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Mensagem do pároco
Caros paroquianos,

N

a semana dos dias 5 a 8 de julho fiquei
profundamente indignado com as
manchetes do jornal O Globo e reportagens na TV
noticiando que o senhor prefeito fizera do Palácio da Cidade uma
filial da sua igreja, deixando de ser “bispo licenciado” para promover correligionários. Lembremos que o Brasil é um país laico!
Trecho do Samba da Márcia (de Luiz Fernando, do Samba na
Fonte), em crítica bem-humorada à atitude do prefeito:
“Se não tem vaga no SUS/ Nem remédio na farmácia
Fala com a Márcia/ Fala com a Márcia
Fala com a Márcia/ Fala com a Márcia (...)”

			 ***
A atuação da Igreja Católica busca ser mais inclusiva: o Papa
João Paulo II, por exemplo, inúmeras vezes realizou encontros
inter-religiosos. Eu, em várias missas, já fiz comentários a respeito
de um aluno da PUC que fez a seguinte observação: “Eu nunca
seria católico.” Perguntei por que, e veio a resposta: “Vocês são
muito light para o meu gosto.” Acrescento um trecho do livro
Como a igreja católica construiu a civilização ocidental, do historiador Thomas E. Woods Jr., que reforça esse entendimento
de que somos “light” e que fala que, apesar de sermos um dos
grandes pilares da civilização ocidental, absorvemos influências
positivas de outras culturas, como a grega e a romana:
“Philip Jenkins, renomado professor de história e estudos
religiosos da Pennsylvania State University, chamou ao anticatolicismo ‘o preconceito aceitável nos Estados Unidos’. É difícil
contestar esse juízo: nos nossos meios de comunicação e na nossa
cultura popular, pouca coisa é inadmissível quando se trata de
ridicularizar ou de satirizar a Igreja. Os meus alunos, quando
têm alguma noção a respeito dela, só sabem mencionar a sua
pretensa ‘corrupção’, sobre a qual ouviram intermináveis histórias
de duvidosa credibilidade dos seus professores do ensino médio.
A questão é que, no ambiente cultural da atualidade, é fácil
esquecer – ou não tomar conhecimento sequer – tudo aquilo que
a nossa civilização deve à Igreja Católica. Muitos reconhecem
que ela influenciou, sem dúvida, a música, a arte e a arquitetura,
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mas não vão além disso. Para
o nosso estudante do ensino
médio, a história do catolicismo pode ser resumida
em três palavras: ignorância,
repressão e estagnação; ninguém fez o menor esforço
por mostrar-lhe que a civilização ocidental deve à Igreja
o sistema universitário, as
ciências, os hospitais e a previdência, o direito internacional, inúmeros princípios
básicos do sistema jurídico
etc. etc. O propósito deste
livro é precisamente mostrar
essas influências decisivas,
mostrar que devemos muito
mais à Igreja Católica do que a maior parte das pessoas – incluídos
os católicos – costumam imaginar. Porque, para sermos exatos,
foi ela que construiu a civilização ocidental.
Como nem é preciso dizer, o Ocidente não deriva apenas do
catolicismo; ninguém pode negar a importância da antiga Grécia
e de Roma, ou das diversas tribos germânicas que sucederam ao
Império Romano do Ocidente, como elementos formadores da
nossa civilização. E a Igreja não só não repudiou nenhuma dessas
tradições, como na realidade aprendeu e absorveu delas o melhor
que tinha para oferecer.
Nenhum católico sério pretende sustentar que os eclesiásticos
tenham acertado em todas as decisões que tomaram. Cremos que
a Igreja manterá a integridade da fé até o fim dos tempos, não
que cada uma das ações de todos os papas e bispos que já houve
esteja acima de qualquer censura. Pelo contrário, distinguimos
claramente entre a santidade da Igreja, enquanto instituição guiada pelo Espírito Santo, e a natureza inevitavelmente pecadora dos
homens que a integram, incluídos os que atuam em nome dela.”
“Nós somos testemunhas de nossa fé.”

Padre José Roberto Devellard, pároco
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Do pequeno ao grande: servindo ao Senhor!
Cris Weinert
“Se estivermos verdadeiramente
enamorados por Cristo e sentirmos o quanto Ele nos ama, o
nosso coração se ‘incendiará’ de
tal alegria que contagiará quem
estiver ao nosso lado.”
(Papa Francisco)

Q

uem vê a pequena capela ao pé do Mor ro
(Pavão-Pavãozinho) não imagina quão grande ela é. Há 30 anos
sob os cuidados das missionárias
Donum Dei, a capela hoje, além das inúmeras atividades que ali
ocorrem, dispensa uma atenção especial com relação à perseverança
das crianças dentro da Igreja. Nas diversas missões Donum Dei,
pelo mundo, o trabalho é direcionado aos pobres; mas, aqui no
Rio, em Copacabana, há um diferencial – as missionárias moram e
trabalham na comunidade, vivenciando, dia a dia, as dificuldades de
cada família. Desde sua chegada, pelas mãos de D. Eugênio Salles e
confiadas ao Pe. José Roberto, já passaram missionárias de diversas
partes do mundo – Odette, Theodora, Maria José, Noellie, Rosa,
Thereza. Atualmente, são Maria Rosa e Maria Aline, com Michelle
à frente, que com seu sorriso cativante, esbanja carisma e desperta

Anunciando... Informática
Apresentamos, aqui, nossos anunciantes, para que você conheça quem
oferece seus produtos/serviços em nosso jornal. Nesta edição, conversamos com o Raphael Nora, instrutor de informática.
• Quais serviços oferece? Tenho maior foco como instrutor de informática. O cliente pode ter algumas dúvidas em alguns pontos ou aprender
a usar algum recurso por inteiro, por exemplo. E não tem problema
se quiser iniciar do zero. Funciona melhor quando se personaliza de
acordo com a necessidade de cada um. Tenho anos de trabalho na área
e posso garantir que não tem idade para aprender. Estou à disposição,
também, para instalações, redes, ajustes e problemas com vírus, além de
smartphones e tablets. Também atendo estabelecimentos comerciais.
• Qual sua relação com a Paróquia da Ressurreição? Por acaso, mui-

"Volta teu rosto sempre na direção
do sol e então as sombras ficarão
para trás."
(Provérbio Russo)

o respeito de toda a comunidade.
A mágica acontece quando
chega o entardecer de sábado e,
com ele, inúmeras crianças com
seus livros e bolsas descem as
escadas da comunidade. Jovens
reúnem-se com seus instrumentos, adereços e paramentos e
nem mesmo a proximidade com
o mar impede que essa “galera
de Cristo”, venha celebrar com
muita alegria a Santa Eucaristia.
Mas o trabalho começa muito
antes, em visitas às famílias, nas
quais, além do aspecto social, se
promove o engajamento das crianças e adolescentes nas atividades
espirituais, encaminhando-as às pastorais de acordo com a idade.
A Capela da Anunciação conta hoje com 350 participantes ativos por sábado, com idades entre 4 e 25 anos, distribuídos entre as
seguintes pastorais: Catequese, Perseverança, Crisma, Grupo Jovem,
Coroinhas, Ministério de Música (coro e violão) e Ministério de
Dança. E são esses os grupos que conheceremos mais a fundo nas
próximas edições.
As atividades na Capela da Anunciação, aos sábados, iniciam-se
às 15h, e a missa é celebrada às 18h30.
https://m.facebook.com/capela.anunciacao/

tos de meus clientes moram perto da paróquia, circulo bastante por
Copacabana e Ipanema. Maria Christina, que escreve para este jornal,
foi uma de minhas primeiras alunas, aprendeu comigo. Ela me chama
toda vez que aparece alguma dificuldade e quer saber mais. Como há
pouco tempo, por exemplo, quando ganhou um novo computador e me
pediu para fazer todos os ajustes nele. E como meu trabalho depende de
confiança e recomendação, ela me indicou a amigos, que me indicaram
a outros, enfim, o grupo foi crescendo. Tenho alunos de todas as idades,
desde iniciantes até quem já tem conhecimento e quer evoluir mais.
• Por que anunciar no Jornal da Ressurreição? Como já disse, muitos
dos meus clientes moram na região da paróquia. Quando fiquei sabendo
que a paróquia tem um jornal, interessei-me logo!
Ludimila Cindra
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Entrevista

Maria Christina Monteiro de Castro

Pe. Marcos Paulo: dedicação aos estudos e à Igreja

“A

cima de tudo, vim aprender”: essas
palavras fazem a síntese da entrevista
com o Pe. Marcos Paulo Galvão da Silva,
presença ativa em nossa paróquia desde o
final de 2017. Vamos saber um pouco o que
pensa, o que faz e quais seus sonhos e projetos.

• Fale um pouco do sr. e de como “veio
parar” entre nós. Sou carioca. Aos 16 anos,
entrei no seminário e, muito jovem, em
2004, ordenei-me padre. No seminário, fui
colega e amigo do Pe. Ionaldo, tão lembrado
e querido ainda hoje por quem o conheceu.
Também nesses anos fui aluno do Pe. José
Roberto, mais tarde meu professor na PUC.
O resultado foi encontrar aqui portas abertas e a mais generosa
acolhida, quando senti que precisava dar uma parada e dedicarme aos estudos.

da PUC. Ao constatar que o Doutorado
demandava mais estudos, mais pesquisa
e tempo para escrever, procurei o Pe. José
Roberto e vim para a Ressurreição. Hoje,
consigo conciliar minhas atividades pastorais e os trabalhos acadêmicos. [Imaginem:
seu tema é Política e Poder no pensamento
do filósofo francês Foucault. Pe. Marcos
precisa de muito tempo mesmo!]
• Quais suas responsabilidades na paróquia, hoje? Trabalho como diretor espiritual
da Renovação Carismática e de dois grupos
de oração, às terças e quartas, junto às lideranças leigas que coordenam essas pastorais.
Também acompanho, com o seminarista Jackson, a pastoral dos
jovens da JUC e a Crisma e celebro uma missa no Pavão nos
finais de semana. Além disso, presto assistência aos pacientes do
Hospital Clínica de Ipanema, vizinho à Ressurreição.

• Que estudos são estes que exigem tanto do sr.? Num certo momento, resolvi fazer Mestrado e Doutorado em Filosofia. Antes,
precisei cursar a PUC, já que a cadeira oferecida no seminário
não é reconhecida pelo MEC. Formado, fui para Roma completar
os estudos e lá fiquei de 2011 a 2015. Ao voltar, colaborei como
vigário paroquial da Igreja Nossa Senhora da Vitória.

• Como juntar a rebeldia de Foucault à vida cotidiana de uma
paróquia? Ganhei e ganho cada dia com meus estudos: ampliei
o olhar sobre a sociedade e seus grupos, compreendo melhor os
mecanismos que determinam e formam as camadas sociais e me
relaciono melhor com as pessoas.

• Ah, o sr. chegou a assumir paróquias? Onde? Como foi? Fui
pároco da Igreja Nossa Senhora da Paz, em Campo Grande e
Santa Luzia, em Honório Gurgel. Na volta de Roma, fui nomeado
vigário paroquial da Nossa Senhora da Vitória, na Barra. Ao mesmo tempo, há alguns anos, leciono Filosofia no Campus Sumaré,

• E como vê a Ressurreição? Encontrei uma realidade muito
organizada e que funciona muito bem, devido à experiência de
32 anos aqui e à amorosa e atenta dedicação do Pe. José Roberto.
Muita coisa acontece na paróquia, muita gente trabalha muito,
e espero poder contribuir. Mas, acima de tudo, vim aprender.

Pelo Dia do Padre
04 de agosto

Quando o Papa Francisco termina a bênção do
“Angelus”,na Praça de S. Pedro, sempre diz:“Bom
almoço e não esqueçam de rezar por mim.”
Lembremos, então, de pedir a Deus, diariamente, não só pelo Papa, mas por todos os padres,
para que Deus abençoe cada um deles e seu
ministério; para que a Santa Mãe Igreja e nós
todos tenhamos a graça de contar com eles,
transmitindo a fé – legado de Nosso Senhor
Jesus Cristo – cumprindo a missão a que foram
chamados, acolhendo-os com gratidão pela doação plena e pelo
serviço que fraternal e generosamente nos oferecem, fruto de uma
vida consagrada a Deus e ao Seu povo.

Agenda
• 05/08 - Café do Coral, às 8h.
• 24 e 25/08 - Romaria à Aparecida. Informese na secretaria ou com o seminarista Jackson.
• 31/08 - Missa de Restauração (RCC), às 19h30.
• 14/09 - Aniversário de ordenação de Pe. José Roberto.
• 21/09 - Ordenação Diaconal do Seminarista Jackson, às 19h,
na paróquia.
• Todas as terças-feiras, Terço dos Homens (às 20h).
• Procissão de N. Sra. de Copacabana - na primeira quinzena
de agosto.
Confira sempre os horários na secretaria

Ressurreição
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Horários

Atividades Pastorais

Missas Semanais
Segunda, às 18h (Missa da Luz, nas intenções de falecidos).
Terça a sexta, às 7h30 e 18h. Sábado, às 7h30.

Missas de Preceito Dominical

Sábado
• 17h (Pe. José Roberto)
Domingo
• 7h30 (Pe. França)
• 10h30 (Pe. José Roberto)
• 17h (missa das crianças
com Pe. José Roberto)
• 21h30 (Pe. Marcos Paulo)

• 18h30 (Missa Jovem)
• 9h (Mons. Vasconcellos)
• 12h (Pe. José Roberto)
• 18h30 (Pe. Theóphilo)
• 20h (s/ celebrante fixo)

Eventualmente pode haver alterações em relação aos celebrantes.

Secretaria

Segunda, das 16 às 19h.
Terça a sábado, de 8 às 11h30 e de 16 às 19h.
Domingo, de 8 às 12h e de 16 às 21h.
Confissões - antes das missas e no horário da secretaria.
Dízimo - no horário da secretaria.
Ofício divino - Terça a sábado, às 7h10, na capela.
Terço - Diariamente, às 17h30, na capela; quarta, às
16h, na Colônia dos Pescadores e às 16h30 no Parque
Garota de Ipanema (em caso de chuva forte, transferem-se para a paróquia). Na 3ª terça-feira do mês, Terço
das Famílias, às 20h, também no parque. E Terço dos
Homens, às terças (exceto na 3ª terça), às 20h.

Serviços

Alcoólicos Anônimos - Terça e quinta, às 19h30.
Alfabetização - Terça a sexta, das 15 às 17h.
Bazar - Informe-se na secretaria.
Biblioteca
Através da Pasta na secretaria ou a combinar (Heloiza, tel.:
2522-3221).
Comedores Compulsivos Anônimos - Terça, às 9h.
Dança (Dalal Achcar) - Informe-se na secretaria.

Dispensário

Campanha do Quilo: nas missas do 1º domingo do mês.
Distribuição de sacolas para famílias carentes: quarta, às 16h.

Informática (para pessoas c/ poucos recursos)
Diversos horários. Informações na secretaria.

Jogadores Anônimos

Terça e quinta, às 19h.
Livraria - No salão da secretaria.

Movimento e Dança

Sábado, às 11h, no subsolo.

Narcóticos Anônimos (apoio a ex-drogados)
Quarta e domingo, às 19h.

Neuróticos Anônimos - Domingo, às 17h.
Unção dos Enfermos, Comunhão (para doentes
e pessoas impossibilitadas de ir à igreja) e Bênção de Casas - Fazer pedido na secretaria.

Acolhida (complementa os horários da secretaria)
De terça a sexta-feira, de 11h30 às 13h.

Adoração ao Santíssimo Sacramento
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Capela da Anunciação
Comunidade do Morro do Pavão e Pavãozinho
Rua Saint Roman, 46. Tel.: 2267-0148
Missionárias: Irmãs Aline, Francisca, Michelle e Maria Rosa

Primeira sexta-feira do mês, às 17h, na Igreja.

Missas

Apostolado da Oração

Sábado, às 18h30. Domingo, às 9h30.

Primeira sexta do mês, às 15h, reunião e hora santa. Em
seguida, Missa do Coração de Jesus, às 18h.

Secretaria
Sábado: das 9 às 11h.

Inscrições: todas as quintas-feiras, das 9 às 11h e das 16 às
18h. Curso: sexta-feira que antecede o Batismo, às 19h30.
Cerimônia: 2º e 4º sábados do mês, às 10h30.
De 7 a 15 anos: procurar a Catequese. De 15 a 21 anos: procurar
Pastoral da Crisma. Mais de 21 anos: informe-se na secretaria.

Ambulatório (em parceria com a Firjan)

Batismo

Casamento

Documentação: quarta, das 17 às 19h e sexta, das 16 às 19h.
Curso de noivos: domingo, de 8h30 às 16h (há 4 cursos
por ano). Inscrições na secretaria.

Catecismo

Terças às 17h30; sábados às 9h e Domingos às 16h.
De 15 a 21 anos: procurar a Pastoral da Crisma.
Coral - Ensaios às terças e quintas, às 20h.
Coroinhas - Informe-se na secretaria.

Costura

Salas de Costura - Quarta e quinta, das 14 às 17h.

Crisma

Jovens - Reuniões aos sábados, às 16h30.
Adultos - Reuniões aos domingos, às 19h30.
Escola de Vida (Comunhão e Libertação)
Domingos, às18h30.

Encontro de Mães
Domingo, 16h e 18h.

Grupo da Alegria (para a terceira idade)
Todas as segundas sextas-feiras do mês, às 15h.

Grupo de Schoenstatt

De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h.

Batismo
Preparação: sexta-feira da semana anterior ao do
Batismo.
Cerimônia: 3º domingo do mês, às 9h, na missa.

Bazar
De segunda a sexta-feira das 10 às 12h e das 14 às 18h.

Catecismo
Sábado, das 9h30 às 11h ou das 15 às 18h.
Círculo Bíblico - Informe-se na secretaria.
Crisma - Sábado, 19h30.

Ginástica para 3ª idade
Informe-se na secretaria.

Grupo de Oração
Segunda-feira, às 20h.

Pastoral da Criança
Último sábado do mês (pesagem de crianças),
às 14h.
Perseverança (Jovens) - Sábado, antes da missa
das 18h30.
Grupo Jovem Alfa & Ômega: sábados, às 19h30.

Terço

Missa todo dia 18, às 18h.

Quarta a sexta-feira, às 18h. E às quintas informe-se
sobre Terço dos Homens.

Jovens Unidos em Cristo (JUC) - sábados, às 20h.

Violão
Sexta-feira, às19h.

Grupo Jovem

Grupos de Oração (Renovação Carismática)
Terça, às 16h e quarta, às 19h30.

Legião de Maria

Em dias e horários variados.

Meditação Cristã

Fale conosco: jornal@paroquiadaressurreicao.com.br

Terça, às 19h30 e quinta, às 18h45.

Orientador Responsável: Pe. José Roberto Devellard

Pastoral da Comunicação (PasCom)
Reuniões geralmente no primeiro sábado do mês, às 17h.
(a confirmar)

Coordenação, revisão e diagramação: Yasmine de Lucca
Tiragem: 1800
Responsáveis por anunciantes:
Yasmine, Luiz Carlos e Terezinha.

Casa de Retiro de Bacaxá
Informações com Zezinho (98893.3886)

Este jornal é distribuído gratuitamente.
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? ?? Você sabia... Sobre o Escapulário
A

palavra escapulário vem do latim escápula que significa armadura, proteção.
No Brasil, a devoção à Virgem do Carmo chegou em 1856, ano da
fundação do primeiro convento carmelita, em Olinda.
O dia 16 de julho é dedicado a N. Sra. do Carmo. Segundo dados
históricos, na Idade Média, alguns monges atuavam como Cavaleiros
Cruzados. Em 1155, fatigados pela batalhas empreendidas para conquistar a Terra Santa,
fixaram-se no Monte Carmelo na costa de
Israel. Ali fundaram uma capela dedicada
à Virgem do Monte Carmelo. Em 1226, o
Papa Honório III aprova a ordem fundada
pelos monges carmelitas.
Em 1235 os mouros voltam à Terra Santa
e promovem perseguição aos cristãos. Os
religiosos separam-se em dois grupos: os
que defenderiam o mosteiro e foram mortos
pelos muçulmanos, e o outro grupo que se
espalhou pela Sicília (Itália), Creta (Grécia)
e Aylesford (Inglaterra).
Na Inglaterra, os monges fundaram

um mosteiro em 1238, mas as autoridades eclesiásticas locais não os aceitaram e queriam a extinção da ordem.
Em 16 de julho de 1251, São Simão
Stock (1165-1265), Superior da Ordem, pediu em oração
a Nossa Senhora um sinal de proteção que fosse visível
aos inimigos. Ela aparece a São Simão e entrega-lhe o escapulário,
prometendo-lhe aliança, salvação nos perigos, paz, amor eterno e
salvação das almas de quem com ele morresse. Assim, cessaram as
hostilidades à Ordem e houve o aumento no número de vocações
carmelitas.
Em 1322, o Papa João XXII aprovou o uso do escapulário como
sinal de proteção e solicitou que rezássemos diariamente em honra
da Virgem Maria, suplicando seu amparo e salvação.
A casa de retiro de nossa paróquia, em Bacaxá, é dedicada à Nossa
Senhora do Carmo.
Com base em: Pe. Reginaldo Manzotti (O Mensageiro de Sto. Antonio,
jul/ago de 2015) e Calendário Rezando com Maria (Santuário N. S.
Aparecida de 2016)

Uma Igreja da Ressurreição na Rússia

E

ncontrei do outro lado do
mundo, mais precisamente
na Rússia, uma homônima
de nossa paróquia: a mais
emblemática catedral de São
Petersburgo chama-se Igreja da
Ressurreição, tal como a nossa!
A catedral russa, no entanto,
é mais conhecida como Igreja
do Sangue Derramado, pois o
templo foi erguido em homenagem ao czar Alexander II
assassinado no local, em 1881,
por um revolucionário. Alexander III, seu filho, providenciou a construção da igreja e instruiu que se
posicionasse o altar no exato lugar onde fora derramado o sangue do pai.
A construção iniciou-se em 1883 e foi concluída apenas em 1907.

Mas sua glória não durou muito, ao longo
do séc. XX, a igreja foi saqueada, chegou a
virar depósito de alimentos e até de lixo.
Na Segunda Guerra, foi inclusive atingida
por uma bomba que permaneceu intacta
em sua cúpula por 19 anos.
Famosa por sua bela arquitetura exterior, a catedral não deixa nada a dever em
seu interior. É possivelmente a mais bonita
que já visitei. E tive a sorte de passar por ali
não em um momento cheio de turistas com suas câmeras irrequietas
em punho, mas no momento de um culto ortodoxo. Cobri a cabeça,
como é praxe nesses locais e ali fiquei, quieta, admirando tudo, a
arquitetura, a celebração, o canto ortodoxo (que é sempre à capela);
foi uma experiência completa.
Yasmine de Lucca
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Aconteceu...
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Josecildo Nascimento

2

Americo Cerqueira

Antônio Camões

1
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Rafael Carvalho
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Americo Cerqueira

Rafael Carvalho
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Rafael Carvalho
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Carine Ocko

Carine Ocko

1) Montagem do tapete de Corpus Christi; 2) Dia de N. Sra. do Carmo, na Casa de Retiro de Bacaxá (que é dedicada à santa), 3) Missa de São
Pedro na Colônia dos Pescadores; 4) Coroação de Nossa Senhora; 5) Festa do Divino; 6) Treze novos coroinhas receberam a investidura oficial
para servir ao altar do Senhor; 7) Dia de Nossa Senhora de Fátima; 8) Ressurraiá, a festa junina da paróquia, na quadra da escola Castelnuovo.

Carine Ocko

