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Palavra do Pároco

Santidade no dia-a-dia

  O mês de novembro é aberto com a Solenidade 
de todos os Santos. Além de ser um momento de 
louvarmos a Deus por tantos membros da Igreja 
que se santificaram e que nem são conhecidos 
por nós, é uma ocasião de recordarmos nosso 
chamado à unidade com Deus, à participação da 
vida divina, à comunhão com Ele – a Santidade.
  Geralmente, ao pensarmos nos santos, ideali-
zamos algo muito fora do nosso alcance, esque-
cemos que eram homens como nós e que para 
viver o amor a Deus tiveram suas lutas e tensões 
interiores, também focamos em fatos extraordi-
nários que nos fazem duvidar de que a santidade 
se dá no dia-a-dia.
  Deus te chama a ser santo na sua vocação, na 
sua casa, na escola, faculdade, trabalho, com 
os amigos, com os parentes, com os colegas de 
profissão. O santo tudo faz em comunhão com 
Deus, querendo encontrar sua vontade e acei-
tando sua providência. Como Jesus se ofereceu 
na cruz, ele oferece cada coisa que faz – a louça 
e roupa que lava; o dar ouvido ao amigo ou pa-
rente mais difícil; o comprar o pão a pedido do 
avô etc...
  Descubramos as diversas oportunidades que 
Deus nos dá na nossa vida para sermos santos... 
O dia-a-dia tão comum é o que mais podemos 
oferecer de modo fora do comum ao Santo dos 
santos!

  Tudo na vida tem uma história! E conhecer esta história é poder entrar em 
contato mais íntimo com a realidade de algo ou de alguém. Também a prepa-
ração para a recepção dos sacramentos da iniciação cristã, Batismo-Eucaristia- 
-Crisma, possui uma história, que se inicia no mundo do Novo Testamento e 
está ligada, sobretudo, ao Santo Sacramento do Batismo.
  Na época do Novo Testamento o Batismo podia ser conferido após uma 
breve instrução e a profissão de fé cristã, ou seja, a recitação do Credo pelo 
pretendente. Esta prática, que revela o jeito de fazer missão daquela época, foi 
sendo logo substituída por um período mais longo de preparação: o catecume-
nato. Este era destinado não tanto a uma instrução teórica, mas a uma clara 
mudança de vida; este período mais longo de preparação tinha como objetivo 
o amadurecimento do catecúmeno, para que ele, após o Batismo, vivesse real-
mente como cristão.
  A Catecumenato começa a estruturar-se por volta do século III a.C. e tem o 
seu auge no século V a.C. Temos notícias da formação catecumenal através dos 
vários escritos dos Padres da Igreja, como a Didaqué (primeiro catecismo), a 
Demonstração Apostólica (Santo Irineu de Lião), a Tradição Apostólica (Hi-
pólito de Roma), Os Sacramentos, A Explicação do Símbolo/Credo (Santo 
Ambrósio), a Catequese aos Simples (Santo Agostinho), as Catequeses Mista-
gógicas (Cirilo de Jerusalém), entre outros. Como acontecia esta preparação, 
então? Vejamos.
  A formação no catecumenato durava de um a três anos, dependendo da situ-
ação da Igreja em cada localidade e do amadurecimento de cada catecúmeno. 
No início do catecumenato, os catecúmenos recebiam o livro da Palavra (a 
Bíblia) e eram assinalados com a cruz de Cristo. Durante todo o processo rece-
biam uma “catequese integral”, centrada na história da salvação e na explicação 
do Credo. Durante este tempo eles se aprofundavam no significado e vivência 
da conversão e das exigências da vida cristã; neste processo recebiam, ainda, 
grande ajuda espiritual: a oração dos fiéis, os “exorcismos menores” e bênçãos, 
que tinham a finalidade de fortalecê-los na caminhada. Em todo este processo 
eram acompanhadas pela comunidade, pelos catequistas e pelo “padrinho” ou 
“madrinha”, que os apresentara. No próximo mês, veremos o que acontecia 
durante o tempo da quaresma e na Vigília Pascal.

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: 15:00h – Adoração ao Santíssimo pela
                               Santificação do Clero
                20:00h – 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. Matheus Pigozzo
Vigário

Um pouco mais sobre a 
Iniciação à Vida Cristã



• 02/11: (Quarta-feira): FIÉIS DEFUNTOS
  08:30h: Missa no Cemitério Municipal
  09:00h: Missa no Cemitério Parque da Paz
  19:00h: Missa na Igreja Matriz 
  19:00h: Missa na Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú 
• 03/11: (Quinta-feira): 20:00h: Reunião do Conselho Pastoral Paroquial 
• 08,10 e 11/11: Formação para as capelas da Região Pastoral Centro
• 09/11 (Quarta-feira): 18:00h: Escola Pastoral Catequética
• 22/11 (Terça-feira): 20:00h: Reunião para os coordenadores das capelas da Região Pastoral Centro
• 24/11 (Quinta-feira): 19:30h: Reunião para os coordenadores das capelas da Região Pastoral Cabuçú

Calendário de Missas nas Capelas

03/11 (Quinta-feira): Capela do Sagrado Coração de Jesus: 
18:00h: Confi ssões
19:00h: Adoração e Santa Missa

04/11 (Sexta-feira):
08:00h: Missa do Apostolado da Oração na Capela de N. S. 
Aparecida, Rio Várzea
Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú:
17:00h: Reunião mensal do Apostolado da Oração
19:00h: Santa Missa

05/11 (Sábado):
17:30h: Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea
18:00h: Capela de São Sebastião

06 /11(Domingo):
08:30h: Capela de Santo Antônio 
11:00h: Capela de São Judas
16:30h: Capela do Sagrado Coração de Jesus
19:00h: Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú

08/11 (Terça-feira):
19:00h: Missa na Capela de São Judas Tadeu

09/11 (Quarta-feira): Capela de N. S. do Desterro: 
Visita missionária e Missa às 19:00h

10/11 (Quinta-feira): Capela de N. Senhora do Desterro:
18:00h: Confi ssões
19:00h: Adoração e Missa

11/11 (Sexta-feira):
19:00h: Missa na Capela do Sagrado Coração de Jesus

12/11 (Sábado):
17:30h: Capela de N. S. das Graças
18:00h: Capela de São José

13/11 (Domingo):
08:30h: Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea
11:00h: Capela de N. S. da Glória
16:30h: Capela de São Jorge 
19:00h: Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú. 

16 /11 (Quarta-feira): Capela de Santa Rita de Cássia: 
Visita missionária e Missa às 18:00h

17/11 (Quinta-feira): Capela de São Sebastião: 
18:00h: Confi ssões
19:00h: Adoração ao Santíssimo Sacramento e Santa Missa

18/11 (Sexta-feira):
19:00h: Missa de abertura da novena na Capela de N. S. das 
Graças

19/11 (Sábado):
17:30h: Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea
18:00h: Capela de N. S. do Desterro

22/11 (Terça-feira):
19:00h: Missa na Capela de N. Senhora do Desterro 

23/11 (Quarta- feira): Capela de N. S. da Conceição: 
Visita missionária e Santa Missa

24/11 (Quinta-feira): Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú: 
18:00h: Adoração e Santa Missa
19:30h: Reunião com os coordenadores das capelas da Região 
Pastoral Cabuçú

25/11 (Sexta-feira): Capela de São José: 
Visita missionária e Missa às 19:00h

26/11 (Sábado):
17:30h: Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea 
18:00h: Capela de N. S. da Conceição

27/11 (Domingo):
09:00h: Matriz
10:30h: Missa, procissão e almoço na Capela de N. S. das 
Graças
16:30h: Capela de Santa Rita de Cássia 
19:00h: Capela de N. S. Aparecida

Avisos Paroquiais
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