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Estimados paroquianos! 
Chegou o Natal...

Talvez muitos pensem “Este é o melhor 
momento para instalarmos energia solar e reformar o sino?

O número de dizimistas passou de 700 para 429, as entradas 
diminuíram etc. etc., mas como “a esperança não decepciona”, 
penso que com o pouco de cada um, realizaremos esses projetos.

A conta de luz aumenta sempre, e os que se utilizam de 

energia solar colhem 
benefícios. E o sino 
tocando às 12h e às 
18h, é um dos sinais 
de Deus no mundo 
dos homens.

Àqueles que dese-
jarem colaborar, temos 
algumas opções:

– entregar a doação na secretaria, mediante recibo (nos 
facilita na contabilidade);

– colocar no barril do adro;
– depositar em conta da igreja: banco Bradesco, agência 3023, 

conta 001053-7, em nome de Mitra Paróquia da Ressurreição, 
Cnpj: 033593575/0286-39.

A todos, meus agradecimentos, em nome dos sacerdotes da 
paróquia que são: Mons. José Maria Vasconcellos, Theóphilo e 
Marcos Paulo; também em nome do Diac. Jackson e das mis-
sionárias: Michelle, Rosa, Aline e Francisca.

Feliz Natal!
Para 2019, a esperança que não decepciona. 
São os votos de Pe. José Roberto Devellard

“Deus quis ‘misturar’ sua vida com nossa 
humanidade. Eis a chance para ser feliz. A 
vida de Deus misturada à vida da gente, a 
vida da gente misturada à vida de Deus.” 
(retirado de Revista de Aparecida, dez/18)

Nós do Jornal Ressurreição desejamos a você, 
nosso leitor, um Feliz Natal e um Ano Novo 
em que consigamos ‘misturar’ cada vez mais nossa 
vida à vida de Deus!
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Anunciando... Fisioterapeuta Marina
Apresentamos, aqui, nossos anunciantes, para que você conheça quem 
oferece seus produtos/serviços em nosso jornal. Nesta edição, conversa-
mos com Marina Kotouc, fisioterapeuta.

• Quais serviços oferece? Sou fisioterapeuta e especialista em Acupun-
tura e Eletroacupuntura. Atendo em domicílio e em um consultório no 
Centro do Rio. Ofereço Acupuntura Sistêmica, Acupuntura Estética facial 
e corporal, Auriculoterapia, Ventosaterapia, GuaSha, Moxabustão, Stiper, 
máscara esfoliante de silício e perfuração de orelhas com localização 
de ponto neutro (fora dos pontos de Auriculoterapia).

• Qual sua relação com a Ressurreição? Frequento a paróquia desde 
os 6 anos. Participava da missa das 10h30 de domingo, com minha mãe, 

Aparecida, que atuou na secretaria da igreja por muitos anos com a 
querida “tia” Stella. Com o tempo, surgiu a vontade de ser coroinha. Mais 
tarde, a convite do Pe. José Roberto, fui coordenadora do grupo de coroi-
nhas por muitos anos, ao lado do meu amigo Antonio. Pe. José Roberto 
também abençoou meu noivado, celebrou minha 1ª Comunhão, minha 
Crisma, meu casamento e o batizado da minha filha. Tenho orgulho de 
dizer que a paróquia faz parte da minha história. Agradeço a Deus por ter 
colocado Pe. José Roberto em meu caminho, homem de fé e iluminado.

• Por que anunciar no Jornal Ressurreição? Tenho uma ligação forte 
com a comunidade e acredito que meu trabalho pode proporcionar 
uma melhor qualidade de vida para as pessoas.

Ludimila Cindra

Catequese na Capela da Anunciação
Cris Weinert

Quando falamos em Catequese, ima-
ginamos, logo, crianças com livros 

em uma sala, preparando-se para a 1ª 
Eucaristia. Mas Catequese é muito mais 
do que “dar catecismo”, é a base para a 
participação no Ministério Litúrgico. 
É o ensinamento essencial da fé, não 
apenas da doutrina, mas para a vida.

Hoje, só na Capela da Anunciação 
(Pavão-Pavãozinho) são 206 crianças, 
em turmas de Pré, de 1º ano e de 2º 
ano. E são 14 catequistas sob a coor-
denação de Irmã Maria Rosa (missionária) e de Antônia Ferreira.

Questionamos Antônia sobre como manter a Catequese inte-
ressante na atual sociedade. Ela diz que é necessário “usar uma lin-

guagem de acordo com o nosso tempo 
e trazer para o presente as histórias da 
Bíblia” e completa explicando que o 
catequista ideal deve ter “ideias atuais, 
abertas; para uma catequese atrativa e 
interativa” e, claro, tem que ter compro-
misso e responsabilidade.

E como é a formação do catequista?, 
perguntamos. “É feita pelo Vicariato com 
encontros ao longo de todo ano. Também 
com reuniões periódicas de catequistas 
na comunidade e apoio das missionárias” 
– explica Antônia, que acrescenta que 
aqueles(as) que desejarem fazer parte da 

equipe devem entrar em contato com as coordenadoras.
A catequese da Capela da Anunciação entrará em recesso, retor-

nando em 09.02.2019, com novas inscrições. Fique atento!
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• Como se sentiu ao ser chamado para Ministro da 
Sagrada Comunhão?
JV – Fiquei muito honrado com o convite feito pelo Pe. 
José Roberto. Quando ele me falou que tinha sido cha-
mado para servir a Deus, fiquei extremamente feliz.
AC – Surpreso, porém, com muita alegria de poder 
servir à Igreja.
DM – Senti alegria de poder ajudar cada vez mais à 
paróquia. Eu já era Cerimoniário e Pe. José Roberto 
me deu mais essa missão, a de levar Jesus Eucarístico 
a todos. [Daniel explica que Cerimoniário, segundo 
Mons. Guido Marini, mestre de cerimônia do Papa, 
é o “volante” da celebração, ajudando o sacerdote a 
conduzi-la e mostrando a ele as “Fórmulas” (orações 
do missal) para que se cumpram as “rubricas” (que são 
como um protocolo da celebração).]

• Em que missa está atuando como Ministro? 
JV – Domingo, às 18h30. 
AC – Domingo, às 9h.
DM – Sábado, às 17h. Como também sou Ceri-
moniário, fico de túnica no altar, unindo as duas 
funções. 

• Faz outras atividades na paróquia?
JV – Participo do Terço dos Homens toda terça-feira, às 20h.
AC – Terço dos Homens.
DM – Na paróquia não. Mas tomei posse em junho na Irmandade 
de S. José, no Centro, onde tenho minhas funções na mesa diretora 
e ajudo o nosso provedor na administração. E atuo na Capelania 
do Palácio Guanabara.

• Como é você fora da paróquia? Em que atua? Tem filhos?
JV – Sou uma pessoa normal fazendo minha parte neste nosso 
mundo. Sou católico praticante, estudei em escolas religiosas 

Entrevista

Novos Ministros

Luiz Carlos Pimentel & Yasmine de Lucca

(Colégio Sto. Inácio e Engenharia Civil na PUC-RJ). 
Agora estou fazendo trabalho voluntário. Toda terça 
levanto às 5h30 e vou para o Engenho de Dentro 
ajudar o pároco Pe. Gustavo José da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição e São José no trabalho com 
a população de rua, são 100 homens e mulheres. 
Nos outros dias, atuo na ONG Saúde Criança da 
Dra. Vera Cordeiro, em Botafogo. Tenho 3 filhos 
e 4 netos.
AC – Nasci em Portugal, mas estou há 60 anos no 
Brasil. Sou contador aposentado, avô de 2 netos, pai 
de 3 filhos [um deles é MESC, como o pai].
DM – Trabalho na Capelania do Palácio Guanabara 
onde sou Cerimoniário junto ao Mons. José Gomes 
(Igreja Sta. Teresinha).
 
• Uma mensagem...
JV – O ser humano veio ao mundo para servir ao 
próximo, isso é servir a Deus, procurando chegar à 
santidade. Sou um servo de Deus.
AC – Peço que a comunidade reze por mim para que 
eu seja um digno servidor e que eu possa ter sempre 
uma atitude de serviço a Deus e aos irmãos.
DM – Minha mensagem será a de S. João Maria Vian-
ney, que fala da necessidade da comunhão, mensagem 
que me inspira sobre minha nova missão na paróquia: 
“Vinde à comunhão… É verdade que não sois dignos 
dela, mas dela tendes necessidade.”

A paróquia ganhou 3 novos Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão (MESCs): José Carlos Veiga 

(66 anos), Antonio Campinho (77) e Daniel Martino 
(28). Abaixo, conheça-os um pouco.

Natal e Ano-Novo na paróquia

• 14 a 22/12 - Novena de Natal, às 20h.
• 17/12 - Concerto de violino, às 19h.

• 21/12 - Faça sua confissão de Natal! (19h).
• 23/12 - Natal das Crianças - das 15h às 18h com 

participação de D. Orani.
• 24/12 - Missa do Galo, à meia-noite.

• 25/12 - Missas: 7h30, 9h, 10h30, 12h, 17h, 18h30, 
20h e 21h30.
• 31/12 - Hora Santa, às 17h. E missa de Ação 

de Graças, às 18h. 
• 01/01/19 - Missas de Ano-Novo: 9h, 10h30, 12h, 17h,18h30, 
20h e 21h30. 

Janeiro e Fevereiro/2019

• 01/01 - 33 anos de Pe. José Roberto como 
nosso pároco. 

• 06/01 - Festa dos Reis Magos. Missa com Bên-
ção da Romã (17h). Traga sua romã. 

• 20/01 - São Sebastião.

• 25/01 - Missa de Restauração (RCC), às 19h30.

• 02/02 - Festa da Apresentação do Senhor - Missa das Velas, às 17h.

• 03/02 - Bênção da Garganta (dia de S. Brás), em todas as missas.

• 11/02 - N. Sra. de Lourdes - Missas às 10h30 e 18h pelos enfermos.

José Carlos

Antonio Campinho

Daniel Martino

Confirme sempre os horários na secretaria

Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão é um leigo a quem 
se dá permissão temporária ou permanente de distribuir comunhão aos 
fiéis na missa ou noutras circunstâncias (aos doentes em suas residências 
ou hospitais e aos impedidos, por algum problema, de se locomover até 
a igreja), isso quando não há um ministro ordenado (bispo, presbítero ou 
diácono) que o possa fazer. Chamam-se extraordinários pois só devem 
exercer o ministério em caso de necessidade; já os ordinários (isto é, os 
habituais) são os que receberam o sacramento da Ordem e a quem 
compete, por direito, distribuir a comunhão. Por isso, o nome da função 
é Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão, e não da Eucaristia, 
visto que apenas sacerdotes são Ministros da Eucaristia; a função dos 
MESCs é apenas distribuição. (Luiz Carlos, com base em Wikipédia)
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Comunidade do Morro do Pavão e Pavãozinho
Rua Saint Roman, 46. Tel.: 2267-0148

Capela da Anunciação

Missionárias: Irmãs Aline, Francisca, Michelle e Maria Rosa

Fale conosco: jornal@paroquiadaressurreicao.com.br

Este jornal é distribuído gratuitamente. 

Orientador Responsável: Pe. José Roberto Devellard
Coordenação, revisão e diagramação: Yasmine de Lucca

Tiragem: 1800

Missas
Sábado, às 18h30. Domingo, às 9h30.

Secretaria
Sábado: das 9 às 11h.

Ambulatório (em parceria com a Firjan)
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
Quarta a sexta-feira, às 18h. E às quintas informe-se 
sobre Terço dos Homens.

Violão 

Sexta-feira, às19h.
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Responsáveis por anunciantes:  
Yasmine, Luiz Carlos e Terezinha.

Horários
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)         • 18h30 (Missa Jovem)
Domingo  
• 7h30 (Pe. França)                  • 9h (Mons. Vasconcellos) 
• 10h30 (Pe. José Roberto)     • 12h (Pe. José Roberto)
• 17h (missa das crianças      • 18h30 (Pe. Theóphilo)
com Pe. José Roberto)             •  20h (s/ celebrante fixo)
• 21h30 (Pe. Marcos Paulo)
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, transfe-
rem-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 Bên-
ção de Casas - Fazer pedido na secretaria.

Atividades Pastorais
Acolhida (complementa os horários da secretaria)
De terça a sexta-feira, de 11h30 às 13h.
Adoração ao Santíssimo Sacramento
Primeira sexta-feira do mês, às 17h, na Igreja.
Apostolado da Oração
Primeira sexta do mês, às 15h, reunião e hora santa. Em 
seguida, Missa do Coração de Jesus, às 18h.
Batismo
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.
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 
Missa todo dia 18, às 18h. 
Grupo Jovem
Jovens Unidos em Cristo (JUC) - sábados, às 20h. 
Grupos de Oração (Renovação Carismática)
Terça, às 16h e quarta, às 19h30.
Legião de Maria
Em dias e horários variados.
Meditação Cristã 
Terça, às 19h30 e quinta, às 18h45.
Pastoral da Comunicação (PasCom) 
Reuniões geralmente no primeiro sábado do mês, às 17h.
(a confirmar)

Paróquia da Ressurreição
R. Francisco Otaviano 99, Copacabana,  Rio de Janeiro - CEP 22080-040 - Tel 2522-7698, Fax 2521-9951. paroquia@paroquiadaressurreicao.com.br  

Casa de Retiro de Bacaxá 
Informações com Zezinho (98893.3886)
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Arte Sacra. O altar principal tem uma linda 
imagem de Maria e, ao lado, imagens de S. 
Domingos e Sta. Catarina de Sena, padro-
eira de Macau. Pelo que o segurança do 
local explicou, nesta igreja não há missas 
diariamente e, por isso, o Santíssimo não 
estava presente. Perto dali, encontramos a 
Igreja da Sé (foto abaixo) e, logo na entrada 
havia folhetos em português. Em seu inte-
rior, imagens e frases, em nossa língua, em 

devoção à N. Sra. de Fátima, reforçavam a ligação com Portugal. 
Também no centro histórico estão as Ruínas de S. Paulo (foto 

acima), um famoso e disputado ponto turístico. Da 
maior e mais bela igreja de Macau, a Igreja da Ma-
dre de Deus (***), restaram apenas as escadarias e a 
imponente fachada daquela que foi considerada uma 
das Sete Maravilhas de origem portuguesa no mundo.

Em setembro a paroquiana Gisela Carvalho* 
fez um tour pelo Oriente. Pedimos que nos con-
tasse um pouco de sua experiência em relação à 
presença da Igreja Católica ali. Como a viagem 
foi longa, optamos por dividir seus relatos em 
duas edições. Abaixo, a 1ª parte:

Minha aventura teve início com uma passa-
gem rápida pelo Japão, de onde segui para 

a China, conhecendo algumas de suas principais 
cidades. Neste país, em companhia do amigo e paroquiano Antônio 
César, que está em Pequim desde janeiro/18, em missão militar, pude 
testemunhar melhor um pouquinho da fé católica no 
outro lado do mundo.

Em Macau (**) encontramos mais igrejas católicas 
do que em outros locais da China, talvez não apenas 
pela maior autonomia da Igreja nesta província, mas 
pelos laços portugueses. Com placas de ruas em por-
tuguês, pudemos nos sentir quase “em casa”; apesar 
de, hoje, a maioria da população falar apenas inglês, 
cantonês ou mandarim, facilmente percebemos heran-
ças de Portugal, como as diversas lojinhas vendendo 
Pastéis de Belém.

Logo que chegamos ao centro histórico, encon-
tramos a igreja de S. Domingos, que também abriga o Museu de 

Igreja Católica em Macau

Crisma: batendo recordes
Antonio Camões (coordenador da turma de 
crisma de sábado com Américo Junior)

O sacramento do Crisma é o momen-
to no qual nos confirmamos na fé 

que nossos pais escolheram para nós; por 
isso, é chamado também de sacramento 
da maturidade. Esse ano em nossa pa-
róquia tivemos a alegria de contar com 
88 crismados. 

Desde o início, a coordenação empe-
nhou-se para que a formação desses jovens fosse a melhor possível. 
Nomes como Mons. André Sampaio e Pe. Thiago Sardinha, sem con-
tar nosso pároco, Pe. José Roberto, deram palestras durante o ano.

(*) Gisela tem 46 anos, é médica e frequenta a missa das 18h30 
de sábado.       
(**) Macau é uma das Regiões Administrativas Especiais da Repú-
blica Popular da China desde 1999 (a outra é Hong Kong). Antes, a 
região foi colonizada e administrada por Portugal. (Wikipédia) 
(***) O local chama-se Ruínas de S. Paulo pois o complexo 
incluía a Igreja da Madre de Deus e o Colégio de S. Paulo, 

ambos destruídos por um incêndio em 1835. (Wikipédia)

O retiro, sempre um momento 
marcante, aconteceu na casa de retiros, 
em Bacaxá. Mais de 100 pessoas, entre 
crismandos e equipe puderam sentir a 
presença de Deus de uma forma muito 
intensa, renovando suas forças para a 
caminhada na fé. 

Em uma época em que se fala muito 
sobre a diminuição de jovens nas igrejas, 
nossa comunidade se alegra: foi a segun-
da maior turma de Crisma que nossa 

paróquia já teve! Oremos para que essa missão continue firme, e 
quem sabe, consigamos bater em 2019 o recorde de 1999 e termos 
a maior turma da história da Paróquia da Ressurreição!



1) Retiro da Perseverança;  2) Inauguração da Quadra de Esportes da Casa de Retiros de Bacaxá; 3) Último bazar do ano; 4) Primeira Comu-
nhão de alguns crismandos; 5) Nove jovens receberam a investidura para exercer, na paróquia, a função de coroinha; 6) Missa de Ação de 
Graças, na qual os agradecimentos são levados por escrito para o altar para que sejam queimados; 7) Retiro da Crisma, na Casa de Bacaxá; 
8) Inauguração do presépio na Capela da Anunciação; 9) Primeira Comunhão de 31 crianças da paróquia.

Aconteceu...
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Reflexão:  “Deus enviou-nos o Seu Filho para que, participando da nossa mortalidade 
por amor, nos fizesse participantes da sua divindade por adoção.” (Santo Agostinho)
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