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boletim informativo

O SenhOr te dê a Paz!

Caros paroquianos, 
Saudações de Paz e Bem!

Neste mês de outubro, 
celebramos nosso 
Padroeiro. É um 
momento especial 

na vida de nossa comunidade 
paroquial, quando todos nos unimos 
em torno de São Francisco de 
Assis, que nos serve de inspiração para 
vivermos nossa vocação cristã e a vida 
de comunidade: vida de fraternidade e 
serviço, partilha e solidariedade. Este ano é 
especial, pois coincidentemente no mês de junho, 
o Papa Francisco lançou a Encíclica “Laudato Sí” 
(Louvado Sejas) sobre o Cuidado da Casa Comum. Isto 
nos lembra São Francisco de Assis, proclamado Padroeiro 
da Ecologia pelo Papa João Paulo II em 1979. Tinha o Santo 
de Assis um cuidado todo especial e reverente com a criação, 
a ponto de escrever um cântico em louvor às criaturas, vendo 
nelas as marcas e sinais do seu Criador. Dizia ele: “Louvado 
sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas!”. Neste 
gracioso cântico, segundo o Papa Francisco, o Santo 
de Assis “recordava-nos que a nossa casa comum se 
pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos 
a existência, ora a uma mãe, que nos acolhe nos 
seus braços. Esta irmã clama contra o mal que lhe 
provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso 
dos bens que Deus nela colocou”. Este será o tema de 
reflexão para a festa de nosso Padroeiro, neste ano: O 
CUIDADO DA CASA COMUM! Nossa Igreja Matriz, 
ornada com seus belos vitrais (imagem ao lado e na pág. 
central), reflete justamente este cântico de louvor, proclamado 
por nosso padroeiro. Desejo a todos, em nome dos freis que 
aqui trabalham, 

Boas festas de São Francisco! 
Frei Djalmo Fuck - Pároco

EDITORIAL



o Senhor te dê a Paz!

Frei Vitório Mazzuco Filho (*)

Com esta Encíclica sinto uma alegria mui-
to grande por causa de dois olhares: o 
olhar franciscano sobre a realidade e o 
olhar do Papa Francisco na amplidão do 

olhar de Francisco de Assis, que antecipou há oito 
séculos um modo peculiar e comprometido de ver a 
Irmã e Mãe Terra, de querer ser colocado nu sobre 
a terra nua no momento de seu Transitus, para sentir 
bem na intimidade da casa. Diz a Encíclica: “Nós 
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horárioS de miSSaS
2ª a 6ª feira: 7h00, 12h00 e 18h00
Sábados: 15h00
domingos: 7h00, 9h00, 11h30, 17h00 e 19h00

horárioS de miSSaS eSPeciaiS
3ª feira: 7h00, 12h00 e 18h00 (Missa de S. Antônio)
1ª sexta-feira do mês: 15h00 (Missa de Frei Galvão)
2º e 4º domingos do mês: 10h15 (Missa em japonês)
4º domingo do mês: 19h00 (Missa da Mãe Rainha)
3ª segunda-feira do mês: 12h00 (M. da Solidariedade)
Sábados: 15h00 (Missa com Surdos – Libras)
domingos: 10h15 (Missa no Hospital São Paulo) 

adoraÇão ao SantÍSSimo Sacramento 
quintas-feiras: 17h00

horárioS da Secretaria Paroquial
2ª feira: 8h00 às 17h00
3ª a 6ª feira: 8h00 às 20h00
Sábados: 8h00 às 18h00
domingos: 8h00 às 13h00

horárioS de conFiSSão
2ª a 6ª feira: 9h00 às 11h30 e das 15h às 18h00

ExPEDIEnTE

LuTA PROFéTIcA PARA 
MELhORAR A quALIDADE DE VIDA

somos terra. Todo nosso corpo 
é constituído de elementos do 
planeta, seu ar é aquele que 
respiramos, sua água vivifica e 
restaura” (n.2)

Quero ler esta Encíclica 
sob o olhar da poética e da 
mística, para argumentar com-
prometimentos. Olhar poético 
enquanto emoção, admira-
ção, gratidão, encantamento, 
consanguinidade criatural e o 
ver e fazer perfeito. Olhar mís-
tico enquanto desvelamento 
da verdade de todas as coi-
sas, a vida movida por uma 
Força Maior que tudo susten-
ta e tudo governa. É maravi-
lhoso que um Papa conclame 
ao dom de existir e estar na 
mesma casa. Conviver e não 
usar. Estar no mundo, fazer do 
mundo um itinerário, ir para a 
criação como quem escreveu 
o Gênesis. Em nosso planeta 
Terra, tudo é um caminho que 
sai e retorna para seu único 
lugar: o lugar sagrado! É a 
metafísica de São Boaventura 
que nos diz que tudo sai do 
Todo, revela a sua face e re-
torna ao Sagrado. A origem 
de Deus como causa eficiente, 
manifestando suas imagens e 
vestígios, Deus como causa 
exemplar e causa final. Opri-
mir e devastar a terra, fazê-la 
gemer em dores de parto (Rm 
8), é matar o Sagrado que 
nela habita e a irmanação 
universal de todas as criaturas, 
de todos os homens e mulhe-
res que preenchem esta casa.

Que esta Encíclica nos aju-
de a pensar um modo singular 
de estar na existência, que ela 
faça uma ponte entre o mundo 
vivencial, a realidade conjuntu-
ral e a fala. A Encíclica provo-
ca uma mística das relações, 
uma espiritualidade ecológica 

(Cap 6, 202). Viver na terra é 
presença, unidade, vida, mor-
te, amor e tempo. É a união de 
todos os seres, não na passivi-
dade, mas na profecia do cui-
dado, e ir contra todos os me-
canismos de morte que geram 
uma cultura de morte que já 
regou com sangue de Josimo, 
de Chico Mendes, de Ezequiel 
e de Doroty a sonhada justiça 
deste chão.

A Encíclica chama a aten-
ção do uso técnico, científico e 
catastrófico dos recursos natu-
rais. Destruir o natural é cultura 
de morte e gera uma insensibi-
lidade cosmovital. Existe ética 
na técnica que explora? Des-
truir rios e florestas é sentir-se 
parte do cosmos? A Encíclica 
nos dá uma responsabilidade 
moral de defender a vida, de 
evitar a dessacralização da 
natureza. O Papa propõe mu-
dança de vida, rever o modo 
de produção, a produção 
exagerada de lixo, a atenção 
urgente para com a radical mu-
dança climática, as injustiças 
socioambientais, efeito estufa, 
e o controle destes modelos 
globais de desenvolvimento. 
Por que os países ricos defen-
dem a natureza só de modo 
utilitário, isto é, defender para 
usar e produzir que gera uma 
relação viciada entre humani-
dade e ambiente?

A Encíclica fala de estilo 
novo de vida, de educação 
para respeitar o ambiente, 
fala de conversão ecológica, 
de colocar um freio no consu-
mismo. O que seria tudo isto? 
Não seria uma proteção que 
deixa ser o natural, para que 
o natural possa se recompor 
e não virar pedreiras e mon-
tanhas sucateadas e inertes. É 
preciso dar tempo e cuidado 
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TERÇA A DOMInGO 

TRÍDuO DE SÃO FRAncIScO 
LOUVADO SEJAS MEU SENHOR  
COM TODAS AS TUAS CRIATURAS!

“cASA cOMuM, nOSSA RESPOnSABILIDADE”
1/10 (quinta-feira) 
Missas: 7h00, 12h00 e 18h00
2/10 (sexta-feira) 
Missas: 7h00, 12h00, 15h00 e 18h00
3/10 (sábado) 
Missa: 15h00 
Igreja da Ordem Terceira Franciscana (Largo São Francis-
co) – Trânsito, às 18h00
4/10 (domingo) – Dia de São Francisco 
Missas: 7h00, 9h00, 11h30, 15h00, 17h00, 18h00 e 
19h00 
11h30 e 19h – Missa Ecológica, com bênção dos animais 
dentro da igreja!

quERMESSE
DIAS 29/9 a 4/10 – TERÇA A SÁBADO
Quermesse na frente da Igreja, com bolo e salgados

DIA DE SÃO FRAncIScO
4/10 – DOMInGO
BÊnÇÃO DOS AnIMAIS  
Traga seu animal de estimação para ser abençoado!  
Os freis darão a bênção durante todo o dia,  
na frente da igreja. 

RAÇÃO ABEnÇOADA E BOLO DOS AnIMAIS 
Serão distribuídos pacotinhos de ração abençoada para 
os cachorros, gatos e passarinhos! Haverá o bolo especial 
para os cachorros, às 13h00

BOLO DE SÃO FRAncIScO 
Haverá o tradicional bolo de São Francisco com as 
medalhinhas abençoadas. 

FEIRA DE ADOÇAO DOS AnIMAIS  
E ATEnDIMEnTO cLÍnIcO E VETERInÁRIO 
Haverá feirinha de adoção de animais durante todo o dia. 
Atendimento clínico e veterinário grátis.

chÁ BEnEFIcEnTE no TERRAÇO ITÁLIA 
Dia 19 de outubro (segunda-feira), às 15h.  
Convites à venda na secretaria paroquial.

ao natural.  Ecologia não 
é mera militância de baru-
lhentos ambientalistas, mas 
sim luta profética para me-
lhorar a qualidade de vida. 
Tecnologia e progresso não 
são processos de destruição. 
Estilo de vida não é gastar ex-
cessivamente os recursos de 
energia e suas fontes.

Que a nova Encíclica nos 
leve para uma comunhão de 
bens e não acúmulo. Que 
crie a consciência de que 
tecnologia criativa não 
causa danos, mas sim res-
peita a dignidade humana 
e o ciclo natural da nossa 
Mãe e Irmã Terra. Que 
cuidemos da evolução das 
espécies e da evolução 
do humano. Somos guardi-
ães do habitat. Se cresce a 
densidade demográfica que 
cresçam também os recursos e 
a melhor distribuição dos bens.  
Violência física contra a espécie 
humana e violência contra a na-
tureza povoam os noticiários, mas 
nós estamos mais preocupados 
com os quatro melhores coloca-
dos do Brasileirão.  Precisamos 
de um desenvolvimento justo e 
conservação da vida, mas esco-
lhemos políticos e partidos como 
se torce para times da série A e 
B. A natureza e as pessoas estão 
na série C. Brigamos por igrejas e 
liturgias e esquecemos de pregar 
uma democracia ecológica que 
respeite todas as formas de vida. 
Todos os seres estão em relação 
uns com os outros, por que ficar 
então de fora? A vida é um valor 
por si só; ela é presente de Deus 
e merece todos os louvores, toda 
proteção e todo respeito! Lauda-
to si, mio Signore!

(*) Frei Vitório Mazzuco, OFM, 
é professor do Instituto Teológico 
Franciscano de Petrópolis (RJ).

FESTA DE SÃO FRAncIScO DE ASSIS
29 DE SETEMBRO a 4 OuTuBRO DE 2015

Doações para a Festa de São Francisco  
Você poderá fazer sua doação em dinheiro para  
ajudar nas despesas da festa. Procure a secretaria  
paroquial e veja como colaborar! Ou se preferir:  
Banco Bradesco – Ag. 2282 – C/C: 0005216-7 
CNPJ: 62.340.203/0042-52



Nós Vos louvamos, Pai,
com todas as vossas criaturas,
que saíram da vossa mão poderosa.
São vossas e estão repletas da vossa presença
e da vossa ternura.
Louvado sejais!

Filho de Deus, Jesus,
por Vós foram criadas todas as coisas.
Fostes formado no seio materno de Maria,
fizestes-Vos parte desta terra,
e contemplastes este mundo
com olhos humanos.
Hoje estais vivo em cada criatura
com a vossa glória de ressuscitado.
Louvado sejais!

Espírito Santo, que, com a vossa luz,
guiais este mundo para o amor do Pai
e acompanhais o gemido da criação,
Vós viveis também nos nossos corações
a fim de nos impelir para o bem.
Louvado sejais!

Senhor Deus, Uno e Trino,
comunidade estupenda de amor infinito,
ensinai-nos a contemplar-Vos
na beleza do universo,
onde tudo nos fala de Vós.
Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão
por cada ser que criastes.
Dai-nos a graça de nos sentirmos
intimamente unidos
a tudo o que existe.

Deus de amor,
mostrai-nos o nosso lugar neste mundo
como instrumentos do vosso carinho
por todos os seres desta terra,
porque nem um deles sequer
é esquecido por Vós.
Iluminai os donos do poder e do dinheiro
para que não caiam no pecado da indiferença,
amem o bem comum, promovam os fracos,
e cuidem deste mundo que habitamos.

Os pobres e a terra estão bradando:
Senhor, tomai-nos
sob o vosso poder e a vossa luz,
para proteger cada vida,
para preparar um futuro melhor,
para que venha o vosso Reino
de justiça, paz, amor e beleza.
Louvado sejais!
Amém.

o Senhor te dê a Paz!

ORAÇÃO cRISTÃ 
cOM A cRIAÇÃO

Papa Francisco


