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Palavra do Pároco

“E a Palavra se fez carne e 
habitou entre nós”

(Jo 1,14)

  Aproxima-se o fim do ano, e com ele a celebração 
de uma das festas mais bonitas do cristianismo: o 
Santo Natal. Período de reflexão, de redescobrirmos 
o essencial da vida; período também de grandes en-
ganações.
  Todo final de ano assistimos, pelos meios de co-
municação, uma enxurrada de propagandas; todos 
querendo aproveitar esse tal espírito natalino, que 
ninguém sabe o que ou quem é. O consumismo aflo-
ra à pele das pessoas, muitos compram por impulso, 
se endividam. É o Natal do Papai Noel, que, infe-
lizmente, foi descristianizado e se tornou o garoto 
propaganda do “compre para ser feliz”.
  O Natal, porém, não é isso! O verdadeiro Natal é 
aquele onde Jesus, Maria e José podem fazer-se pre-
sentes, no duplo sentido que hoje esta palavra tem: 
estar presente e ser um presente. Se o Salvador não 
pode entrar em minha vida e mudá-la, para mim não 
existe Natal. Se eu não quero segui-Lo e cumprir seus 
Santos Mandamentos, para mim não há Natal. Natal 
é tempo de paz sim, mas de uma paz que brota da 
reconciliação com Deus, fruto da busca da vida nova 
do cristão. Nunca esqueçamos: Ele está sempre em 
nosso meio e nunca nos abandonará. O Natal é a 
celebração que nos relembra isso. Deus, no seu Filho 
Encarnado, nos ama eternamente!
  Então perguntemo-nos: como será a celebração do 
Natal em minha família? Será que Jesus, Maria e José 
poderão participar?

  Neste mês de dezembro iremos apresentar a última parte desta sucinta expo-
sição sobre história do recebimento dos sacramentos da iniciação à vida cristã 
por parte dos catecúmenos. Então, vamos lá!
  Durante o período quaresmal acontecia a chamada preparação imediata, na 
qual os catecúmenos intensificam-se nas orações, nos jejuns e nas práticas de 
misericórdia corporais e espirituais. No 1º domingo da quaresma realizava-se 
o rito da “inscrição do nome” dos “competentes” no livro dos catecúmenos. 
Assim, iniciava-se o “tempo da purificação”, com os três escrutínios centrados 
nos Evangelhos da Samaritana (3º domingo da quaresma), do cego de nascen-
ça (4º domingo da quaresma) e da ressurreição de Lázaro (5º domingo da qua-
resma). No 2º domingo da quaresma os catecúmenos recebiam os “exorcismos 
menores” e novamente eram assinalados com a cruz de Cristo nos olhos, na 
boca e nos ouvidos. No 3º domingo da quaresma faziam a renúncia ao mal; 
com os “os exorcismos maiores” se preparavam para receber o Credo, ou seja, o 
símbolo da fé (4º domingo da quaresma) e a Oração do Senhor, ou seja, o Pai 
Nosso (5º domingo da quaresma).
  Na Vigília Pascal acontecia o batismo, da seguinte forma: recebiam a primei-
ra unção e recitavam o Credo; renunciavam novamente ao mal e professavam a 
fé através de três perguntas relativas ao Credo. Desciam, então, até a piscina ba-
tismal e eram mergulhados três vezes nas águas santificadas. Em seguida eram 
revestidos com a veste branca e recebiam uma segunda unção; degustavam leite 
e mel, como recém-nascidos na fé e, por fim, recebiam a terceira unção com 
o óleo do Crisma. E agora com “neófitos”, ou seja, “novos iluminados”, eram 
conduzidos para dentro da igreja, recebidos com grande alegria por todo o 
povo, para participarem pela primeira vez da Ceia Eucarística.
  Durante a oitava pascal, revestido de branco, aprofundavam o significado 
do  que havia acontecido durante a Vigília Pascal. Era o período das chamadas 
“catequeses mistagógicas”, que eram ministradas pelo Bispo, ou por um Pres-
bítero ou, ainda, pelo Diácono. Deste modo, eram exortados a permanecerem 
firmes na fé, integrados na comunidade e buscando a coerência entre fé e vida.
  No próximo mês mostraremos como a catequese de jovens e adultos se articu-
la em nossa Arquidiocese. Veremos que muitos destes elementos expostos até 
aqui, estão sendo, pouco a pouco, recuperados.

Pe. Max Celestino Sales de Almeida
Assessor Eclesiástico para a

Dimensão Bíblico-Catequética
Vicariato Rural

INFORMATIVO

O BATISTA
ITABORAÍ-RJ

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 19:00h
• 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
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. Max Celestino Sales de Almeida                                                       
Pároco

Um pouco mais sobre a 
Iniciação à Vida Cristã



• 04/12 (Domingo): Missa às 10:30h e almoço paroquial no Clube Comercial
• 06/12 (Terça-feira): Missa de despedida de Pe. Matheus na Igreja Matriz às 19:00h
• 21/12 (Quarta-feira): Celebração de encerramento da novena de Natal na Matriz às 19:00h

• Missas de Natal
  24/12: 19:30h
  25/12: 07:00h, 09:00h e 19:00h

Calendário de Missas nas Capelas

02/12 (Sexta-feira): 
08:00h: Missa do Apostolado da Oração na Capela de N. S. 
Aparecida, Rio Várzea 
Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea:
17:30h: Reunião do Apostolado da Oração
19:00h: Missa do Apostolado da Oração 

03/12 (Sábado): 
17:30h: Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea
18:00h: Capela de São Sebastião

04/12 (Domingo): 
08:30h: Capela de N. S. do Desterro 
11:00h: Capela de São Judas Tadeu
16:30h: Capela do Sagrado Coração de Jesus
19:00h: Capela de N. S. Aparecida
 
07/12 (Quarta-feira): 
19:30h: Missa na Capela de São José

08/12 (Quinta-feira): 
08:00h: Missa na Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea
19:30h: Missa e procissão na Capela de N. S. da Conceição

09/12 (Sábado): 
17:30h: Capela de Nossa Senhora das Graças
18:00h: Capela de São José

11/12 (Domingo): 
08:30h: Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea
11:00h: Capela de Nossa Senhora da Conceição: Missa e 
almoço
16:30h: Capela de São Jorge
19:00h: Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú

17/12 (Sábado): 
17:30h: Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea
18:00h: Capela de N. S. do Desterro

18/12 (Domingo): 
08:30h: Capela de Santa Rosa de Lima
11:00h: Capela de N. S. da Glória
19:00h: Capela de N. S. Aparecida

20/12 (Terça-feira):
19:00h: Missa na Capela de Santo Antônio

21/12 (Quarta-feira): 
19:00h: Igreja Matriz: encerramento da novena de Natal
19:00h: Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú: encerramento da 
novena de Natal

22/12 (Quinta-feira): Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea:
18:00h: Confi ssões
19:00h: Adoração ao Santíssimo Sacramento e Santa Missa

23/12 (Sexta-feira):  
19:00h: Missa na Capela de São Judas Tadeu

24/12 (Sábado): Missa da Vigília do Natal 
19:30h: Capela de Santo Antônio 

25/12 (Domingo): Missa do Natal 
09:00h: Capela de São José
16:30h: Capela de Santa Rita de Cássia
19:00h: Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú

27/12 (Terça-feira): 
19:00h: Missa na Capela de São Sebastião 

28/12 (Quarta-feira): 
19:00: Missa na Capela de N. S. da Glória

29/12 (Quinta-feira): Capela de N. S. das Graças: 
18:00h: Confi ssões
19:00h: Santa Missa e Adoração ao Santíssimo Sacramento

30/12 (Sexta-feira):
19:00h: Missa na Capela de Santa Rosa de Lima 

31/12 (Sábado): 
19:30h: Capela de Santo Antônio
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