
 
 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA 
“A criação encontra-se em expetativa ansiosa, aguardando a revelação dos filhos de Deus” (Rm 8, 19) 

ueridos irmãos e irmãs! 
Todos os anos, por meio da Mãe Igreja, Deus concede 
aos seus fiéis a graça de se prepararem, na alegria do 

coração purificado, para celebrar as festas pascais, a fim de que, 
participando nos mistérios da renovação cristã, alcancem a ple-
nitude da filiação divina». Assim, de Páscoa em Páscoa, pode-
mos caminhar para a realização da salvação que já recebemos, 
graças ao mistério pascal de Cristo: «De fato, foi na esperança 
que fomos salvos» (Rm 8, 24). Este mistério de salvação, já ope-
rante em nós durante a vida terrena, é um processo dinâmico 
que abrange também a história e toda a criação. São Paulo 
chega a dizer: «Até a criação se encontra em expetativa ansiosa, 
aguardando a revelação dos filhos de Deus» (Rm 8, 19). Nesta 
perspectiva, gostaria de oferecer algumas propostas de refle-
xão, que acompanhem o nosso caminho de conversão na pró-
xima Quaresma. 
1. A redenção da criação 
A celebração do Tríduo Pascal da paixão, morte e ressurreição 
de Cristo, ponto culminante do Ano Litúrgico, sempre nos 
chama a viver um itinerário 
de preparação, cientes de 
que tornar-nos semelhantes 
a Cristo, é um dom inestimá-
vel da misericórdia de Deus. 
Se o homem vive como filho 
de Deus, se vive como pes-
soa redimida, que se deixa 
guiar pelo Espírito Santo, e 
sabe reconhecer e praticar a 
lei de Deus, a começar pela 
lei gravada no seu coração e 
na natureza, beneficia também a criação, cooperando para a 
sua redenção. Por isso, a criação – diz São Paulo – deseja de 
modo intensíssimo que se manifestem os filhos de Deus, isto é, 
que a vida daqueles que gozam da graça do mistério pascal de 
Jesus se cubra plenamente dos seus frutos, destinados a alcan-
çar o seu completo amadurecimento na redenção do próprio 
corpo humano. Quando a caridade de Cristo transfigura a vida 
dos santos – espírito, alma e corpo –, estes rendem louvor a 
Deus e, com a oração, a contemplação e a arte, envolvem nisto 
também as criaturas, como demonstra admiravelmente o «Cân-
tico do irmão sol», de São Francisco de Assis. Neste mundo, po-
rém, a harmonia gerada pela redenção continua ainda – e sem-
pre estará – ameaçada pela força negativa do pecado e da 
morte. 
2. A força destruidora do pecado 
Com efeito, quando não vivemos como filhos de Deus, muitas 
vezes adotamos comportamentos destruidores do próximo e 
das outras criaturas – mas também de nós próprios –, conside-
rando, de forma mais ou menos consciente, que podemos usá-
los como bem nos apraz. Então sobrepõe-se a intemperança, 

levando a um estilo de vida que viola os limites que a nossa con-
dição humana e a natureza nos pedem para respeitar, seguindo 
aqueles desejos incontrolados que, no livro da Sabedoria, se 
atribuem aos ímpios, ou seja, a quantos não têm Deus como 
ponto de referência das suas ações, nem uma esperança para o 
futuro. Se não estivermos voltados continuamente para a Pás-
coa, para o horizonte da Ressurreição, é claro que acaba por se 
impor a lógica do tudo e imediatamente, do possuir cada vez 
mais. Como sabemos, a causa de todo o mal é o pecado, que, 
desde a sua aparição no meio dos homens, interrompeu a co-
munhão com Deus, com os outros e com a criação, à qual nos 
encontramos ligados antes de mais nada através do nosso 
corpo. Rompendo-se a comunhão com Deus, acabou por falir 
também a relação harmoniosa dos seres humanos com o meio 
ambiente, onde estão chamados a viver, a ponto de o jardim se 
transformar num deserto. Trata-se daquele pecado que leva o 
homem a considerar-se como deus da criação, a sentir-se o seu 
senhor absoluto e a usá-la, não para o fim querido pelo Criador, 
mas para interesse próprio em detrimento das criaturas e dos 

outros. 
Quando se abandona a lei de 
Deus, a lei do amor, acaba 
por se afirmar a lei do mais 
forte sobre o mais fraco. O 
pecado – que habita no cora-
ção do homem, manifes-
tando-se como avidez, ambi-
ção desmedida de bem-es-
tar, desinteresse pelo bem 
dos outros e muitas vezes 
também do próprio – leva à 
exploração da criação (pes-

soas e meio ambiente), movidos por aquela ganância insaciável 
que considera todo o desejo um direito e que, mais cedo ou 
mais tarde, acabará por destruir inclusive quem está dominado 
por ela. 
3. A força sanadora do arrependimento e do perdão 
Por isso, a criação tem impelente necessidade que se revelem 
os filhos de Deus, aqueles que se tornaram «nova criação»: «Se 
alguém está em Cristo, é uma nova criação. O que era antigo 
passou; eis que surgiram coisas novas» (2 Cor 5, 17). Com 
efeito, com a sua manifestação, a própria criação pode tam-
bém «fazer páscoa»: abrir-se para o novo céu e a nova terra. E 
o caminho rumo à Páscoa chama-nos precisamente a restaurar 
a nossa fisionomia e o nosso coração de cristãos, através do ar-
rependimento, a conversão e o perdão, para podermos viver 
toda a riqueza da graça do mistério pascal. 
Esta «impaciência», esta expetativa da criação ver-se-á satis-
feita quando se manifestarem os filhos de Deus, isto é, quando 
os cristãos e todos os homens entrarem decididamente neste 
«parto» que é a conversão. Juntamente conosco, toda a criação 
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é chamada a sair «da escravidão da corrupção, para alcançar a 
liberdade na glória dos filhos de Deus» (Rm 8, 21). A Quaresma 
é sinal sacramental desta conversão. Ela chama os cristãos a en-
carnarem, de forma mais intensa e concreta, o mistério pascal 
na sua vida pessoal, familiar e social, particularmente através 
do jejum, da oração e da esmola. 
Jejuar, isto é, aprender a modificar a nossa atitude para com os 
outros e as criaturas: passar da tentação de «devorar» tudo 
para satisfazer a nossa voracidade, à capacidade de sofrer por 
amor, que pode preencher o vazio do nosso coração. Orar, para 
saber renunciar à idolatria e à autossuficiência do nosso eu, e 
nos declararmos necessitados do Senhor e da sua misericór-
dia. Dar esmola, para sair da insensatez de viver e acumular 
tudo para nós mesmos, com a ilusão de assegurarmos um fu-
turo que não nos pertence. E, assim, reencontrar a alegria do 
projeto que Deus colocou na criação e no nosso coração: o pro-
jeto de amá-Lo a Ele, aos nossos irmãos e ao mundo inteiro, 

encontrando neste amor a verdadeira felicidade. Queridos ir-
mãos e irmãs, a «quaresma» do Filho de Deus consistiu em en-
trar no deserto da criação para fazê-la voltar a ser aquele jar-
dim da comunhão com Deus que era antes do pecado das ori-
gens. Que a nossa Quaresma seja percorrer o mesmo caminho, 
para levar a esperança de Cristo também à criação, que «será 
libertada da escravidão da corrupção, para alcançar a liberdade 
na glória dos filhos de Deus» (Rm 8, 21). 
Não deixemos que passe em vão este tempo favorável! Peça-
mos a Deus que nos ajude a realizar um caminho de verdadeira 
conversão. Abandonemos o egoísmo, o olhar fixo em nós mes-
mos, e voltemo-nos para a Páscoa de Jesus; façamo-nos pró-
ximo dos irmãos e irmãs em dificuldade, partilhando com eles 
os nossos bens espirituais e materiais. Assim, acolhendo na 
nossa vida concreta a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, 
atrairemos também sobre a criação a sua força transformadora. 

História da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes – 4ª parte 

oi Pe.João Sopicki, sac, na época Superior dos Padres Pa-
lotinos no Rio de Janeiro que assumiu a paróquia como Ad-
ministrador Paroquial até a nomeação de um pároco defi-

nitivo. Pe. João Sopicki assim registrou no Livro de Tombo da 
Paróquia a razão de assumir os Navegantes: “Quero registrar 
neste Livro de Tombo, as circunstâncias da vinda dos Palotinos 
para esta Paróquia. Sendo Superior da Delegatura e sentindo 
uma necessidade de situar o Seminário Maior Palotino mais 
perto do Centro da cidade, em audiência com Sr.Cardeal Dom 
Eugenio de Araújo Sales em 25 de julho de 1996, apresentei um 
pedido que nos fosse cedido uma igreja, 
não necessariamente uma paróquia, para 
atender as nossas necessidades. Depois de 
várias consultas com Dom Augusto José Zini 
Filho, Moderador da Cúria que foi autori-
zado a tratar este assunto, em fins de abril 
de 1997 foi nos comunicada a decisão de as-
sumirmos a Paróquia de Nossa Senhora dos 
Navegantes. Não podendo apresentar logo 
um pároco, assumi a paróquia provisoria-
mente, atendendo todas as celebrações du-
rante dois meses”. 
Dois meses depois os Palotinos assumirem 
a Paróquia, dia 4 de agosto de 1997 foi no-
meado o pároco definitivo: Pe. João Pedro 
Stawicki, sac que até então era vigário na 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima em Nite-
rói – Pendotiba. Pe. João Pedro começou o 
seu paroquiado dia 10 de agosto de 1997, como primeiro pá-
roco palotino. Em outubro do mesmo ano houve a visita do 
Papa João Paulo II ao Rio de Janeiro por ocasião do Encontro 
Mundial das Famílias. A nossa Paróquia participou ativamente 
desse evento acolhendo 30 famílias e 250 paroquianos partici-
param no encontro com Papa no Maracanã. 
Em janeiro de 1998 aconteceu na nossa Paróquia o curso pré-
vestibular para 140 jovens do Complexo da Maré. Todas as noi-
tes as salas do nosso Centro Pastoral eram ocupadas pelos jo-
vens. Em 1998 a paróquia possuía várias Pastorais e Movimen-
tos e 241 dizimistas. Dia 2 de março de 1998 Pe. Adam Kowalik, 
sac, recém-chegado de Roma, com doutorado em Direito Canô-
nico, começou a morar na nossa Paróquia e trabalhar no Tribu-
nal Eclesiástico da nossa Arquidiocese como Defensor do 

Vínculo Matrimonial. Pe. João Pedro Stawicki, sac trabalhou na 
nossa paróquia até 31 de maio de 1998, neste dia, durante a 
Missa de 
Pentecostes foi anunciado que seria transferido para Paróquia 
São Sebastião em Niterói – Itaipu. Sendo assim, Pe. Adam 
Kowalik, sac foi nomeado o novo pároco dos Navegantes. 
Nos dias 13,14 e 15 de novembro de 1998 bispo auxiliar, Dom 
João Corço, fez uma visita canônica na Paróquia. Naquele ano a 
Paróquia tinha 600 catequisandos e 60 catequistas, 28 Círculos 
Bíblicos, Equipe de Liturgia, Apostolado da Oração, Grupo de 
Oração: “ Grupo Sião” com 200 membros, Pastoral Familiar com 

10 casais que visitavam as famílias e prepa-
ravam os casais para os casamentos comu-
nitários, 15 Ministros Extraordinários da Sa-
grada Comunhão, Pastoral dos Jovens, 
Grupo Renascer, que era responsável pela 
preparação dos jovens para crisma também 
editavam um informativo paroquial “Nave-
gantes”, Legião de Maria com 14 legioná-
rias, Congregação Mariana, Missão Popular 
com 45 missionários, Neocatecumenato 
com 40 participantes, Pastoral do Batismo 
com 12 agentes da Pastoral, Liga Católica 
com 35 membros, Pastoral do Dízimo com 
260 dizimistas, Pastoral da Crisma com 150 
crismandos e 12 catequistas, Grupo Musical 
“Profetas do Ágape”. 
No ano jubilar 2000 a Missão Popular da Pa-

róquia visitou 512 famílias com o apoio do Neocatecumenato. 
No dia 29 de junho de 2002 foi inaugurada uma nova Capela de 
São Paulo e São Pedro. A Capela é localizada na rua Bento Ri-
beiro Dantas, na beira da Linha Amarela. Pe. Adam, pároco na 
época, comprou com ajuda da ADVENIAT, duas residências con-
jugadas. Em 2003 a Pastoral Social contava com 10 agentes pas-
toral, distribuindo 100 bolsa de alimentos todo mês. Em outu-
bro de 2004 foi fundada na Paróquia a Pastoral de Acolhida. Em 
2005 foi inaugurada mais uma capela na Paróquia: Capela Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro no Morro do Timbau. Em 2005 
houve um roubo na Matriz, foram roubadas: ostensório, turí-
bulo e naveta. No dia 17 de agosto de 2005 se deu a fundação 
do novo Grupo de Oração “Fonte de Misericórdia” na Capela 
São Pedro e São Paulo. 
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Campanha da Fraternidade – 2020 

 Campanha da Fraternidade é uma forma que a Igreja 
Católica no Brasil encontrou de vivenciar a Quaresma. 
Há cinco décadas a Campanha, coordenada pela Confe-

rência Nacional dos Bispos do Brasil propõe temas que apontam 
para a necessidade de compromisso do cristão. Também pro-
põe discussões e enfrentamento dos problemas que afetam os 
pobres: precariedade da saúde, do trabalho, educação, mora-
dia, políticas públicas, entre outros já foram foco da CF. O tema 
proposto em 2020 é Fraternidade e vida: dom e compromisso! 
(...) A Campanha convida os cristãos para cuidar da vida! Vida 
nas suas diversas dimensões: pessoal, comunitária, social, eco-
lógica, política. Esse olhar atento precisa antes responder a in-
dagações angustiantes: o que aconteceu co-
nosco? Por que vemos e deixamos crescer 
tantas formas de violência, agressividade e 
destruição? Perdemos, de fato, o valor da fra-
ternidade? 
A CF 2020 toma como referência a parábola 
do bom samaritano (Lucas 10, 25-37). O sa-
cerdote e o levita, desviam-se do homem fe-
rido, pois não tinham tempo para ele. Mas o 
Samaritano aproxima-se da vítima dos salte-
adores e, movido pela compaixão, gasta seu 
tempo e dinheiro, ficando com ele na hospe-
daria. Paga todas as despesas e promete re-
tribuir ao dono da hospedaria tudo o que gas-
tasse para cuidar do homem ferido. A postura do samaritano 
contém o centro do ensinamento de Jesus: o próximo não é 
apenas alguém com quem possuímos vínculos, mas todo aquele 
de quem nos aproximamos. Sentir compaixão é a chave para faz 
era vontade de Deus, que ama toda a criação (...). O olhar do 
sacerdote e do levita são o da indiferença. Há olhares que ge-
ram ameaças a vida. E quais são? O aborto, a migração forçada 
e as guerras que geram milhares de crianças órfãs. O 

desemprego que atinge milhões de trabalhadores. A miséria 
que castiga mais de 15 milhões excluídos. O suicídio, quarta 
causa de morte entre jovens. Violência no trânsito. Brasil é o 
quarto país no mundo em mortes por violência no trânsito. Fe-
minicídio! Entre 2016 e 2018 foram mais de 3,2 mil mortes no 
país.  A meritocracia, o individualismo, o fundamentalismo reli-
gioso, o consumismo doentio que cria a cultura do descartável. 
A banalização do mal, chacinas, criminalização dos pobres, ra-
cismo, homofobia, ódio. Governo comprometido com os ricos e 
poderosos. O que fazer diante de tantos males? Os discípulos e 
amigos de Jesus estão a serviço da vida. É preciso sentir a dor 
do outro e comprometer-se com o sofredor. Quem ama não 

acusa. Sua atitude é misericordiosa. Motiva a 
igualdade e a justiça.  
Superar a fome, o desalento social e econô-
mico, a degradação do ecossistema e cultura 
do desperdício é responsabilidade de todos! 
A finalidade da vida cristã é promover a soli-
dariedade na construção do Reino de Deus 
(...).  
A campanha é um convite ao olhar solidário. 
A missão do discípulo missionário de Jesus é 
revelar ao mundo o rosto da misericórdia e 
da justiça de Deus. Promover a justiça é um 
ato de fé. A caridade é o verdadeiro sentido 
da vida. A caridade social nos leva a amar o 

bem comum. A justiça jamais estará desvinculada da caridade. 
A Quaresma é tempo para descoberta da ternura que revela o 
rosto materno do Deus apaixonado pelo ser humano. Estimula 
a amar, cuidar e a aceitar os outros. A quaresma deve estimular 
a Igreja em saída, aquela que vai as periferias sem medo de su-
jar as sandálias. Servir! Ver! Sentir compaixão e cuidar da vida é 
o autêntico Programa Quaresmal. 

Élio Gasda. 

 

Quaresma 2020 
elebrada desde o século IV, a Quaresma designa os 40 
dias que antecedem a Páscoa, a festa da Ressurreição 
de Cristo. Este período é, na tradição católica, consa-

grado à reflexão sobre os nossos atos, como forma de prepara-
ção para o grande milagre da Ressurreição. Esta fase deve ser 
especialmente dedicada a fortalecer a fé e a procurar tornar-se 
um ser humano melhor. 
O jejum, a segundo a qual os Católicos se abstêm de comer 
carne durante todas as sextas-feiras da Quaresma, surgiu como 
uma forma de sensibilizar os cristãos para o sofrimento de Je-
sus, sendo a carne uma alusão ao sangue derramado por Cristo 
na Cruz. A abstenção da carne (e dos prazeres da carne) repre-
senta o comedimento nos nossos atos, para que possamos dar 
mais valor ao que vivemos, e a devoção a Cristo, sacrificando-
nos como Jesus se sacrificou por nós, no seu profundo amor. 
De acordo com a mensagem do Papa Francisco para viver me-
lhor a Quaresma – “Prefiro a Misericórdia ao sacrifício” o site 
italiano Aleteia (uma rede mundial católica), publicou um texto 
onde reuniu os 15 atos de caridade que são manifestações con-
cretas de amor. São gestos tão simples, gratuitos, e que tornam 
a nossa vida muito mais rica e 
feliz: 

1. Sorrir: Porque um sorriso é uma bênção que oferecemos aos 
outros e a nós próprios. Quando sorrimos, aliviamos de imedi-
ato a tensão e o ambiente à nossa volta torna-se mais leve. 
2. Agradecer.  Mesmo quando pagou por algo, ou quando acha 
que é um direito seu, seja grato por TUDO o que recebe. Uma 
pessoa que sabe sentir-se grata e que reconhece as dádivas re-
cebidas é muito mais feliz. 
3. Ouvir os outros sem preconceitos e com amor: Aquilo que 
os outros nos dizem, mais do que palavras, são a partilha de 
quem são, da sua vida. Quando os outros lhe dizem algo, estão 
a dar-lhe um pouco de si próprios. Receba-os, com amor... 
4. Motivar os outros: Quando alguém perto de si está em baixo, 
desanimado, procure animá-lo! Muitas vezes tudo aquilo que 
precisamos é sentir que alguém se preocupa connosco. 
5. Parar para ajudar: Esteja atento a quem precisa de si, dê uma 
ajuda sempre que puder. Não olhe para o outro lado, é preciso 
tão pouco para fazer tanto... 
6. Dizer às pessoas que gosta delas: Por mais que demonstre o 
seu amor por gestos e ações, as palavras fazem falta. Diga o que 
sente às pessoas mais importantes da sua vida. 
7. Comemorar as qualidades e as conquistas dos outros: Ale-
gre-se com uma tarefa bem concluída por um colega, um 
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trabalho bem feito pelo seu par, elogie uma qualidade que apre-
cia num amigo. Sabe tão bem ouvir alguém dizer-nos: “Boa, pa-
rabéns!” 
8. Cumprimentar com alegria as pessoas que vê todos os dias: 
O senhor que trabalha no café, a secretária do seu dentista, o 
motorista do autocarro... Saudar as pessoas que vê todos os 
dias é reconhecer o seu valor e mostrar-se grato por existirem 
na sua vida. 
9. Corrigir com amor: Não se cale por medo de dizer ao outro 
que está errado. A melhor forma de corrigir alguém é através 
do amor. Saber amar é saber perdoar, aceitar, seguir em frente. 
Aceite quando os outros o corrigem - só nos preocupamos a cor-
rigir aqueles que amamos e que importam para nós. 
10. Ajudar outra pessoa, para que ela possa descansar: Este 
ponto é uma grande prova de amor, principalmente numa famí-
lia. Ajude alguém nas suas tarefas, para que essa pessoa possa 
descansar, seja o seu par, os seus pais, irmãos... 
11. Dar aquilo que não usa: Aquele casaco, aquela camisola que 
estão a encher o seu armário e que não usa há anos podem fa-
zer uma grande diferença na vida de outra pessoa, e ajudam-
no, a si, a dar mais valor àquilo que tem. 
12. Ter gestos de atenção para com os que lhe estão próximos: 
Você sabe que o seu par gosta das torradas com pouca 

manteiga, que o seu irmão adora bolo de iogurte, que o seu fi-
lho adora que o vá buscar à escola... Ter pequenos gestos de 
atenção para com as pessoas que amamos é uma forma de os 
abraçarmos, sem usar os braços... 
13. Limpar aquilo que usa em casa: Num lar, onde vivem várias 
pessoas, muitas vezes as discussões surgem porque alguém su-
jou e não limpou. Habitue-se a limpar, com alegria, aquilo que 
suja. E a vida de todos será muito mais feliz. 
14. Ajudar os outros: Demonstre que ainda acredita na Huma-
nidade... ajude alguém a atravessar a rua, a carregar os sacos do 
supermercado, ofereça um bolo a alguém... 

Nesta Quaresma, faça jejum: 
de palavras negativas (e diga palavras bondosas), do desconten-
tamento (e encha o seu coração de gratidão), da raiva (e cultive 
a tolerância e a paciência), do pessimismo (encha o coração de 
esperança e otimismo), das preocupações (confie mais em 
Deus!), das queixas (viva as coisas simples da vida), de tensões 
(confie no poder da fé e reze), da amargura e da tristeza (encher 
o seu coração de alegria), do egoísmo (alimente em si a compai-
xão pelos outros), da falta de perdão (cultive a reconciliação), 
de palavras (dê mais importância ao silêncio e aprenda a ouvir 
os outros)

 

Dizimistas Aniversariantes do mês de março
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! 

02 – Rosilda F. do Rosário 10 – Maria Avelino da Cruz 24 – Humbelina F. C. de Souza 
04 – Herciliana Maria F. Ribeiro 14 – Marinalva Pereira da Silva 26 – Luis Carlos Matias da Silva 
04 – Edilene Maria P. de Lima 14 – Maria do Socorro Medeiros 27 – Carlos Roberto da Silva 
04 – Rodolfo Siqueira Xavier 16 – Avani Albino das Neves 27 – Maria do Céu 
05 – Eloir Cristina de A. da Penha 22 – José M. F. do Nascimento 28 – Carlos Augusto 
05 – Ana Cláudia da Silva 22 – Alaerte O. do Nascimento 28 – Maria Anunciada Bezerra 
07 – Valdemar Diogo Ximenes 23 – Marinalva M. da Cunha 28 – Edileusa B. Ramos Sobrinho 
09 – Celia Francisca de Souza 24 – Severina Silva Ribeiro 28 – Natanael José de Souza 

Oração da Campanha da Fraternidade 2020 

Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser 

cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver as 

necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão 

expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para 

sermos construtores de uma nova sociedade, reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missio-

nárias, que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição 

Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém! 

Reunião do Conselho Pastoral Paroquial 
Convidamos os coordenadores dos Movimentos e das Pasto-
rais para a reunião do Conselho Pastoral Paroquial, dia 18 de 

março – quarta-feira, às 20h. 

Escola da Fé 
Já recomeçaram os encontros da Escola da Fé. Todos sábados 

às 17h. 

Convite! 
Dia 20 de abril – (segunda-feira), às 20h, teremos o 1ᵒ Encon-
tro de Formação para os novos Leitores. Quem gostaria de fa-
zer parte do Ministério dos Leitores, compareça no Encontro. 

Via Sacra 
No tempo da Quaresma somos convidados a refletir sobre a 
Paixão e a Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nas sextas-

feiras, às 19h30 na Matriz, durante a Quaresma, temos a Via 
Sacra. 

Confissão em preparação para Páscoa 
No dia 26 de março (quinta-feira) a partir das 19h30 teremos na Matriz o Mutirão das Confissões em preparação para Páscoa. 
Teremos participação de vários padres das paróquias vizinhas. Preparem-se para a confissão fazendo um exame de consciên-

cia. Não percam essa oportunidade. 

Responsável: PASCOM da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes 

Site:  www.paroquiansnavegantes.com 

Página no Facebook: facebook.com/paroquianave 

Impressão: 1000 exemplares. 


