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Palavra do Pároco

Conhecer nossa história é 
fortificar nossa identidade

  Durante todo este mês de maio, estamos no 
maravilhoso Tempo Pascal. Período de ainda 
saborearmos, na ação do Espírito de Deus, a 
ressurreição do nosso Mestre Jesus. E de quanta 
ressurreição necessitamos para vivermos neste 
mundo marcado pelo ódio e pela violência!
  Neste sentido, a Igreja, Mãe e Mestra, nos 
convida a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, 
que foi escrito pelo evangelista São Lucas, no 
qual narra a história do nosso povo logo após 
a ressurreição de Jesus. Na leitura deste livro 
percebemos por quanta tribulação, por quanto 
sofrimento passaram nossos irmãos e irmãs na 
fé, quantas escolhas tiveram que fazer para serem 
fiéis a Jesus e à missão a eles confiada. Também 
notamos, e isso é o mais importante, o amor que 
crescia em seus corações, pois somente este amor 
poderia fazê-los suportar tantas humilhações. 
Neste livro, então, conhecemos o início da 
história da nossa Igreja, conhecemos o início da 
nossa história.
  Leiamos este maravilhoso livro da Bíblia. 
Peçamos a luz do Divino Espírito Santo, para que 
possamos penetrar a profundidade do amor de 
Deus nele escondida, a fim de que fortifiquemos 
nossa identidade cristã na experiência da 
ressurreição de Jesus Cristo.

Legião de Maria é uma associação 
de féis leigos católicos que exerce seu 

apostolado de forma voluntária. Foi fundada 
em Dublin, na Irlanda, como um movimento 
mariano católico por Frank Duff em 07 de 
setembro de 1921.
 Os legionários, como são comumente 
conhecidos, trabalham pela evangelização e 
santificação dos homens, para que o nome do 
Senhor seja sempre mais glorificado. Para isso, 
buscam também, e este é o ponto importante 
e indispensável, a santificação pessoal, sem a 
qual não conseguem levar Jesus aos irmãos e 
irmãs. Os legionários realizam tarefas semanais 
de evangelização e espiritualidade e se reúnem 
semanalmente para rezar e partilhar estas experiências em torno do oratório de 
Nossa Senhora. Esta reunião semanal é importantíssima para o legionário, pois 
é o momento em que a Mãe Maria está à espera dos seus filhos e filhas que, 
como irmãos e irmãs, se agrupam em torno Dela. Esta reunião tem o objetivo 
de construir laços de amor fraterno e respeitoso, para que os membros possam 
contar uns com os outros em seus trabalhos de apostolado missionário.
 Há duas maneiras de participar da Legião de Maria: como membros 
ativos ou membros auxiliares. Os membros ativos são pessoas que podem 
participar das reuniões, das visitas domiciliares a idosos, enlutados, doentes. 
Pode-se também fazer visitas a hospitais, presídios, orfanatos, asilos... Os 
membros auxiliares são aquelas pessoas que não podem participar das 
tarefas legionárias, mas, através das orações do terço e da “tessera”, se unem 
espiritualmente aos seus irmãos e irmãs legionários para sustentá-los em sua 
missão pela força da oração.
 Nos próximos meses iremos conhecer um pouco mais sobre a Legião 
de Maria, este belíssimo exemplo de trabalho missionária da nossa Igreja 
Católica: sua história, estrutura e espiritualidade.
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Onde estamos:
Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, n. 15. Centro 
Itaboraí – Rio de Janeiro - CEP: 24800-165
Telefone: (21) 2635-1066

E-mail:
paroquiadesaojoaobatistaitaborai@yahoo.com.br

Missas:
• 2ª, 4° e 6ª feira - 8:00h – Capela do Bonfim
• Terça: 19:00h
• Quinta: 19:00h – Adoração ao Santíssimo pela
                               Santificação do Clero
                19:30h – Santa Missa
• Sábado - 16:00h e 19:30h
• Domingo - 7:00h, 9:00h e 19:00h

Confissões: 
• 30 minutos antes das Missas de Sábado e Domingo
• Terça-feira - 18:00 às 18:50h
• Quarta-feira - 09:00 às 11:30h
• Quinta-feira - 15:00 às 17:30h
• Sexta-feira - 15:00 às 17:00h
Atendimento na Secretaria Paroquial:
• Segunda a Sexta - 08:00h às 18:00h 
• Sábado - 08:00h às 12:00 e 14:00h às 18:00h
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