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Estimadas(os) paroquianas(os)

“Na partilha, a certeza da presença do Senhor.” 
Aproximamo-nos do fim do ano e, como fala o 

Eclesiastes, “Tudo tem seu tempo e ocasião, todas as ta-
refas sob o sol...” (Ecl 3,1). Hoje é tempo de avaliar, agradecer, 

rever e também de prestar contas de minha administração a cada um de vocês.
Soa repetitivo falar sobre crise, corrupção, violência urbana! Vivemos 

uma crise ética em que os dirigentes em número considerável desviaram 
verbas para suas contas particulares. Nas palavras de S. Gregório de Nisa (330-
395 d.C.), eles têm seus lugares reservados no Vale das Sombras (cf. Bíblia).

No domingo (22.10) um paroquiano assíduo me perguntou: “Padre, 
a crise também atingiu a igreja? Vejo que não há flores como antes...” Ao 
que respondi: “Há muito tempo vivemos essa crise, eu é que não com-
partilho.” (Não gosto de falar de dinheiro, vocês já devem ter percebido.) 
As flores, principalmente orquídeas, eram doação de uma paroquiana; 
as outras eu comprava no Cadeg. Mas há sempre pessoas que não co-
laboram nem com um alimento para a cesta básica dos pobres, apesar 
de fazerem discursos inflamados, então 
resolvi abrir mão da beleza do templo. 
Nisso eu me pareço com S. Paulo: para 
não dar motivos para o outro pecar é 
melhor não lhe dar oportunidades (cf. 
1Cor 8,13; 2Cor 6,3).

Aproveito para expor o que passamos:
1) O número de dizimistas neste ano 
diminuiu muito;
2) As celebrações particulares de missa 
de falecidos e de Ação de Graças, caíram 
vertiginosamente;
3) Muitos aposentados estão sem receber 
(alguns paroquianos tiveram que alugar 
seus apartamentos e se mudar, entre eles 
um de nossos voluntários que é professor 
aposentado da Uerj. Na Uerj fiz Filosofia e 
Mestrado em Educação. A excelência dos 
professores, o ambiente e tantas outras coi-
sas me deixavam vaidoso quando ouvia falar nessa faculdade. Mas os últimos 
governadores e o projeto educacional do país nem sempre desejam um povo 
preparado, basta lembrarmos Paulo Freire que foi censurado com seu método 
de educação que levava o aluno a pensar. Também Jesus foi crucificado por 
ensinar o povo a discernir, questionar e se posicionar);
4) As taxas de serviços: luz, água, manutenção de ar condicionado, 
encargos sociais etc. aumentaram;
5) Dizimistas que contribuem com generosidade também morrem...;
6) Novos dizimistas são raros!

Há 32 anos estou à frente da administração da paróquia. Não estou 
lamentando, mas partilhando. Não poderia ser diferente! Mais uma vez, 
sou como o apóstolo Paulo “A esperança não decepciona” (Rom 5,5). 
Creio em dias melhores!

Nossos funcionários nunca receberam com atraso, o horário de trabalho 
é em dois turnos (de 7 as 14h e de 14 as 22h, com intervalo, como manda a 
lei) e recebem uma cesta básica. Os salários não são de invejar, mas até agora 
não procuraram ou acharam melhor lugar. São tratados com dignidade 
pelos que frequentam a paróquia. De um aumento, quem não gostaria? 
Mas todos têm parentes desempregados e sabem o que se passa. Em geral 
quem fala em aumento, com frequência, são aqueles a quem não falta nada. 

Ainda no dia 22.10, no almoço, conversamos a respeito da situação 
econômica do país, e contei a história do “Congresso das Notas”; que 
ouvi há muito tempo de Mons. Maurílio (antigo pároco da Ressurreição):

“As notas resolveram se encontrar e cada uma contaria suas experi-
ências. A de 100,00 estava satisfeita, pois podia entrar lojas e restaurantes 
e vivia em bolsas e carteiras de grife. A de 50,00 também estava satisfeita: 
em restaurantes populares, podia pedir o prato executivo e um suco e 
comprar uma ou duas peças de roupa em algumas lojas. A de 20,00 fazia 
sucesso nas lojas e bares da Saara. A nota de 10,00 fazia figuração nos 
camelôs e nas promoções de alguns bares. A de 5,00 podia comprar algum 
pão de queijo e um refresco, como nos trens que trafegam nos subúrbios 

da Central. Chegou então a vez da nota 
de 2,00 e das moedas. Todas falaram 
em uníssono: ‘Nossa vida é muito mais 
monótona pois passamos o tempo nas 
cestinhas e cofres das igrejas ouvindo o 
padre dizer: Senhor tende piedade de nós, 
Senhor, tende piedade de nós!’”

Mas claro, essa é apenas uma ilustração, 
pois cada um dá de acordo com suas pos-
sibilidades; e em algumas missas, também 
recebemos notas de 100, de 50, de 20 etc. etc. 

Na Capela da Anunciação, no 
Pavão-Pavãozinho, as crianças da cate-
quese pagam seu dízimo de 3,00 reais! 
O pouco com Deus é muito!

Agradeço a todos a confiança e a par-
ticipação na vida desta paróquia, também 
em nome do Mons. Vasconcellos, dos 
padres França, Theóphilo, Gabriel e das 

missionárias Michele, Rosa e Aline. Deus vos abençoe!
Em tempo: 
- No bar na esquina da Raul Pompeia com a Francisco Otaviano pode-se 
comer um delicioso pastel por R$1,50. Eu e Pe. Theóphilo somos fregueses, 
e o coroinha Brayent me traz sempre, aos domingos, três pastéis que às 
vezes se tornam meu jantar com um refrigerante...
- Na vida do pároco o mais difícil é administrar a igreja, pois temos que 
providenciar tudo. E contratar um administrador seria mais oneroso. Por 
isso, hoje, muitos padres não querem ser párocos.
- A paróquia contribuiu para a Missão com R$12.781,40, recebidos nas 
missas dominicais. Nossos agradecimentos à generosidade de todos.
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Anunciando... Oftalmologia
Apresentamos, aqui, nossos anunciantes, para que você conheça quem 
oferece seus produtos/serviços em nosso jornal. Nesta edição, conversa-
mos com a Dra. Taly, oftalmologista.

• Que serviço oferecem? Atendemos oftalmologia geral com exame 
de refração (grau de óculos), medida da pressão intraocular e fundo 
de olho a preços acessíveis (R$80,00), sem agendamento. Dispomos 
de oftalmologista todos os dias na Galeria Menescal (endereço que 
está no anúncio) e também oferecemos consulta com especialista 
de glaucoma, catarata e córnea na rua Xavier da Silveira 45/1003 a 
R$120,00 (tel.: 2267-6973, mediante agendamento). Caso necessá-
rio, indicamos e fazemos cirurgias de catarata, glaucoma, pterígio, 
estrabismo, retina. Primamos pela qualidade e, com parcerias, con-
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Jogadores Anônimos
Maria Christina M. de Castro 

Compulsão é uma disposição 
interna irresistível que leva o 

indivíduo a realizar determinado 
ato, visando uma gratificação 
emocional, geralmente um alívio 
de ansiedade e/ou angústia. Na 
novela A força do querer, da TV 
Globo, que acabou de sair do 
ar, a personagem Silvana (Lilia 
Cabral) tinha compulsão pelo 
jogo, não conseguia dominar-
se, e por causa do jogo, mentia, 
trapaceava, dissimulava, prejudi-
cava e maltratava sua família e os que lhe eram próximos. Ela jurava 
parar, mas apenas se iludia, acreditando ser capaz de governar seu 
impulso. O compulsivo se alimenta desse engano e sofre. O que fazer? 
Segundo o programa dos Jogadores Anônimos (JA), o primeiro passo 
é, honestamente, reconhecer-se impotente, admitir a doença, e ter o 
desejo de ficar bem.

“Ah, mas eu gosto de jogar, o que tem isso?” Nada, se é lazer, se não 
faz mal a ninguém, se a pessoa se mantém dentro de seu orçamento, 
se cumpre suas obrigações. Se não, vá conhecer e participar do JA. 

É emocionante ouvir o depoimento de um membro em recupe-
ração: ali está alguém, que aprendeu a se conhecer, é consciente de 
sua doença. Ali está alguém que um dia disse “não quero mais” e se 

dedica a reforçar seu caráter, para 
manter-se longe do jogo. Cada 
dia é uma vitória, e os encontros 
celebram esse ganho. Paralela-
mente à reunião do JA, existem 
os encontros do Jog-Anon, nos 
quais parentes e companheiros 
recebem orientação para lidar 
com o compulsivo e auxiliá-los 
nas horas de fraqueza.

A compulsão pode atingir 
diversas formas: e alguns bebem, 
outros comem demais, outros se 
drogam; o que caracteriza o com-
pulsivo é não conseguir parar. Há 

irmandades que ajudam também essas pessoas em nossa paróquia. 
O JA existe desde 1957: os que sofrem a compulsão pelo jogo têm 

desde então, um caminho, e milhões de pessoas no mundo agrade-
cem sua recuperação ao programa e inspiram os novos membros a 
perseverar e crer ser possível renascer para a vida.  

Na Ressurreição, o JA reúne-se duas vezes por semana, às ter-
ças e quintas, das 19 às 21h: as reuniões são fundamentais, nelas 
os membros se irmanam, e renovam o compromisso de cumprir 
seus conceitos básicos. A oração e a meditação são instrumentos 
auxiliares na recuperação e Honestidade, Mente Aberta e Vontade 
são as palavras-chave do processo. Se você quer saber mais, procure 
www.jogadoresanonimos.org.br ou telefone para (21) 2516-4672.

seguimos também valores atraentes e acessíveis. 

• Como conheceu a Paróquia da Ressurreição? Cheguei à igreja por 
meio de uma médica colega de turma de faculdade, que é paroquiana. 
Estudamos juntas 20 anos atrás! 

• Por que anunciar em nosso jornal? Acredito que a localização, 
o número e o perfil dos frequentadores seja o que me atraiu para a 
divulgação no jornal. E cresci no posto 6, portanto, tenho muita iden-
tificação com as redondezas e os moradores.

Ludimila Cindra
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Monsenhor Vasconcellos - 90 anos 
Yasmine de Lucca

Em 28 de setembro, Mons. José 
Maria Vasconcellos, que atua em 

nossa paróquia desde 2010, comple-
tou 90 anos. Ele, que foi colega de 
seminário do escritor Carlos Heitor 
Cony, uma vez revelou ao nosso jornal 
que, na época, pensou em largar tudo 
e ser piloto! Para nossa sorte, não o 
fez e, hoje, aos 90 anos, o vemos ativo 
no serviço a Deus, seja celebrando 
missas, seja circulando pelo adro da 
paróquia, sempre pronto a ouvir as confissões dos fiéis. 

A merecida homenagem aconteceu no dia 29 de setembro, em 
missa presidida por D. Orani, na Ressurreição, e concelebrada pelos 
monsenhores Aroldo Ribeiro, José Roberto Devellard e Sergio Couto; 
pelo Cônego Cláudio dos Santos e pelos padres Álvaro Ignacio, Ri-
cardo Calvo, Theóphilo Mattos e Aníbal Lopes. Durante a celebração 
não faltaram referências à vida sacerdotal do homenageado, como 
a apresentação do coral do Seminário S. José (de onde foi reitor), 
a homenagem da Ordem do Santo Sepulcro (da qual foi dirigente 
espiritual) e também a referência ao início de sua caminhada: no 
seminário, ele prometeu que, se ordenado, celebraria sua primeira 
missa na Basílica de Aparecida, o que efetivamente aconteceu, e essa 
sua devoção foi representada por crianças da catequese que entraram 

na igreja com uma imagem da santa. 
Após a missa, houve, ainda, um bolo!

Mas as comemorações não pararam 
por aí. No dia seguinte, a missa no 
Santuário de Fátima, celebrada habitu-
almente por Pe. José Roberto e transmi-
tida para todo o país pela TV Brasil (*), 
foi presidida pelo aniversariante (foto). 

Nosso pároco, que concelebrou a 
missa com o homenageado, proferiu 
belas palavras sobre ele e relembrou 
que o sacerdote foi um dos pioneiros 
na celebração de missa transmitida pela 

TV (**): “Uma alegria estarmos celebrando com Mons. Vasconcellos, 
um dos primeiros padres a celebrar na TV do Brasil e, ao mesmo 
tempo, uma ação de graças por alguém que não se aposentou; eu 
digo lá na paróquia que, para Deus, não tem fila da 3ª idade, en-
quanto estivermos vivos temos que produzir; foi o que Ele disse para 
Nicodemos, um homem já em idade avançada. Daí o monsenhor 
exercer seu ministério sacerdotal na Ressurreição.”

(*)  A missa é celebrada no Santuário de Fátima, no Recreio dos Bandeirantes, e é 
transmitida ao vivo às 8h da manhã.     
(**) Uma curiosidade: “Mais antigo programa da TV Globo, a Santa Missa foi trans-
mitida pela primeira vez em 4.02.1968, com missa solene celebrada pelo arcebispo do 
Rio, na época o Cardeal D. Jaime de Barros Câmara.” (http://redeglobo.globo.com/

TV G/0,,TG2541-3914,00.html) 

Agenda
• 02/11 - Finados. Missas às 7h30, 9h, 10h30, 18h30 

e 20h.
• 07/11 - Aniversário de ordenação de Pe. Gabriel.

• 18/11- Celebração da crisma, com Dom Assis, às 18h30.
• 23/11 - Dia Nacional de Ação de Graças. Traga seu agradeci-
mento por escrito e entregue no altar (19h).
• 24/11 - Missa de Restrauração (RCC), às19h30.
• 25/11 - Às 16h,  concerto do Projeto Música nas Igrejas.
• 26/11 - Bazar da Costura. Dia de Cristo-Rei.

• 03/12 - Primeira Comunhão das crianças da paróquia, às 17h.
• 08/12 - Dia de N. Sra. da Conceição. Missas de preceito: 7h30, 
9h, 10h30, 18h30 e 20h. 
• 9 e 10/12 - Bazar Ressurreição.
• 13/12 - Coral Madrigal Cruz Lopes, às 19h.
• Em dezembro haverá o Natal das Crianças, festa na qual centenas 
de crianças recebem presentes. Doe brinquedos na secretaria! E co-
labore com o Natal do Dispensário que atende a famílias carentes.

“Ninguém sabe o que Deus faria de nós se não opuséssemos tantos obstáculos à sua graça. “ (Sto. Inácio de Loyola)

Confirme sempre os horários na secretaria

Leo Martins
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Comunidade do Morro do Pavão e Pavãozinho
Rua Saint Roman, 46. Tel.: 2267-0148

Capela da Anunciação

Missionárias: Irmãs Aline, 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 9h.

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 - Informe-se na secretaria.

Ginástica para 3ª idade
Terças e quintas, às 7h. As inscrições podem ser feitas 
no horário das aulas.

Grupo de Oração
Segunda-feira, às 20h. 

Pastoral da Criança
Último sábado do mês (pesagem de crianças), 
às 14h. 

Perseverança (Jovens) - 17h.
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.

4

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. Gabriel)
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 a 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)

Em busca da salvação, o povo que ouvia a 
pregação de João Batista começou a pedir 

a ele diretrizes: “Que devemos fazer?” (Lc 3,10).
O Catecismo da Doutrina Cristã, seguindo 

o gosto semítico pelo número 7, indica 7 
obras corporais e 7 espirituais.

As Obras de Misericórdia Corporais constam 
da alegoria do Juízo Final (Mt 25,31-46):  “dar de 
comer ao faminto”,  “dar de beber, ao sedento”, 
“dar pouso ao peregrino”, “vestir o nu”, “visitar 
os doentes”, “socorrer os presos” e “enterrar os 
mortos”. Em síntese, ajudar os necessitados.

As Obras de Misericórdia Espirituais ins-

Você sabia?  Obras da Misericórdia Espirituais e Corporais
piram-se em diversas passagens da Escritura: 
“ensinar a quem não sabe”, “dar bom conselho 
a quem precisar”, “corrigir quem está errado”, 
“perdoar as ofensas”, “consolar quem está triste”, 
“sofrer com paciência os defeitos do próximo” 
e “rogar a Deus pelos vivos e defuntos”.

No mundo atual, para exercer as Obras Espi-
rituais, devemos considerar a diversidade dos 
tempos e das pessoas. Como dar conselhos? 
Como corrigir os que estariam errados? Possi-
velmente, acabaríamos ofendendo as pessoas 
em vez de ajudá-las. O critério é fazer tais obras 
com humildade, discrição, ternura e prudência. 

Mas, atenção, prudência, não covardia! 
Santo Tomás de Aquino, aponta a pru-

dência como a maior de todas as virtudes, 
porque regula e harmoniza as outras.
Antes de tirarmos a palha do olho do irmão, 
devemos considerar a trave em nossos olhos 
(Lc 6,41-42). Ou seja, em primeiro lugar 
Jesus nos pede a conversão do coração, a 
penitência interior. E, então, obras de mise-
ricórdia pontuais serão fruto de um coração 
compassivo, humilde, delicado e fraterno.

(Com base em: Pe. Luís González-Quevedo, em O mílite)

???
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Carlos Eduardo Bittencourt 

No dia 16 de setembro, 1.022 
Ministros Extraordinários da 

Sagrada Comunhão foram investidos 
na Catedral de São Sebastião pelo 
Cardeal Dom Orani Tempesta. Como 
o nosso jornal já havia informado no 
número anterior, quatro ministros são 
da Paróquia da Ressurreição: a missio-
nária Maria Aline Oliveira, da Capela 
da Anunciação, Rosa Maria de Souza 
Pessoa, e o casal Paulo Rogério Lopes 
Barbosa e Maria de Fátima Barbosa.

Maria Aline, que há onze anos 
faz parte da Família Missionária 
Donum Dei, recebeu o convite da 
irmã Michele. Ela já levava Euca-
ristia para doentes na comunidade 
Pavão-Pavãozinho, mas ficou feliz 
com a investidura. “A minha alegria 
é imensa em ser os pés e as mãos de 
meu amado Jesus. Sinto-me como 
um ponto de luz no meio da escuridão. Obrigada, Jesus, por sua 
delicadeza comigo.” 

Maria de Fátima é teóloga, coordena o grupo de oração da Reno-
vação Carismática Católica em nossa comunidade às quartas-feiras 
e dá palestra para pais e padrinhos na preparação para o Batismo. 
Sua primeira reação ao receber o convite foi chorar. “Chorei muito 

Novos ministros

Nossa Sra. Aparecida e os Redentoristas

Aline, Rosa Maria, Maria de Fátima e Paulo Rogério

e não sabia o que dizer ao padre. Nunca 
pensei que o Senhor fosse tão bondoso 
de me dar essa graça de poder levá-Lo 
às pessoas necessitadas. A minha ex-
pectativa é poder levar o Senhor aonde 
Ele mandar.”

Paulo Rogério, engenheiro civil, 
soube através de sua esposa que tinha 
sido convidado pelo pároco. “Logo que 
a Fátima me contou, fiz questão de tele-
fonar ao Pe. José Roberto para agradecer. 
Foi uma emoção muito grande e não 
imaginava que poderia ser chamado. 
Quero cumprir a missão que me foi 
dada, prestando serviço nas missas e le-
vando a Eucaristia aos idosos e doentes.

Rosa Maria também faz parte do 
grupo da Renovação Carismática e do 
bazar da paróquia e, além das atividades 
na Ressurreição, ajuda na Comunida-
de Bom Pastor, distribuindo café da 
manhã, roupas e material de higiene 
à população de rua. Sobre sua nova 

missão, ela também falou da surpresa. “Nunca imaginei isso na 
minha vida. Sou uma pessoa tão pequena, nunca pensei que o padre 
fosse olhar para mim para essa missão. Mas Deus me chamou e eu 
aceitei. Agora quero também fazer caridade por meio dessa missão.”

Os quatro novos ministros já estão levando a Eucaristia nas residên-
cias e os três que são leigos servem também na missa das 20h de domingo.

Nos últimos meses, muito se tem falado de N. Sra. Aparecida, que 
em 12 de outubro completou 300 anos da aparição de sua imagem 

no rio Paraíba do Sul. Mas você sabe quem são os missionários a quem 
foi confiado o zelo apostólico da Basílica de Aparecida?

São os Redentoristas. A Congregação do Santíssimo Redentor 
foi fundada em 1732, em Scala, na Itália, por Sto. Afonso Maria 
de Ligório e por cinco companheiros. O carisma do grupo era a 
pregação das missões populares para as comunidades mais pobres 
e abandonadas do Reino de Nápoles. Em 1784 dois estrangeiros 
entraram para a congregação, sendo responsáveis por levar o tra-
balho da congregação para o norte da Europa. Hoje, são mais de 6 

mil redentoristas pelo mundo. 
Ao Brasil, eles chegaram em 1893 e, um ano 

depois, um grupo de missionários alemães 
desembarcou na Vila Aparecida (SP) para 
cuidar do santuário dedicado à N. Sra. da 
Conceição, conhecida aqui como N. Sra. 
Aparecida. Em pouco tempo compreen-
deram a “alma” do povo brasileiro, e o 
povo brasileiro aprendeu a valorizar a 
simplicidade daqueles missionários 
para explicar a Palavra de Deus. 

Leo Martins
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1) Retiro da crisma,   em Bacaxá (21 e 22.10);  2) Missa presidida por D. Orani em homenagem aos 90 anos de Mons. Vasconcellos;  3) 
Aniversário de sacerdócio de Pe. José Roberto (14.09); 4) Missa Solene com coroação no Dia de N. Sra. Aparecida; 5) No dia de São 
Francisco de Assis, aconteceu a tradicional bênção dos Animais (04.10); 6) Mostra Bíblica do Vicariato Sul, realizada no Colégio Santo 
Agostinho (Leblon), com participação maciça das crianças da Capela da Anunciação (17.09); 7) Trabalho da Pastoral da Criança no 
Pavão-Pavãozinho, no início eles treinavam na paróquia, agora treinam na própria comunidade; 8) Distribuição de doces para centenas 
de crianças pelo Dia de São Cosme e Damião; 9) Mesmo sem foto, vale deixar registrado que o bazar organizado por Maria Malta, no 
adro, foi um sucesso: 1000 objetos novos a R$1,00 foram vendidos e a renda foi revertida para o grupo jovem. 
• Veja mais fotos de eventos em www.paroquiadaressurreicao.com.br
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