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Palavra do Pároco

Bíblia: luz no caminho

  O mês de setembro é conhecido por 
colocarmos em destaque a Bíblia. A 
Sagrada Escritura deve ser como luz 
para a caminhada de todo cristão. 
Nela encontramos o amor de Deus 
ao vermos os relatos da criação; a fé 
firme dos Patriarcas; a coragem dos
Profetas; a obediência de Nossa Se-
nhora; a audácia dos apóstolos e os 
preciosos ensinamentos de Jesus. 
Quanta coisa podemos encontrar na 
Bíblia que ilumina nosso caminho!
  Será que estamos aproveitando essa 
riqueza? Temos tido tempo pra lermos 
em casa com a família? Reservamos um 
tempo para rezarmos com os salmos ou 
os evangelhos? Pode ser uma boa prática 
de oração, pegarmos o evangelho da li-
turgia do dia e lê-lo com atenção, depois, 
entrarmos naquela cena, nos colocarmos 
ao lado de Jesus e escutar o que ele diz e 
observar suas atitudes ali descritas, e, as-
sim, vermos o que esse ensinamento pode 
mudar minha vida... Deste modo, po-
demos colocar propósitos para vivermos 
concretamente o que a Bíblia nos diz!
  Peçamos a luz do Espírito Santo para 
rezarmos com a Bíblia e entrarmos em 
contato com A Palavra de Deus, fazen-
do dela a luz para o nosso caminho.

Pe. Matheus Pigozzo

  Muitos de nós recebemos aquela antiga catequese baseada em perguntas e res-
postas. Estudamos a doutrina da nossa Igreja Católica, ajudados pelo catecismo. 
Porém, a grande maioria, para não dizer todos, nunca colocou a mão em uma 
Bíblia, que, aliás, deve ser o livro principal no processo catequético. Este tipo de 
catequese nos foi suficiente, pois vivíamos em um mundo muito diferente. As 
pessoas, se não eram cristãs, aos menos respeitavam Deus e a Igreja.
  Contudo, muita coisa mudou em pouco tempo. Não vivemos mais em um 
mundo cristão. Ao contrário, algumas vezes percebemos, até mesmo, uma certa 
violência contra nós, sobretudo nós católicos.
  Diante desta mudança, não poderíamos permanecer com o mesmo modelo 
catequético do passado. Era preciso redescobrir um novo modo de continuar a 
transmitir a fé às crianças e adolescentes, aos jovens e adultos.
  Logo após o Concílio Vaticano II (1962-1965), a Igreja, para permanecer fiel à 
missão que Jesus lhe havia confiado, levar todos à salvação, começa a olhar para 
a Igreja Primitiva e redescobrir tesouros maravilhosos para sua renovação. Uma 
destas descobertas foi a maneira como nossos primeiros irmãos na fé católica 
instruíam os convertidos na vida nova do discipulado de Jesus. Assim foi nas-
cendo o que hoje chamamos de Catequese de Inspiração Catecumenal.
  O primeiro documento publicado foi feito pela Congregação para o Culto 
Divino, no ano de 1972, e aprovado pelo Papa Paulo VI, e se chama Rito de 
Iniciação Cristã de Adultos (RICA). Este ritual obedece ao que o Concílio Va-
ticano II pede em Christus Dominus, Sacrossanctum Concilium e Ad Gentes, 
com as devida adaptações, sobre o estilo catecumenal praticado nos inícios da 
Igreja. Este ritual serviu, e ainda serve, de base para toda a renovação da cate-
quese no mundo.
  Nos próximos meses iremos falar um pouco deste estilo catecumenal na cate-
quese e explicar como hoje, em nossa Arquidiocese, está estruturada a Iniciação 
Cristã.

Pe. Max Celestino Sales de Almeida
Assesssor Eclesiástico da Dimensão

Bíblico-Catequética do Vicariato Rural

A Iniciação à Vida Cristã

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: 
• Todos os dias 30 minutos antes das missas. 
• 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
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Avisos Paroquiais

• 01/09 (Quinta-feira):
            19:30h: Missa animada pelo Grupo de Oração
• 06/09 (Terça-feira):
            19:00h: Missa na Matriz e reunião do Conselho Pastoral Paroquial
• 10/09 (Sábado): Não haverá Missa na Matriz e Capelas, pois é a Peregrinação Arquidiocesana ao Santuário de Aparecida 
do Norte.
• Festa em Honra a N. S. do Desterro:
            11/09 (Domingo) - 14:00h: Tarde Alegre: louvor, partilha da Palavra e Adoração ao Santíssimo
                                           17:00h: Santa Missa
            18/09 (Domingo) – 10:30h: Missa, procissão e almoço
• 15/09 (Quinta-feira):
            19:00h: Missa na Matriz e reunião para os coordenadores das capelas da Região Pastoral Centro
• 17/09 (Sábado): Chá do seminário de Tanguá
• 24, 25/09: 5º EJC. Idade: 18-29 anos. Inscrições após as Missas ou na secretaria da Igreja. Investimento: R$ 40,00.
• 27, 29 e 30/09: Semana formativa para as capelas da Região Pastoral Cabuçú
                            Tema: O livro do Êxodo

Calendário de Missas nas Capelas

02/09 (Sexta-feira): 
Matriz: visita missionária
19:00h: Missa na Capela de São José

03/09 (Sábado):
17:30h: Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea

04/09 (Domingo):
11:00h: Capela de São Judas Tadeu
16:30h: Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú
19:00h: Matriz

11/09 (Domingo):
11:00h: Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú
14:00h: “Tarde Alegre”: preparação para a festa de N. S. 
              do Desterro
17:00h: Capela de N. S. do Desterro

13/09 (Terça-feira): 
19:00h: Missa na Capela de N. S. Aparecida, Cabuçú, e reunião 
para os coordenadores das Capelas da Região Pastoral Cabuçú

16/09 (Sexta-feira): Capela de N. S. da Glória: 
Visita missionária e Missa às 19:00h

18/09 (Domingo):
08:00h: Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea 
10:00h: Capela do Sagrado Coração de Jesus
10:30h: Capela de N. S. da Glória: Missa, procissão e almoço
16:30h: Capela de São Jorge
19:00h: Capela de N. S. Aparecida

21/09 (Quarta- feira): Capela de N. S. das Graças: 
Visita missionária e Missa às 19:00h

22/09 (Quinta-feira): Capela de São José: 
18:00h: Confissão
19:00h: Adoração ao Santíssimo Sacramento e Santa Missa

23/09 (Sexta-feira):
08:00h: Capela do Bomfim 

24/09 (Sábado):
17:30h: Capela de N. S. Aparecida, Rio Várzea
18:00h: Capela de N. S. da Conceição

25/09 (Domingo):
08:00h: Capela de Santo Antônio
10:00h: Capela de São Sebastião
11:00h: Capela de N. S. da Glória
16:30h: Capela de Santa Rita de Cássia
19:00h: Capela de N. S. Aparecida

28/09 (Quarta-feira): Capela de Santa Rosa de Lima: 
Visita missionária, sem almoço, e Missa às 19:00h
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