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Palavra do Padre

“Por que procurais entre os mortos 
aquele que vive”?

(Lc 24,5b)
     Durante quarenta dias, os cristãos vivem, com 
intensidade, a Quaresma como preparação para a grande 
solenidade da Páscoa. Se o Tempo Quaresmal é preparatório 
para a Páscoa, que é o núcleo da fé cristã, a vivência desta 
precisa ser mais intensa que daquela. O Tempo Pascal evoca 
um aprofundamento intenso no mistério de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.
     Se as obras espirituais da Quaresma são jejum,           
esmola e oração, quais deveriam ser as obras espirituais 
específicas da Páscoa? Se o tempo da Quaresma é marcado 
pela sobriedade dos ornamentos e dos cantos, como deve 
ser o uso desses elementos no tempo seguinte?
             A Páscoa faz-nos proclamar, mais uma vez, a verdade 
fundamental da fé cristã: Jesus Cristo morreu e ressuscitou.  
No contexto da Páscoa, contemplamos a Instituição 
da Eucaristia e do Sacerdócio, a visibilidade da Igreja, o 
Batismo, a Ascensão em Corpo e Alma e o dom do Espírito 
Santo. Exemplos de obras espirituais dos cinquenta dias 
do Tempo Pascal podem ser a comunhão mais frequente, 
renovação das promessas do batismo, atos de união com 
Deus, invocação do Espírito Santo, estudo da Doutrina, 
ações missionárias (anúncio da Ressurreição) etc.
      As nossas músicas, ornamentos, vestes, costumes 
celebram a alegria do resgate vitorioso de Cristo, que nos 
tira de uma submissão ao pecado e a morte e nos apresenta 
uma vida feliz, na sua graça. Convém que as artes expressem 
aquilo que celebramos.
             Desejo, para todos nós, uma páscoa mais intensa que 
a quaresma. Atingiremos a profundidade da páscoa quando 
alcançarmos a compreensão mistagógica (mística) daquilo 
que apenas os santos contemplam, mas todos somos 
chamados a contemplar. Convém aprofundar, a cada dia, 
desse tempo, as realidades que vivemos com intensidade na 
noite santa da libertação do pecado.

 espírito da Legião, ou seja, aquilo que anima os seus membros no anúncio 
de Cristo, é o mesmo que animava Maria no seu seguimento de Deus, e 

que encontramos descrito no Manual, à página 12: “humildade, obediência 
perfeita, doçura angélica, aplicação contínua à oração, mortificação universal, 
pureza perfeita, paciência heroica, sabedoria celeste, amor corajoso e sacrificado 
a Deus e, acima de tudo, fé, virtude que só ela praticou no mais alto grau, 
jamais igualado”. Sem dúvida, qualquer um poderia pensar que tudo isso é 
demais para pecadores que somos; mas o legionário sabe que para aquele que 
ama Jesus, a Igreja e Maria, nada é impossível, pois experimenta diariamente a 
graça de Deus que lhe vem pelo coração intercessor desta Santíssima Mãe. O 
legionário sabe que este espírito é possível se ele se entregar, sem reservas, ao 
coração de Jesus pelo coração de Maria. 
 Neste espírito de amor, os legionários exercem, para a edificação 
da Igreja de Cristo, o seu serviço, sempre lembrando que “o legionário deve 
“revestir-se da armadura de Deus” (Ef 6,11), deve ser “uma hóstia viva, santa, 
agradável a Deus... não conformando com este século” (Rm 12,1-2), não deve 
furtar-se ao “trabalho e à fadiga” (2Cor 11,27), deve “andar no amor, como 
também Cristo nos amou e se entregou a Si mesmo por nós” (Ef 5,2), deve 
“acabar a sua carreira” (2Tm 4,7), ou seja, nunca desistir, mesmo diante das 
maiores dificuldades.
 E neste espírito e neste serviço, o legionário vive a sua espiritualidade, 
que se reflete nas orações próprias legionárias e que se alimenta da intimidade 
profunda de Maria com Deus, que a escolheu para ser a Mãe do Salvador da 
humanidade, que se fortalece na certeza de que Ela é a intercessora universal, 
não se esquecendo de nenhum de seus filhos, que se robustece no banhar-se 
no mar materno do seu Imaculado Coração, que se rejuvenesce ao perceber 
que Ela é Mãe terna e bondosa, que se consolida porque sabe que a raiz do 
seu apostolado legionário é a devoção a Ela, que se anima, pois sabe o quão 
é importante que todos os corações conheçam e experimentem o seu amor 
inigualável de Mãe. Assim o legionário deve manter sempre aceso o desejo de 
fazer Maria conhecida em todas as partes da terra, pois onde Maria chega os 
corações se abrem mais facilmente para a salvação operada por Jesus Cristo.

  Pe. Max Celestino Sales de Almeida
Assessor Eclesiástico para a
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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

Pe. Adriano Cézar da Conceição Pinheiro
Vigário Paroquial

A Legião de Maria
Seu espírito, seu serviço e sua espiritualidade

O



Calendário de Missas nas Capelas

01/07 (Sábado):
17:30h: Missa na Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea
18:00h: Missa na Capela de N. S. da Conceição 

02/07 (Domingo):  
08:30h: Missa e café da manhã na Capela do Sagrado 
Coração de Jesus
11:00h: Missa na Capela de São Judas
19:00h: Missa na Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú
 
04/07 (Terça-feira):
18:00h: Missa e reunião com coordenadores das capelas de 
Pacheco na Capela de Santo Antônio

05/07 (Quarta-feira):  
19:00h: Missa Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú 

06/07 (Quinta-feira): 
19:00h: Adoração ao Santíssimo e Missa na Capela de São 
Sebastião

07/07 (Sexta-feira): 
08:00h: Missa do Apostolado da Oração na Igreja Matriz
08:00h: Missa do Apostolado da Oração na Capela de N. S. 
Aparecida, Cabuçú
17:00h: Missa do Apostolado da Oração na Capela de N. S. 
Aparecida, Rio Várzea
19:00h: Missa na Capela de São Sebastião

08/07 (Sábado): 
17:30h: Missa na Capela de Santa Rosa de Lima
18:00h: Missa na Capela de São José

09/07 (Domingo):  
08:30h: Missa na Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea
11:00h: Missa na Capela de Nossa Senhora da Glória
16:00h: Missa na Capela de São Jorge
19:00h: Missa na Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú

11/07 (Terça-feira):
19:00h: Missa na Capela de N. S. da Glória  

12/07 (Quarta-feira):
18:00h: Missa na Capela de Nossa Senhora das Graças

13/07 (Quinta-feira): 
18:30h: Terço em frente à imagem de N. S. de Fátima na 
Praça
19:00h: Missa em honra a N. S. de Fátima na Praça
19:00h: Adoração ao Santíssimo e Missa na Capela de São 
Judas Tadeu

14/07 (Sexta-feira):
18:00h: Missa na Capela de N. S. do Desterro

15/07 (Sábado):
17:30h: Missa na Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea
18:00h: Missa na Capela de N. S. do Desterro

16/07 (Domingo):
11:00h: Missa na Capela de N. S. das Graças
16:00h: Missa na Capela de Santa Rita de Cássia
19:00h: Missa na Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú

18/07 (Terça-feira):
17:00h: Missa na Capela de Santa Rita de Cássia 

19/07 (Quarta-feira):  
19:00h: Missa na Igreja Matriz

22/07 (Sábado):
17:30h: Missa na Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea 

23/07 (Domingo):
11:00h: Missa na Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú 
 
26/07 (Quarta-feira):
18:00h: Missa na Capela de N. S. da Conceição

27/07 (Quinta-feira): 
17:00h: Adoração ao Santíssimo e Missa na Capela de N. S. 
Aparecida, Rio Várzea

28/07 (Sexta-feira):
19:00h: Missa na Capela de São José
 
29/07 (Sábado):  
17:30h: Missa na Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea
18:00h: Missa na Capela de São Sebastião

30/07 (Domingo): 
08:30h: Missa na Capela de Santo Antônio
11:00h: Missa na Capela de São Judas Tadeu
19:00h: Missa na Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú

Avisos Paroquiais
02/07: 16:30h: Reunião do Padre com o núcleo do E.A.C 
e os coordenadores das equipes de trabalho, no salão 
paroquial, para a avaliação do encontro.
12/07: 18:00h: Encontro do formação para catequistas, no 
salão paroquial.

15/07: 08:30h: Formação para a Pastoral Familiar, no salão paroquial.
16/07: 16:00h: Formação para o Matrimônio Cristão, no salão 
paroquial.
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