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A Voz do Pároco
Estamos chegando, aos poucos, à metade
do ano civil. O mês das comemorações
juninas, das folias, das alegrias e
confraternizações. Neste mês, a Igreja
nos apresenta múltiplas comemorações
que merecem o nosso destaque especial.
Vamos lembrar: Bem Aventurado José de
Anchieta (9); Santo Antônio de Pádua
/Lisboa (13); São Luiz Gonzaga (21);
Natividade de São João Batista (24); São
Pedro e São Paulo (29).
A festa de São Pedro é celebrada como o
Dia do Papa. Por determinação de Bento
XVI, também a partir da festa de São
Pedro e São Paulo, iniciamos a celebração
do Ano Paulino. A Santa Sé informou que
o Sumo Pontífice concede a Indulgência
Plenária por ocasião da festa dos dois mil
anos de São Paulo. As cerimônias terão
duração de um ano, e serão abertas pelo
próprio Santo Padre, encerrando-as em 29
de junho de 2009. Diz o texto: “Na
iminência da solenidade litúrgica do
Príncipe dos Apóstolos, o Sumo Pontífice
concede aos fiéis tesouros espirituais para
sua santificação, de modo que possam
renovar e reforçar seus propósitos de
salvação sobrenatural. O dom das
indulgências que o Romano Pontífice
oferece à Igreja universal chama ao
caminho para alcançar a purificação
interior que, rendendo homenagem ao
bem-aventurado Apóstolo Paulo, exalta a
vida sobrenatural no coração dos fiéis e os
impulsiona a dar frutos de boas obras”.

O Coração de Jesus que Ama
Nos Chama à Nossa Origem
Pe. Vitus Gustama, SVD

Para a Igreja, o mês de junho é
conhecido como mês dedicado à devoção ao
Sagrado Coração de Jesus. Devoção, em
seu sentido primário, significa dar-se a si
mesmo a alguém ou a algo. No contexto da
verdadeira religião, devoção significa uma
atitude da vontade, serena e constante, fruto
de uma decisão refletida pela qual a pessoa
se entrega em todo momento ao serviço de
Deus. É uma oferenda de si mesmo a Deus,
dedicando-se, permanentemente, a todas
aquelas atividades referentes à honra de
Deus. Qualquer devoto cumpre seus deveres
referentes à sua devoção conscientemente e
constantemente, apesar das dificuldades
encontradas. A palavra latina “devotio”
(devoção) indica força, vontade decidida de
fazer a vontade de Deus, independentemente
da situação encontrada. Por isso, devoção
está longe de ficar no nível de sentimento.
O que queremos dizer ao falar do Coração de Jesus ou de um coração humano?
O coração representa o ser humano em sua totalidade; é o centro original da pessoa
humana, o que lhe dá unidade. O coração é o centro de nosso ser, a fonte de nossa
personalidade, o motivo principal de nossas atitudes e escolhas livres, o lugar da
misteriosa ação de Deus. Apesar de o bem e o mal poderem existir nas suas profundezas,
o coração continua sendo símbolo de amor. Por isso, a essência mais profunda da
realidade pessoal é o amor. O homem foi criado para amar e ser amado. Fora disto, ele
perderia a razão de ser e de viver. “Ama e faze o que tu quiseres”, disse Santo Agostinho.
A devoção ao Coração de Jesus está totalmente de acordo com a essência do
cristianismo, que é religião de amor (cf. Jo 13,34-35), pois o cristianismo tem como
objetivo o aumento de nosso amor a Deus e ao próximo. O símbolo deste amor é o
Coração de Jesus que ama a todos sem medida. Jesus Cristo é a encarnação do amor de
Ainda devo lembrar, com carinho,
Deus por nós desde a eternidade: “Eu te amei com amor eterno, por isso conservei para ti
juntamente com todos os membros do
o amor” (Jr 31,3). Em cada página dos evangelhos fala-se do amor de Jesus por nós.
Apostolado da Oração, que o mês de
Conforme João Paulo II, “Tudo o que Deus queria nos dizer de si mesmo e de seu amor,
junho é, tradicionalmente, dedicado ao
ele o depositou no Coração de Jesus e o expressou através deste Coração. Através do
Sagrado Coração de Jesus.
Coração de Jesus lemos o eterno plano divino da salvação do mundo. E trata-se de um
Neste ano, porém, faço o seguinte registro: projeto de amor”.
a festa-solenidade do Sagrado Coração foi
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus quer nos chamar de volta à primordial razão
marcada, antecipadamente, para o dia 30 de nosso ser: amar - “Quanto mais amas, mas alto tu sobes” (Santo Agostinho). Uma
de maio, sexta-feira. Na nossa paróquia, o pessoa com coração é uma pessoa profunda, próxima, compreensiva, capaz de ir ao
Apostolado organizou para a última sexta- fundo das coisas e dos acontecimentos. Uma pessoa com coração não é dominada pelo
feira do mês, dia 27 de junho, às 8h30min, sentimentalismo, mas, isso sim, é uma pessoa que alcançou uma unidade e uma
missa especial em honra do Sagrado
coerência, um equilíbrio e uma maturidade. Ela nunca é fria, mas cordial; nunca é cega
Coração. Desde já convidamos a todos!
diante da realidade, mas realista; nunca é vingativa, mas pronta para perdoar e para
reconciliar-se. Um coração cristão, a exemplo do de Jesus, é um coração de dimensão
Por fim, gostaria de lembrar que já
universal, um coração que supera o egoísmo, um coração magnânimo, capaz de abraçar
programamos, para o dia 7 de junho,
a todos. A espiritualidade do coração é uma verdadeira espiritualidade, pois inclui a
sábado, às 16h, a apresentação, com uso oração, a conversão, a escuta do Espírito, o cuidado para o próximo, a compaixão, a
de audiovisuais, da matéria sobre a
solidariedade e a partilha. Não é por acaso que, para o homem de Antigüidade, ter
ampliação do centro paroquial. Você, que
coração equivalia a ser uma personalidade íntegra.
não tem suficiente clareza a respeito do
Há pessoas que pensam ser de Cristo, mas não têm espírito de reconciliação e de
projeto da ampliação, não falte. Em
misericórdia, de amor e de doçura, de paciência e de magnanimidade, e recusam
equipe, vamos prestar todos os
qualquer correção, guardam ressentimentos. Tais pessoas precisam ouvir aquilo que São
esclarecimentos necessários.
Paulo diz: “... quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele” (Rm 8,9).
Leia e medite também: Jo 7,37-38; 19,33-34; Mt 11,25-30; 1Jo 4,11
Figura no título do boletim: Encontro de Jovens com Cristo, presença da juventude na Igreja. Leia artigo na segunda página.

Dia do Papa
29 de Junho
Na solenidade litúrgica de São
Pedro e São Paulo celebramos o
“Dia do Papa”, por determinação da
VII Assembléia da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil. Em
todas as igrejas são feitas preces
especiais pelo Santo Padre.
Pregações e outros atos devem
traduzir “amor, veneração, respeito
e obediência ao Vigário de Cristo na
terra, Cabeça da Santa Igreja
Universal” (Diretório Litúrgico).
Assim como Cristo foi enviado
pelo Pai para resgatar a
humanidade do pecado e da morte,
seus Apóstolos (Bispos) também
foram enviados por Jesus para
difundir a boa-nova evangélica a
todas as nações, incumbindo aos
mesmos, e a seus sucessores,
conduzir este enorme rebanho de
fiéis, sob a orientação constante do
Espírito Santo Paráclito.

Encontro de
Jovens Com Cristo

Quem Não Conhece?

Conheça melhor o nosso movimento
O Encontro de Jovens com Cristo
(EJC) é um movimento cristão-católico
feito pelos jovens, para os jovens e
que tem por objetivo dar-lhes
motivações, perspectivas e meios de
superar seus problemas individuais,
familiares, sociais, ideológicos e
religiosos. Os pontos chave da
espiritualidade do EJC são definidos
por atitudes de doação, pobreza,
simplicidade, alegria e oração.
Dando prosseguimento a nossa
caminhada...

FLORITA

Espanhola, de Madri, FLORENTINA MIÑANO
BADAJOZ, conhecida por todos como FLORITA,
carinhoso apelido que lhe acompanha desde pequena,
Novamente estamos no préencontro. O pré-encontro é o período veio para o Brasil em maio de 1955, com 20 anos de
idade e já casada, por procuração, uma vez que seu
em que nós, membros do EJC, nos
pretendente, português radicado no Rio de Janeiro, não
preparamos no sentido estrutural, e
podia faltar ao trabalho para viajar.
principalmente no sentido espiritual,
Na Espanha, auxiliava no consultório de um
para promover a realização de mais
dentista que atendia ao generalíssimo Franco, na época
um “encontrão”. O “encontrão” é a
A São Pedro foi conferida uma
o todo poderoso mandatário espanhol.
porta de entrada para o EJC. É
missão apostólica qualificada,
No Brasil, para aumentar a renda familiar,
através do “encontrão”, principal
abrangendo, além da propagação
trabalhou como costureira, atividade que mais tarde
evento realizado pelo EJC, que
do evangelho, a conservação da
exerceu voluntariamente, e por muitos anos, na nossa
união e da unidade da Igreja, cujas recebemos os novos jovens
Paróquia, no Grupo da Costura para os Pobres, onde
convidados
a
participar
do
movimento.
ovelhas devem ser apascentadas
consertava roupas recebidas em doação e
até o retorno glorioso de Jesus no
confeccionava novas. Preparava enxovais de noivas,
Todos os anos são realizados dois
final dos tempos.
mães gestantes e crianças (até hoje este trabalho é feito
“encontrões”, sendo um a cada
pelo Grupo).
semestre. Durante três dias
Morou em Copacabana e em Santa Tereza. Para
consecutivos em um final de semana,
Laranjeiras mudou-se em 1969, logo fazendo amizades
nós nos reunimos em retiro espiritual
e se entrosando nos grupos e pastorais da Igreja Cristo
para renovar a nossa fé cristã e
Redentor, onde passou a freqüentar as Missas,
também passá-la adiante.
inicialmente somente aos Sábados e aos Domingos.
Contribuindo assim, para uma
- Criei meus dois filhos, Joaquim e Ana Maria (que
evolução espiritual, individual e
já me deu dois netos), em Laranjeiras. Nesta Igreja
coletiva. Para isso, contamos ainda,
foram batizados e sempre que podia trazia-os para
com a orientação do nosso dirigente
Certamente, não se trata apenas espiritual, o Pe. Adam Folta.
apanharem sol e brincarem com outras crianças. Na
de uma distinção pessoal feita entre
época, enquanto as crianças se divertiam, as mães e
os demais Apóstolos. Cabe lembrar
babás ficavam sentadas nas escadarias da Igreja, hoje
O próximo “encontrão” será a 7º
que São Pedro foi mais de uma vez edição do EJC/MCR. Este evento será substituídas por rampas e canteiros. Ajudei em todas as
repreendido por Jesus e por sua
edições do Parque da Amizade. Fazia presença na
realizado nos dias: 20, 21 e 22 de
própria consciência e que a
Barraca da Espanha, onde era vendida uma
Junho de 2008, no Colégio Nossa
predileção especial do Mestre
maravilhosa paella (preparada pela Carmen espanhola)
Senhora de Lourdes, em Botafogo.
claramente recaía em São João (“o
e na barraca da Costura, que vendia roupas a preços
apóstolo que Jesus amava”), que
módicos, inclusive algumas que o Padre (Dom) Werner
Quem pode participar?
inclusive recebeu a missão e a
mandava vir da Alemanha.
Jovens que tenham idade entre 18 e
graça de acompanhar Nossa Mãe
Sua primeira atividade na Paróquia foi na Legião
30 anos, paroquianos ou não, mas
Santíssima.
de Maria, da qual faz parte até hoje. As Legionárias
que queiram vivenciar essa
rezam o terço semanalmente, visitam doentes e levam a
experiência inesquecível que é o
Na verdade, a escolha de São
Imagem de Nossa Senhora às residências de
Pedro e a figura do Papa devem ser Encontro de Jovens com Cristo.
paroquianos.
compreendidas, desde sua origem,
Participou dos Vicentinos ajudando na
Esperamos por você para viver o
não pelo conceito de mérito pessoal
do Santo Padre mas, sobretudo, na amor de Deus conosco e em sentindo arrecadação e distribuição de cestas básicas às famílias
carentes, e também na Pastoral do Dízimo.
atribuição de uma missão especial, vontade, nos procurem todos os
- Hoje, com mais de setenta anos, diz, já não
domingos às 18:00 hs., no salão
um verdadeiro ministério instituído
posso
mais fazer as coisas como antes, procuro
Paoquial
ou
nas
Missas
das
20:00
hs,
por Jesus, pelo qual Pedro e seus
continuar com minhas atividades na medida do possível.
sucessores atuam como servos fiéis que estaremos lá, prontos para
recepcioná-lo e inscrevê-lo em nosso Fiz coisas que me trazem boas recordações, como levar
e obedientes a Cristo.
meus filhos para a escola num inesquecível fusquinha
movimento.
Daí porque devemos sempre orar
amarelo que me serviu por muitos anos.
Os responsáveis pelo EJC-MCR no
de maneira especial por nosso
Quem ainda não conhece a FLORITA, poderá
ano de 2008 são:
querido Papa, para que, sob a
conhecê-la na Missa das dezoito horas, que a cerca de
Amália Lino (8818-2234),
influência e orientação do Espírito
20 anos freqüenta assiduamente de segunda-feira a
Santo Consolador, possa conduzir a Bruno Ferraz (9466-8971),
domingo.
Camila Lisboa (7849-5097),
Igreja rumo ao bem aventurado
Erasmo Brito (8194-4734) e
destino estabelecido por Jesus: o
Rafael Oliva (7899-3995).
amor eterno do Pai.
A paz de Cristo,

Encontro de

EU SOU IGREJA

Encontro de Casais com Cristo
Prezados casais amigos da
Paróquia Cristo Redentor,
estamos com inscrições abertas
e convocando vocês para o
próximo Encontro de Casais com
Cristo, que é um serviço da
IGREJA, feito pelos casais para
valorizar o sacramento do
matrimônio e promover a
FELICIDADE FAMILIAR.

A tarde está amena e vou andando pelas
ruas de meu bairro.
Aproximo-me da minha paróquia. A porta
está aberta. Vou fazer uma visita ao
Santíssimo. . .
Entro. A Igreja está vazia e um funcionário
varre e limpa o chão.
As flores, no altar de Nossa Senhora, já
não estão tão viçosas como as da jarra de
minha casa. Reparo que até mesmo as
paredes estão precisando de nova pintura.
Há infiltração no prédio. Lembro-me que o
aparelho de som e os ventiladores
necessitam de uma revisão, talvez algumas
substituições.
Ajoelho-me.
Continuo pensando: nas celebrações
diárias são necessárias velas, hóstias,
música e lâmpadas.
Instantaneamente, vem-me a mente
algumas perguntas: quem é o responsável
pela manutenção física do templo?
O pároco? De onde vêm os recursos? Das
parcas coletas? Das esporádicas rifas? Das
esmolas?

Este ano, o ECC terá como tema: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai
ao Pai senão por mim." Jo 14, 6
Que aqueles casais que farão o próximo ECC, venham buscar a oportunidade de
conhecer o amor de Jesus, pois..."se vocês me conhecem, também conhecerão o meu
Pai..." Jo 14, 7
O encontro será realizada no Colégio da Providência, Rua Pereira da Silva Laranjeiras, nos dias 01-02 e 03 de agosto,08.
Favor entrar em contato com a Secretaria Paroquial ou com os dos nossos casais:
- Pe. Adam
Tel. 2558-5179 R.218 adam@cristoredentor-rj.com.br
fmjlag@terra.com.br
- Diac. Jair e Lucia
Tel. 2553-7782
- Adhemar e Liana
Tel. 2558-0056
avgallo@br.inter.net
- Amadeu e Cida
Tel. 2557-2950
amadeununes@oi.com.br
- Hugo e Conceição
Tel. 2205-2237
kr_linhos5@hotmail.com
marlenelopes@yahoo.com.br
- Silvestre e Marlene
Tel. 2285-1693
- Vitor e Swanee
Tel. 2205-0563
swanee@bol.com.br

Fechei os olhos e senti em meu coração a
resposta a essas perguntas:
- Eu sou Igreja, eu sou o responsável por
seu sustento. Os bens, poucos ou muitos
que tenho, tem sua origem no amor de
Deus por mim. Preciso vencer o apego aos
bens e partilhar, “abrir mão”.
Já adiei demais a minha participação como
dizimista, vou assumir meu compromisso
concretamente.
Em II Cor S. Paulo nos diz: “Dê cada um
conforme o impulso de seu coração, sem
tristeza nem constrangimento. Deus ama
quem dá com alegria”.

Assim Eu Vejo Deus
Jesus é a luz do sol, a glória da vida, o que dá a Vida.

Vou ser dizimista.

Marcelo Gonçalves Pereira, catequizado do 1º ano.

Um Ano de Canonização
O Papa João Paulo II, em 1998, beatificou Frei Galvão, que recebeu na ocasião os títulos de Homem da Paz e
da Caridade e Patrono da Construção Civil no Brasil. Um dos milagres que o levaram à beatificação foi realizado
na menina Daniela, de 4 anos. Além disso, constam no processo de beatificação 27.800 graças documentadas.
Nove anos depois, 11 de maio de 2007, em sua vinda ao Brasil o Papa Bento XVI canonizou o primeiro santo
brasileiro – Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, invocado comumente de “São Frei Galvão”.
O Santo Padre Bento XVI depois de conhecer o milagre do beato que permitiu que Sandra Grossí de Almeida
levasse a termo a gravidez com risco de aborto de seu filho Enzo, autorizou a promulgação do Decreto de
Canonização.
Frei Galvão nasceu em Guaratinguetá, SP, em 1762, e foi ordenado sacerdote no Rio de Janeiro, aos 24 anos.
Devoto da Virgem Maria e desejando aliviar fortes dores de um jovem, Frei Galvão tomou um pequeno pedaço
de papel e escreveu breve oração. Enrolou o papelzinho e deu para o jovem engolir. O rapaz ficou curado. A
partir desse dia as milagrosas pílulas do Frei Galvão podem ser encontradas no Mosteiro da Luz, em São Paulo.
Este boletim é produzido pela Pastoral da Comunicação. Tiragem 1000 exemplares. Escreva para nós: voz.redentor@gmail.com

Avaliação do 10º Plano de
Pastoral de Conjunto
O 10º Plano
Arquidiocesano de
Pastoral de Conjunto
(10º PPC) é o
resultado do empenho
de todas as forças
evangelizadoras da
Arquidiocese do Rio de
Janeiro e foi assumido
com vigência para o
período 2004-2008.
Esta é a razão pela qual 2008 se tornou um
tempo de avaliação. Precisamos verificar se
estamos efetivamente cumprindo o que o
Espírito Santo nos indicou. Para esta avaliação,
todas as pessoas e todos os grupos que atuam
na Arquidiocese do Rio de Janeiro estão mais
do que convidados.
A avaliação será realizada em etapas.
Começando pelos membros de cada Ministério,
Pastoral, Movimentos, Obras, Grupos, etc, com
seus coordenadores, que repassarão os
resultados aos coordenadores de suas
respectivas Dimensões que, por sua vez,
reunidos elaborarão um único documento que
será repassado ao Pároco, para envio à
Arquidiocese. Tudo isto até 31 de julho.
As informações e os quesitos ficarão à
disposição dos coordenadores de cada Grupo
(Movimento, Pastoral,etc) na Secretaria da
Paróquia a partir do dia dois de junho.
Apanhe o seu e mãos à obra.

Parabéns aos Dizimistas
Aniversariantes do Mês
2 Leda Garcia da S. Miranda
3 Carmelina Maria D. C. Mendes
Laura Cortez Diniz de Monteiro
Natahyl Magalhães de Oliveira
4 Maria Antonieta Sartori Rocha
Maria de Lourdes Pereira de Souza
5 Eulalie Ernestine Ligneul
6 Anna Elisa V. P. Lima
9 Celeste Paula Martins
Jair de Freitas Guimarães
Leonisia dos Santos Lima
11 Cybele Silva Soares
Maria Cândida R. C. C. de Barros
12 Adriana Jacob
13 Therezinha Desmarais Pientznauer
14 Terezinha de Oliveira Cordeiro
15 Maria Imaculada de Barros
16 Marcos de Mello Gesualdo
17 Arleida Teixeira Tardin
18 Maria do Carmo Sousa Marinho
Philomena Saraiva Anastácio
20 Irma Marlene Schoffer Wanke
21 Luiz Eduardo Cortez da R. Lima
22 Benedita Aires de Sousa
Nadir de Almeida Nogueira
Viromar Naves da Silva
23 Marcos Guedes Veneu
24 Marilise Fonseca de Souza
25 Maria do Carmo Rocha Lisboa

MÚSICA
Casamentos, Missas,
Missas de Bodas,
Aniversários de 15 anos, etc.
CORAL E ORQUESTRA
MÚSICA BARROCA E RENASCENTISTA
CLÁSSICA E SACRA
Regente ALBERTO MATHIAS
Telefone: 2265-2651, Telefax: 2205-3822

Participe da vida da paróquia em junho:
4
5
6
7
8
10
11
13
15
19
20,
24
25
26
27
29

quarta feira, (às 19h30min) – Pastoral do Dízimo
quinta- feira, (às 16h) - Hora Santa - Apostolado da Oração
(às19h30min) – Pastoral da Saúde
1ª sexta feira, (às 8h) - Missa do Apostolado da Oração e, em seguida,
reunião
sábado, (às16h) – Apresentação do projeto do centro paroquial
domingo, (às 16h) – Missa na quadra da Rua Cardoso Júnior
terça feira, (às 19h30min) – PASCOM
quarta feira, (às 20h) – Reunião da equipe coordenadora do ECC
sexta-feira, (às 19h30min) – Missa do padroeiro Sto. Antônio,
da Comunidade “Coroado”
domingo, (às 15h) – Missa na Comunidade da Rua Dr. Júlio Otoni
quinta-feira, (às 19h30min) – Reunião do Ministério do Acolhimento e da
Visitação
20 e 21 - sexta – sábado e domingo – Encontro de Jovens (EJC)
terça-feira, (às 19h30min) – Reunião do Conselho Pastoral da Paróquia
quarta feira, (às 20h) – Reunião da equipe coordenadora do ECC
quinta feira, (às 19h30min) – Reunião dos MECES
sexta-feira, (às 8h30min) – Missa especial do Apostolado da Oração em
honra do Sagrado Coração)
domingo – Solenidade de São Pedro e São Paulo
(às 14h30min) – Missa na Comunidade de Coroado/AMAPOLO

Resposta à pergunta de maio:
Qual o significado da palavra Liturgia?
Para compreendermos melhor o que é a Liturgia, devemos primeiramente saber a
origem da palavra: ela origina-se do grego Leitourgia (Leitos=público + ourgia+
trabalho), ou seja, trabalho exercido pelo funcionário público.
No Antigo Testamento na sua versão dos LXX, ‘liturgia’ indica sempre, sem
exceção, o ‘serviço religioso’ prestado pelos levitas a Iahweh, primeiro na ‘tenda’ e
depois no templo de Jerusalém.
No Novo Testamento ‘liturgia’ jamais aparece como sinônimo de ‘culto’ – com
exceção de At 13, 2 –, evidentemente porque nos primeiros tempos o termo estava
demasiadamente ligado ao ‘culto do sacerdócio levítico’, que não encontrava mais
lugar no Novo Testamento. Bem depressa, porém, o termo reaparece nos escritos
não bíblicos de origem judeu-cristã, como, por exemplo, na Didaqué 14, onde se
refere claramente à celebração da Eucaristia, e na primeira carta do papa Clemente,
que compara o culto cristão com o judaico.
A Igreja hoje em dia somente usa o termo Liturgia em três ocasiões:
1) Liturgia ligada aos Sacramentos; 2) Ano Litúrgico; 3) Liturgia das Horas.
Em comum encontramos a presença viva do Cristo.
Diácono Jair

