
SEJA BEM-VINDO, Pe. ADENILSON!
o longo de sua caminhada e com dez anos de 
vida sacerdotal o padre Adenilson Gomes Mo-
reira, sac. Atuou como vigário paroquial em ou-

tras comunidades Palotinas, sendo a mais recente a 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Pendotiba – 
Niterói. No dia 31 de maio o mesmo chegou em nossa 
comunidade com a missão de ser nosso novo pároco. 
No dia 19 de junho às 19h, com celebração eucarística, 
presidida pelo Cardeal Arcebispo da Arquidiocese de 
São Sebastião do Rio de Janeiro Dom Orani João Tem-
pesta, foi empossado pároco. Durante a missa o nosso 
novo pároco recebeu as chaves da paróquia e do sacrá-
rio – símbolo da igreja viva que o mesmo deverá edifi-
car, a estola – símbolo do poder sacerdotal e por fim 
foi-lhe indicada a localização da pia batismal. 

A partir daquele momento o senhor se tornou membro 
da nossa família, e com isso, compartilhará conosco so-
frimentos e ale-
grias, cuidará de 
nós como o pastor 
que cuida e conhece 
cada ovelha de seu 
rebanho. 
Nós o acolhemos e 
agradecemos pelo 
seu “SIM”, pedi-
mos a intercessão 
de Nossa Senhora 
dos Navegantes 
pelo seu mistério, 
sua vida e por 
nossa comunidade. 

AGRADECIMENTO AO PE. PAULO KOWALCZYK, SAC
 vida, como fiz o título da música de Milton 
Nascimento, é feita de encontros e despedidas. 
Nesse último mês, para a nossa paróquia, foi o 

momento de despedir-se do querido padre Paulo 
Kowalczyk. 
Como toda despedida, esse é um momento de tristeza e 
esperança, aqui, esses dois sentimentos nos servem 

muito.  
O primeiro sentimento, o de 
tristeza, ficará por conta 
da falta que o Padre Paulo 
fará. Essa falta se fará pre-
sente aa cada momento que 
olharmos as boas obras rea-
lizadas por ele na nossa pa-
róquia. Como negar que o 
zelo com a paróquia não re-
presenta também, um modo 
de evangelização?! Muitas 

melhorias foram realizadas no enriquecimento estrutu-
ral da nossa paróquia, obras na sacristia, secretaria, 
nas salas da catequese, sonorização da igreja, etc. 
Lembraremos também das homílias, onde nos exortava 
a viver de acordo com os preceitos de Cristo e da Santa 
Mãe Igreja.  Além disso, mesmo sem fazer propaganda, 
atendeu àqueles que precisavam de orientações e de 
consolo, ajudando-os a superar as tensões diárias, tão 
comuns da nossa vida. 
Pensando na sua trajetória, e ainda adaptando o fra-
gmento da mesma música, que diz: “o trem que parte, 
é o mesmo trem da chegada”, obtemos o segundo senti-
mento, o da esperança. Nele só podemos dizer que há 
em nós a esperança de que seus dias em sua nova paró-
quia sejam de muitas realizações e alegrias. Que a sua 
missão de bom pastor seja realizada com muita alegria, 
amor, paz e sabedoria. Que a luz do Cristo ilumine sua 
caminhada. 

Conte conosco, um abraço fraterno. 
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26 de julho – São Joaquim e Sant’Ana – Dia dos Avós 
o dia 26 de julho, a igreja festeja São Joaquim 

e Sant’Ana, pais de Maria, avós de Jesus. Não 

é sem motivo que, também nesse dia, é come-

morado o Dia dos Avós. 

Joaquim e Ana estão situados na passagem do Antigo 

para o Novo Testa-

mento. São herdeiros das 

promessas de Deus ao 

povo de Israel e têm a fe-

licidade de vê-las cum-

pridas, com seus pró-

prios olhos. Podem ser 

aplicadas a eles as pala-

vras de Jesus aos discí-

pulos: “muitos profetas e 

justos desejaram ver o 

que vedes e não viram. E 

ouvir o que ouvis, e não 

ouviram” (Mt 13,17). 

Eles representam o povo perseverante e fiel, que não 

duvidou das promessas de Deus e transmitiu de geração 

em geração, essa esperança até vê-la realizada. 

São Joaquim e Sant’Ana lembram o papel dos avós na 

formação das novas gerações e no equilíbrio da estru-

tura familiar.  A geração mais idosa é, para os mais jo-

vens, uma referência de sabedoria e serenidade diante 

das dificuldades da vida. A isso, soma-se que os avós, 

geralmente, têm maior disponibilidade de tempo e po-

dem dedicar-se às novas gerações de maneira mais de-

simpedida. Quem já enfrentou muitas coisas na vida 

pode inspirar confiança nos mais jovens. E isso tam-

bém vale para a dimensão 

religiosa da vida: os avós 

perseverantes e cheios de 

fé na prática da vida 

cristã. E isso faz muito 

bem às novas gerações! 

Enfim, São Joaquim e 

Sant’Ana lembram os ca-

sais idosos, que já vive-

ram muitos anos de união 

matrimonial e familiar e 

continuam fiéis e dedica-

dos uma o outro. O teste-

munho de vida matrimonial, de perseverança e fideli-

dade generosa no casamento e na vida familiar de tan-

tos casais idosos é uma riqueza nas famílias e na comu-

nidade humana e eclesial. Os jovens namorados e noi-

vos e também os casais jovens têm muita necessidade 

do testemunho deles! 

Fonte:CNBB 

TODA VIDA IMPORTA! 
“O paciente não é só paciente, ele é o amor de al-

guém!”. Podemos usar essa frase para descrever as 

mais de 500 mil vidas perdidas por conta da Covid-19. 

Não são apenas números estampados nos telejornais, 

mas sim pais, mães, filhos, ir-

mãos, avôs, avós, maridos, es-

posas, namorados, namoradas, 

parentes e amigos que nunca 

mais poderão abraçar aqueles 

que amam.  

Neste momento, centenas de 

famílias choram e sentem sau-

dades de pessoas que lutaram 

bravamente por suas vidas até 

o último suspiro, mas que in-

felizmente foram vencidas por 

um inimigo que não escolhe 

classe social, raça, religião, 

gênero e tão pouco idade.  

O sentimento que fica é o de que mais de 500 mil vozes 

foram silenciadas sem motivo algum. Diplomas que ja-

mais serão recebidos; pais e filhos que não terão mais 

a alegria de juntos verem o seu time jogar no domingo 

à tarde; rodas de amigos que nunca mais estarão com-

pletas numa sexta à noite para conversas. Fora a dor de 

nunca mais poder ver aquele sorriso direcionado a 

você. O que fica é a saudade e as lembranças que feliz-

mente não podem ser tiradas de 

nós. Mas podemos honrar as 

pessoas que agora estão junto 

ao Pai da seguinte forma: 

usando máscaras em locais pú-

blicos, mantendo o distancia-

mento social, utilizando o ál-

cool em gel ao entrar e sair de 

lugares que não são a nossa 

casa. E para aqueles que que já 

tomaram a primeira e até 

mesmo a segunda dose da va-

cina, os cuidados continuam, 

pois somente assim poderemos 

erradicar essa doença de uma 

vez por todas. Cuide de você e das outras pessoas tam-

bém! 

Aos entes queridos que sofreram essas perdas doloro-

sas, os nossos profundos e mais sinceros sentimentos. 

Nossos pensamentos e orações estão com vocês 
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CONHECENDO AS PASTORAIS – CRISMA – O VALOR DO “SIM” 
urante a vida, passamos por muitos momentos 

que somos convidados a decidir, a nos posici-

onar diante de alguma realidade. Durante 

nossa caminhada na fé, não são poucas as oportunida-

des que, passando por alguma questão, devemos tomar 

decisões, tendo como guia, os preceitos da Igreja e do 

Cristo. É assim quando decidimos nos casar, quando 

nos dedicamos a alguma pastoral e também é assim, 

quando decidimos fazer o 

Crisma. 

O Crisma é um dos Sacramen-

tos da Igreja. Ele, junto  ao  

Batismo e à Catequese for-

mam a chamada Iniciação 

Cristã. No caso, o Crisma fe-

cha esse primeiro momento de 

formação cristã de nossas cri-

anças, adolescentes, jovens e 

adultos. Não à toa, o Crisma é 

chamado de Sacramento da 

Confirmação. Sendo assim, é 

com o Crisma que os cristãos 

demonstram às Famílias, Co-

munidade e Igreja, o seu desejo de professar a Fé em 

Cristo e na igreja, herdada de seus pais, que vêm os ori-

entando desde o Batismo e Catequese. Nesse sentido, o 

Crisma representa  o amadurecimento  da  Fé,  a  cer-

teza  de  fazermos  parte  dessa  grande  e  amorosa  

família,  a  Igreja. Essa certeza deve nos impulsionar a 

seguir o pedido de Jesus que, aos discípulos disse: “Ide-

por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura" 

(Mc 16, 15). 

Aqui, encontramos a peça-chave do Crisma, o valor do 

“SIM”, expresso de duas formas muito especiais. A pri-

meira é a exortação nos dada a seguir os passos dos 

discípulos que, em sua época, enfrentaram as dificul-

dades dentro  da  sociedade  e  dentro  de  si  mesmos.  

Afinal, a  todo  processo  de  formação,  cabem  dúvi-

das,   incertezas  e medos. Todos esses sentimentos, 

tãonaturais aos homens, também fizeram parte da vida 

dos discípulos. No entanto, a experiência com o Cristo  

que,  permanecendo  vivo  no  meio  de  nós,  enche o 

nosso  coração  de  alegria,  amor  ao próximo e de Fé. 

Esses nobres sentimentos 

e a certeza do Cristo e na 

Igreja, nos leva à segunda 

forma especial, a de que o 

Crisma não é o fim de 

uma caminhada, mas sim, 

o início de uma nova 

etapa. Uma etapa muito 

especial, pois como discí-

pulos, terão o compro-

misso com a vida de to-

dos aqueles que cruzarem 

seus caminhos. Espe-

lhando a face do Cristo e 

da Igreja, serão represen-

tantes do amor, da compaixão, da misericórdia e da 

paz. 

Hoje, a turma de 2021 do Crisma conta com 34 cris-

mandos. Jovens e Adultos que decidiram se lançar 

nesse imenso desafio.  Que Deus os conceda a graça e 

Nossa Senhora dos Navegantes interceda por eles, para 

que ao término dessa etapa de formação, sejam capazes 

de dar o seu “SIM”. Um “SIM” consciente, um “SIM” 

capaz de ser “Sal da Terra e Luz do Mundo” (Mt 5, 13-

14), um “SIM” amoroso e piedoso, um “SIM” à Deus, 

à Igreja, a si mesmos. Um “SIM” à VIDA 

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO 
Nossos agradecimentos a Vocês – Deus os abençoe!  

O dízimo é muito importante na vida da Igreja e de cada fiel, pois, através dele, reconhecemos que tudo vem de Deus.  

A nossa Paróquia depende da participação voluntária, ativa e fiel de cada um! 

01 – Maria Regina Fernandes 10 – José Adelino da Silva 21 – Maria Fernanda Alves Leitão 

02 – Alcéia Almeida Lopes 13 – José Luiz Mariano 24 – Josefa Soares de Oliveira 

02 – Rosângela Nazário Pires 14 – Edna Xavier Severiano 25 – Rosa Dantas de Souza 

02 – Terezinha Coelho Rodrigues 15 – Maria da Penha Clementino 27 – Antônio Marcolino da Silva 

05 – Maria Lúcia C. de Oliveira 15 – Nilton Pereira de Albuquerque 28 – Manuel Armando da Silva 

05 – Sueli de Lima 16 – Denise Martins Vasconcelos 29 – Josete Félix Rosindo 

07 – Gizélia Paixão Silva 18 – Luiz Fernando da Anunciação 29 - Leonardo 

07 – José Alfredo Santos 20 – Nádia Maria da Cruz  

09 – Maria de Lourdes B. de Oliveira 20 – Núbia Maria de Souza Alencar  

09 – Zeli da Silva Martins 20 – Ana Mirela Magalhães Pinto  
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Missa de Corpus Christi – 03 de junho 

 

Missa de Posse do Pe. Adenilson – 19 de junho 

 

 

 

 


