA

21
22
ANA BEATRIZ ROCHA DOS SANTOS
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DOYLE
ZILDA FERREIRA DA COSTA NORONHA

23
JOSÉ PITA DOMINGUES
MARGARIDA MARIA FERREIRA CAMARA

24
HELENA CRISTINA BIN SILVESTRE
MARIANGELA MENEZES NUNES VIEIRA DE
SOUSA

26
ANA MARIA PEDRO

27
ADELINA FERNANDES DOS SANTOS

28
ALEXANDER DE ABREU
IVETTE FERREIRA FERDINAND
MERCEDES ANTONIA CALIMAN PALMEIRA

29
WALDELICE RIBEIRO SAMPAIO

30
HELENA MARIA DA COSTA
LEGIÃO DE MARIA-MÃE DO PERPÉTUO
SOCORRO
MARIA LUCIA DE ABREU PINTO
MARIA THEREZA ABREU B. DE ANDRADE

NOVOS DIZIMISTAS MAIO
ALINE EDWIRGENS NEVES DE ALMEIDA | ANA MARIA A. LESSA
EDUARDO MARCELINO DIAS | GILENA M ARAGÃO
JEIZA DA CONCEIÇÃO APRÍGIO RUAS
MARIA CECÍLIA FUENTES DE CARVALHO | MIGUEL SOUZA LIMA
SANDRA DA ROCHA FLORENCIO | TEREZINHA SILVA FERREIRA

Mensagem da Pastoral do Dízimo
O dízimo é um ato de fé em Deus e con ança na
comunidade. “Quem semeia com largueza, com
largueza colhe” (2 Cor 9,6).
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O som nosso de cada dia

Interparoquial 2017

“Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai
ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor,
bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de
dia a dia” (Salmo 96). A música faz parte da
nossa vida, transforma nosso humor e dá
ritmo ao nosso caminhar. A música não
só faz par te de nossa liturgia, como
também, a realça, dando som a cores e a
espaços sagrados.
Obviamente, para que a música atinja o seu
objetivo, através da liturgia e das outras ações e
atividades em nossa Paróquia Santo Afonso,
precisamos de equipamento de som apropriados e adequados para o
nosso espaço sagrado. Assim, mais uma vez a comunidade Santo
Afonso é chamada a se reunir e a contribuir para que possamos
adquirir um novo equipamento de som, mais adequado e moderno.
Para tanto, novamente agradecemos e rogamos pela generosidade de
nossos paroquianos, que sempre que são chamados a contribuir,
mesmo que pouco, não deixam de dar uma resposta de solidariedade
e amor. Com a certeza de que mais uma página da belíssima história
de nossa Paróquia será escrita, a partir da generosa partilha de cada
paroquiano, que têm os corações e ouvidos aquecidos com um
“canto novo” cantado em nosso Igreja.
Nós podermos contribuir de diversos modos. Uma dessas
contribuições que, tradicionalmente, a nossa paróquia usa, quando
começamos uma campanha, é o “carnezinho” com uma contribuição
mensal, que possibilita a paróquia a planejar e executar mais um
projeto importante para nós de forma organizada. Certamente, você
poderá contribuir de outras formas, como uma doação na secretaria
ou depósito na conta da paróquia. Sendo importante, a sua
generosidade e disponibilidade em ajudar a nossa comunidade
paroquial a se modernizar, proporcionando para todos um som
adequado, deixando nosso ambiente mais privilegiado para
evangelização.
Desde já louvamos e agradecemos a Providência Divina, que
sempre conta com mãos e corações agradecidos e generosos,
dispostos a partilhar e contribuir para o bem de toda a comunidade e,
nosso também, tornando a nossa paróquia um oásis, ao som de liras e
cítara, no coração da Tijuca!
Josilmar Andrade

SEJA UM COLABORAR DA CAMPANHA:

O SOM NOSSO DE CADA DIA!
Existem várias maneiras de contribuir:
1. Adquira na secretaria um carnê e colabore mensalmente.
2. Dirija-se a secretaria e faça a sua doação espontânea.
3. Deixe a sua contribuição na igrejinha que ca no centro da
nave da igreja.
4. Deposite diretamente na agência bancária. Veja os dados
para o depósito:
Favorecida: Paróquia Santo Afonso
Bradesco: Agência 0226 – Conta Corrente 000425-1
Com certeza a sua generosa contribuição se tornará um
veículo, para melhorar a comunicação evangelizadora no
seio de nossa paróquia.

A Província do Rio de Janeiro realizou, de 19 a 21 de maio, o
encontro anual das lideranças de suas paróquias e santuários. O
principal objetivo foi promover a formação eclesial dos agentes
pastorais participantes (Pastorais: Acolhida, Catequese, Crisma,
Comunicação, Dízimo, Familiar, Juventude, Liturgia e CPP),
proporcionando integração entre as unidades e interação da
espiritualidade redentorista.
A coordenação do Interparoquial teve a orientação do Padre
Anderson Trevenzoli, C.Ss.R., Secretário de Comunicação, e do Padre
Luis Carlos de Carvalho, C.Ss.R., Secretário de Pastoral. Durante todo o
sábado (dia 20), o grupo se dedicou a um estudo sobre as Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora (DGAE) 2015/2019, documento
emitido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O
palestrante foi o Padre Cleto Caliman, salesiano, doutor em Teologia
pela Faculdade de Teologia da Faje, que atualmente é coordenador do
curso de Teologia e professor titular de Teologia Sistemática do Instituto
Santo Tomás de Aquino e leciona a mesma disciplina no Instituto Dom
João Resende Costa, da PUC-Minas.
O enfoque principal do referido documento é “EVANGELIZAR a
partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como Igreja discípula,
missionária e profética, alimentada pela Palavra de Deus e pela
Eucaristia, à luz da evangélica opção pelos pobres, para que todos
tenham vida, rumo ao Reino denitivo”. Nessa linha de pensamento,
todo o dia de sábado foi voltado para o a apresentação e estudo do
documento.
No domingo, pela manhã, Padre Paulo Sérgio Carrara, C.Ss.R.,
reitor da Comunidade Vocacional Dom Muniz, levou o grupo a reetir
sobre o “Voltar a Jesus”, na contextualidade da Igreja e do mundo.
Padre Carrara ressaltou que, em várias citações bíblicas, Jesus é
indicado como “Filho de Deus”, o Messias. No mundo, o horizonte da
missão, a fraternidade universal, o diálogo interreligioso.
Por volta de 60 agentes pastorais participaram do encontro,
oriundos das diversas paróquias e santuários de nossa província:
Paróquia Sagrada Família – Cariacica (ES); Santuário Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro – Campos dos Goytacazes (RJ); Paróquia Santo
Afonso – Rio de Janeiro (RJ); Paróquia Nossa Senhora da Glória – Juiz
de Fora (MG); Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro –
Floresta/Juiz de Fora (MG); Paróquia São Sebastião – Coronel
Fabriciano (MG); Paróquia São José – Belo Horizonte (MG); e Santuário
São Geraldo – Curvelo (MG). A participação de todos mostrou o
interesse ao tema proposto. Cabe destacar, ainda, que a alegria e o
entrosamento foram a tônica do encontro.
Irene Simantob
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Nas fotos... os eventos
Primeira Eucaristia Infantil e Adolescentes - dia 6

JERUSANEJA - dia 6

Dia de N. Srª de Fátima - dia 13

MMC/Feminino - dia 14

Encontro do clero - dia 17

INTERPAROQUIAL - de 19 a 21

Coroação de N. Srª de Fátima - dia 28

Quer ver mais fotos? Clique no ícone do Flickr, no nosso site: www.santoafonsorj.org.br

Rua Barão de Mesquita, 275
Tijuca, Rio de Janeiro
Tel.: 2264-6162
www.santoafonsorj.org.br

HORÁRIO DAS MISSAS
Segunda - 7h
Terça - 7h, 8h, 15h e 18h
Quarta, Quinta e Sexta - 7h, 8h e 18h
Sábado - 7h, 8h, 15h e 18h
Domingo - 7h, 9h (missa das crianças), 11h,16h,
18h (missa dos jovens) e 20h (missa da família)

HORÁRIO DAS CONFISSÕES
Terça a Sábado
De 8h às 10:30h e de 15h às 16:30h
SECRETARIA PAROQUIAL
Terça a Sexta - 7:30 às 21:00h
Sábado - 7:30h às 19:00h
Domingo - 7:30h às 13:30h

