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Estimados paroquianos, com muita 
alegria quero agradecer as orações, a cele-

bração dos meus 45 anos de sacerdócio e tudo 
o que foi preparado. Os coroinhas leram na missa 

de 16/09 uma mensagem que muito me calou e foi importante para 
mim. Faço dela a “Mensagem do pároco” desse mês; já que outubro é 
o mês das missões, tem sentido. A cada um desses jovens, das pessoas 
que vêm a essa igreja tão missionária, àqueles que testemunham a 
fé em Jesus Cristo, mais uma vez, muito obrigado! 
(Pe. José Roberto Devellard, Pároco)

“45 anos não são 45 segundos, horas ou dias. São anos de 
dedicação e amor. E nós, coroinhas, pudemos receber seu amor. 

Mas antes de começar a agradecer, queríamos falar sobre a 
Lua. Sim, a Lua. Essa que tem diferentes fases, momentos, cores... 
Vamos começar pela sua iluminação... A Lua não tem luz própria, 
reflete a do Sol, por isso podemos vê-la. Já suas fases acontecem 
por seu alinhamento em relação à Terra e ao Sol, e isso é um ci-
clo. Temos a Lua nova, a crescente, a cheia e a minguante. Ela é o 
satélite natural da Terra, o que quer dizer que é um corpo celeste 
que orbita ao redor de outro corpo celeste maior. 

Mas agora você deve estar se perguntando por que falar da 
Lua? Porque nosso grupo de coroinhas se assemelha a ela. Já tive-
mos fases em que estávamos como a Lua nova, com apenas 3 ou 
4 coroinhas aqui na matriz. Faltava gente para ajudar os padres, 
nossos ‘corpos celestes’ maiores. As procissões não eram tão cheias 
de nós, o altar também não, mas nem por isso o senhor [Pe. José 
Roberto] diminuiu seu amor pelo grupo. 

Tivemos a fase 
crescente, na qual 
mais jovens entra-
ram no grupo, e 
era notória a par-
ticipação nas mis-
sas, a ajuda aos 
padres e a presen-
ça mais robusta 
nas procissões. E 
agora, graças ao bom Deus, estamos na fase cheia!

Lembro também que o senhor começou sua caminhada na igre-
ja como coroinha. E do seu grupo daquele tempo, sei que guarda 
muitas histórias e lembranças, assim como nós que lembramos 
diversos momentos com o senhor e nosso grupo.

Hoje, temos mais de 120 coroinhas na paróquia, que entendem 
o significado de grupo, amor e respeito à Igreja, nosso universo 
nessa analogia astrológica. 

Mas, agora, voltando à Terra e colocando os pés no chão, obri-
gada, padre, por exercer com tanto amor a função de pai. Obrigada 
por toda ajuda e carinho com esse grupo. Obrigada pelos passeios 
à Bacaxá, pelas antigas idas à missa na TV, pelos almoços e lanches 
deliciosos, pelas boas e crocantes batatas chips que não podem 
faltar. Obrigada, por acreditar que nós, jovens, podemos ser me-
lhores, podemos ser mais do que nos oferecem e, principalmente, 
obrigada por existir em nossas vidas. Saiba que suas ‘luas’ estarão 
sempre aqui para o que precisar. Te amamos, Pe. José Roberto!”
(Jennifer Pompilio, 23 anos)

Outro aconte-
cimento recente 
que alegrou nos-
so pároco foi a re-
percussão de um 
presente inusitado 
que ele deu a D. 
Orani na cerimô-
nia do Diaconato 
de Jackson Figuei-
redo: uma caixa com 60 ovos da criação 
da paróquia! O bispo, habituado a receber 

presentes mais tradicionais, deu uma alegre gargalhada.  A  foto foi 

parar em dois 
jornais (colu-
nas de Bernar-
dino Santos, em 
jornal de Belém/
PA, e de Ancel-
mo Gois dO Glo-
bo). 

P a r a  q u e m 
nunca reparou, 

em frente à Sacristia da paróquia há um pe-
queno galinheiro (foto ao centro), de onde 
vieram os tais “ovos de Copacabana”...
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Uma paroquiana como inspiração
Maria Christina M. de Castro

Há momentos que convidam à expansão, a perceber 
que é possível fazer e ser mais. Uma pessoa, uma 

palavra, ou um acontecimento nos desperta, e atua 
como inspiração. Aponta caminhos mais voltados para 
o próximo e para o existir.

Domingo de sol, 26 de agosto, 21º domingo do 
Tempo Comum, missa das 10h30. Ansiosa, eu aguar-
dava a Homilia – a mensagem que vem na voz vigorosa 
de Pe. José Roberto –, meu alimento semanal. “Provai 
e vede quão suave é o Senhor”; o Salmo 33 deu o mote, 
e o pároco citou Vera, paroquiana e professora, que lhe contou que 
“na noite da Lua Vermelha, desceu de casa com sua cadeira de rodas, 
para melhor olhar o céu, e a lua estava linda!” Remexi-me no assento, 
inquieta, e me obriguei a um exame de consciência: enquanto eu, 
vencida pela preguiça, desisti da praia: “Bobagem, vou ver pela TV”, 
Vera se abriu à beleza e aceitou o convite da noite e da Lua. 

Anunciando... Le Bourbon Sá
Apresentamos, aqui, nossos anunciantes, para que você conheça quem 
oferece seus produtos/serviços em nosso jornal. 

Quando Carmen Regina Cruz e sua irmã Regina Guerra resolveram arre-
gaçar as mangas e investir no Le Bourbon Sá, aconteceu uma revolução 
de beleza! Hoje, o salão é um dos  mais bem equipados e com as mais 
bonitas instalações. É Carmen quem conta a história:

• Por que investir num salão? Moramos neste cantinho de Copa há 
anos, conhecemos todo mundo e amamos este lugar. Quisemos trazer 
para o Posto 6 o melhor em tratamentos de beleza. A Regina tem forma-
ção em administração de empresas e eu, muita experiência na área de 
salão. Caprichamos para fazer do Le Bourbon um centro de qualidade, 
queremos oferecer o melhor para nossos clientes

• Qual a origem de sua experiência em beleza? Morei 12 anos na 
Itália e lá montei e dirigi um salão muito bem-sucedido. Voltei e quis 
aplicar aqui meu conhecimento. Fomos à Feira  do Cabelo, em São 
Paulo, vimos o que existia em avanços e tecnologia e trouxemos. 

• E por que anunciar no jornal da paróquia? Somos, as duas, paro-
quianas. Amamos o Pe. José Roberto e entregamos o salão à N. Sra. 
de Fátima (uma imagem linda nos recebe à entrada). Nós duas e meu 
cachorro, Haze, não perdemos a missa das 12h, na paróquia. Anunciar 
neste  jornal foi consequência...

Maria Christina M. de Castro

Pe. José Roberto pediu à Vera que falasse de sua 
história. Escutei um depoimento sem nenhum vestígio 
de pieguice: “Para falar de mim, primeiro preciso falar 
de minha mãe... Ela não dizia ‘você não pode, e sim 
você vai ver que pode.’ E eu me formei em Física e fiz 
mestrado e doutorado nos EUA e voltei e ensinei na 
PUC até me aposentar.” 

Ouvir Vera naquela manhã mudou alguma coisa 
dentro de mim. Por isso, pedi à Yasmine, editora deste 
jornal, um espaço para registrar minha emoção. 

Há pessoas que têm o dom de transformar, de 
sacudir o morno. São o sal da terra, a luz do mundo. À 

Vera (e à sua mãe) muito obrigada! 
Posteriormente conversei com Vera... Seu nome completo é Vera 

Lúcia Vieira Baltar, frequenta a paróquia desde sempre, e me explicou 
que se tornou cadeirante em um surto de pólio que houve no mundo 
pós-Segunda Guerra. Contou-me, também, que se formou em Física 
na PUC, e que, o doutorado, fez na Universidade da Califórnia. 
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• O nome Francisca é de batismo ou foi adotado na 
Comunidade? De batismo, pois nasci em 4 de outu-
bro, dia de S. Francisco. Meu pai é muito católico. 

• E você era tão religiosa quanto ele? Íamos à igreja 
desde pequenos, mas, quando jovem, não queria saber 
muito de igreja, pensava que a religião era um ópio, 
ia só quando tinha matrimônio, batismo na família...

• Como decidiu, então, entrar para a Comunidade? Até 
agora também não entendo! (risos). Estudei contabili-
dade e trabalhava como secretária... Mas sempre quis ajudar as pes-
soas. Um dia, uma Mãe Missionária da Donum Dei, sogra de minha 
irmã, me convidou para, naquele dia, ajudá-la a dar de comer aos 
pobres, e me apresentou à madre responsável que disse: “Ah, você quer 
dar sua vida a Deus?” Eu não entendi nada... e, com minha cabeça de 
querer ajudar, respondi: “Sim, estou aqui...”, e ela falou: “Que bom! 
Hoje você fica conosco!” E fiquei. No dia seguinte, contei à minha 
irmã, que disse: “Sua tonta, você sabe o que isso quer dizer?! Volte lá 
e peça desculpas pela confusão!” Voltei, e a irmã disse: “Francisca, tu 
voltaste!” E não consegui falar nada... e fiquei o dia todo de novo... 
Então pensei: “Como somos 9 irmãos, não tenho nenhuma grande 
responsabilidade. Por que não ir?” Fiquei um mês com as irmãs, para 
experiência, e vi claramente que minha vocação era ser missionária. 
Cada dia mais, descubro a beleza da minha vocação!

• Em vários países, a Donum Dei mantém restaurantes. Como isso 
funciona? O padre fundador queria que demonstrássemos que, 
na sociedade moderna, essas virgens consagradas poderiam estar 
no meio do povo, mostrando o rosto da Igreja e provando que 
é possível estar com Deus no mundo do trabalho. O restaurante 

Entrevista

Irmã Francisca: aonde Jesus nos enviar é a nossa casa

Ludimila Cindra & Yasmine de Lucca

é como um caminho aberto para o mundo; em 
torno da mesa, Jesus fez muitas coisas importantes, 
a instauração da Eucaristia, as Bodas de Caná... 
Enquanto a gente faz o serviço em torno da mesa, 
pode passar muitas coisas às pessoas. Mas a gente 
não precisa falar de Deus no restaurante, só se eles 
entram e perguntam quem somos, aí a gente fala. 

• No Brasil não temos o restaurante... A missão 
é de acordo com a necessidade de cada país, aqui 
trabalhamos com os pobres; na França, além do 
restaurante, catequizamos prostitutas. Na República 
Tcheca lidamos com drogados; em Burkina-Faso  te-
mos um orfanato com 300 crianças e, nos Camarões, 
mantemos uma casa onde acolhemos mães solteiras.      

• Como foi sua formação na Donum Dei? Ao entrar 
na Comunidade, no Peru, passei 6 meses e segui para 
a Argentina, onde fiquei 1 ano. Depois, fui à Roma 
continuar a formação por 3 anos. Dentre outras coisas, 

aprende-se francês, língua oficial da Comunidade, por isso, estive na 
França para aperfeiçoar o idioma e voltei à Roma, onde fiz o “noiva-
do” com Jesus. Fui, então, enviada para a missão propriamente dita, 
passando por Peru e República Tcheca – onde fiquei 10 anos e fiz os 
“esponsais” com Jesus (semelhantes aos votos perpétuos das religiosas), 
somos “esposas” de Jesus para sempre. Depois, tive a alegria de conhe-
cer a Polônia e, recentemente, passei 3 anos em missão, em Portugal.    

• Fale da experiência na Capela da Anunciação. Visitamos famílias, da-
mos comunhão a quem não pode ir à missa etc. É muito diferente, pois 
no Peru também temos favelas, mas aqui às vezes estamos no meio dos 
tiros... Mas gosto daqui; para nós, aonde Jesus nos enviar é a nossa casa. 

• Como é a irmã fora das tarefas da Igreja? Gosto de ler – estou 
lendo Carmita Overbeck e Ciro Barcelos (S. Francisco) – gosto 
também de um chopinho e de fazer ginástica.

• Uma mensagem... Que haja respeito entre nós, porque quando 
a gente respeita cada um com sua religião, com sua cor, há paz. 
Que a gente possa viver em harmonia e paz.

 
   

Espanhol, quéchua, italiano, tcheco, francês, 
um pouco de polonês. Essas são algumas das 

línguas que irmã Francisca Moreano Casquino 
fala! Nos últimos 21 anos, a peruana, da Comuni-
dade Donum Dei, já serviu em vários países e, há 
alguns meses, atua na nossa Capela da Anunciação 
(Pavão-Pavãozinho). Abaixo, você conhece um pou-
co a respeito dela e da comunidade a que pertence.

Comunidade Donum Dei
 A Família Donum Dei (Dom de Deus) foi fundada pelo padre 

francês Marcel Roussel na déc. de 1950. É uma comunidade 
de leigas consagradas, com espiritualidade carmelita, e suas 
integrantes, oriundas de vários lugares do mundo, podem ser 
enviadas para qualquer um dos cerca de 30 países em que atuam.

 A Comunidade nasceu inspirada na samaritana, a quem Jesus 
disse: “Dá-me de beber e eu te darei água viva.” Irmã Francisca explica 
que, “para que a conversa entre a samaritana e Jesus continue, temos 
restaurantes nos 5 continentes, chamados L’Eau Vive (Água Viva).” 

 A Donum Dei divide-se em 2 ramos: Trabalhadoras Missionárias da Imaculada (são as missio-
nárias, como Francisca e que são responsáveis pelos restaurantes) e a Fraternidade Donum Dei, 
que inclui, por exemplo, Mães Missionárias, Crianças no Terço e Jovens Donum Dei, pois acre-
ditam que as mães têm que evangelizar as mães, os jovens têm que evangelizar os jovens etc.

Francisca em missão (Peru)
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Comunidade do Morro do Pavão e Pavãozinho
Rua Saint Roman, 46. Tel.: 2267-0148

Capela da Anunciação

Missionárias: Irmãs Aline, Francisca, Michelle e Maria Rosa

Fale conosco: jornal@paroquiadaressurreicao.com.br

Este jornal é distribuído gratuitamente. 

Orientador Responsável: Pe. José Roberto Devellard
Coordenação, revisão e diagramação: Yasmine de Lucca

Tiragem: 1800

Missas
Sábado, às 18h30. Domingo, às 9h30.

Secretaria
Sábado: das 9 às 11h.

Ambulatório (em parceria com a Firjan)
De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h.

Batismo
Preparação: sexta-feira da semana anterior ao do 
Batismo.
Cerimônia: 3º domingo do mês, às 9h, na missa. 

Bazar
De segunda a sexta-feira das 10 às 12h e das 14 às 18h.

Catecismo
Sábado, das 9h30 às 11h ou das 15 às 18h. 

Círculo Bíblico - Informe-se na secretaria.

Crisma - Sábado, 19h30.

Ginástica para 3ª idade
Informe-se na secretaria.

Grupo de Oração
Segunda-feira, às 20h. 

Pastoral da Criança
Último sábado do mês (pesagem de crianças), 
às 14h. 

Perseverança (Jovens) - Sábado, antes da missa 
das 18h30.
Grupo Jovem Alfa & Ômega: sábados, às 19h30.

Terço
Quarta a sexta-feira, às 18h. E às quintas informe-se 
sobre Terço dos Homens.

Violão 

Sexta-feira, às19h.
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Responsáveis por anunciantes:  
Yasmine, Luiz Carlos e Terezinha.

Horários
Missas Semanais
Segunda, às 18h (Missa da Luz, nas intenções de falecidos).
Terça a sexta, às 7h30 e 18h. Sábado, às 7h30. 

Missas de Preceito Dominical 
Sábado 
• 17h (Pe. José Roberto)         • 18h30 (Missa Jovem)
Domingo  
• 7h30 (Pe. França)                  • 9h (Mons. Vasconcellos) 
• 10h30 (Pe. José Roberto)     • 12h (Pe. José Roberto)
• 17h (missa das crianças      • 18h30 (Pe. Theóphilo)
com Pe. José Roberto)             •  20h (s/ celebrante fixo)
• 21h30 (Pe. Marcos Paulo)
Eventualmente pode haver alterações em relação aos celebrantes.
Secretaria
Segunda, das 16 às 19h.
Terça a sábado, de 8 às 11h30 e de 16 às 19h.
Domingo, de 8 às 12h e de 16 às 21h.
Confissões - antes das missas e no horário da secretaria.
Dízimo - no horário da secretaria.
Ofício divino - Terça a sábado, às 7h10, na capela.
Terço - Diariamente, às 17h30, na capela; quarta, às 
16h, na Colônia dos Pescadores e às 16h30 no Parque 
Garota de Ipanema (em caso de chuva forte, transfe-
rem-se para a paróquia). Na 3ª terça-feira do mês, Terço 
das Famílias, às 20h, também no parque. E Terço dos 
Homens, às terças (exceto na 3ª terça), às 20h. 

Serviços
Alcoólicos Anônimos - Terça e quinta, às 19h30.
Alfabetização - Terça a sexta, das 15 às 17h.
Bazar - Informe-se na secretaria.
Biblioteca 
Através da Pasta na secretaria ou a combinar (Heloiza, tel.: 
2522-3221).
Comedores Compulsivos Anônimos - Terça, às 9h.
Dança (Dalal Achcar) - Informe-se na secretaria.
Dispensário
Campanha do Quilo: nas missas do 1º domingo do mês. 
Distribuição de sacolas para famílias carentes: quarta, às 16h.
Informática (para pessoas c/ poucos recursos)
Diversos horários. Informações na secretaria.
Jogadores Anônimos  
Terça e quinta, às 19h.
Livraria - No salão da secretaria.
Movimento e Dança
Sábado, às 11h, no subsolo.
Narcóticos Anônimos (apoio a ex-drogados)
Quarta e domingo, às 19h.
Neuróticos Anônimos - Domingo, às 17h.
Unção dos Enfermos, Comunhão (para doentes 
e pessoas impossibilitadas de ir à igreja) e Bên-
ção de Casas - Fazer pedido na secretaria.

Atividades Pastorais
Acolhida (complementa os horários da secretaria)
De terça a sexta-feira, de 11h30 às 13h.
Adoração ao Santíssimo Sacramento
Primeira sexta-feira do mês, às 17h, na Igreja.
Apostolado da Oração
Primeira sexta do mês, às 15h, reunião e hora santa. Em 
seguida, Missa do Coração de Jesus, às 18h.
Batismo
Inscrições: todas as quintas-feiras, das 9 às 11h e das 16 às 
18h. Curso: sexta-feira que antecede o Batismo, às 19h30.
Cerimônia: 2º e 4º sábados do mês, às 10h30.
De 7 a 15 anos: procurar a Catequese. De 15 a 21 anos:  procurar 
Pastoral da Crisma.  Mais de 21 anos: informe-se na secretaria.
Casamento
Documentação: quarta, das 17 às 19h e sexta, das 16 às 19h.
Curso de noivos: domingo, de 8h30 às 16h (há 4 cursos 
por ano). Inscrições na secretaria.
Catecismo
Terças às 17h30; sábados às 9h e Domingos às 16h.
De 15 a 21 anos: procurar a Pastoral da Crisma.
Coral - Ensaios às terças e quintas, às 20h.
Coroinhas - Informe-se na secretaria.
Costura 
Salas de Costura - Quarta e quinta, das 14 às 17h.
Crisma
Jovens - Reuniões aos sábados, às 16h30. 
Adultos - Reuniões aos domingos, às 19h30.
Escola de Vida (Comunhão e Libertação) 
Domingos, às18h30.
Encontro de Mães
Domingo, 16h e 18h.
Grupo da Alegria (para a terceira idade)
Todas as segundas sextas-feiras do mês, às 15h.
Grupo de Schoenstatt 
Missa todo dia 18, às 18h. 
Grupo Jovem
Jovens Unidos em Cristo (JUC) - sábados, às 20h. 
Grupos de Oração (Renovação Carismática)
Terça, às 16h e quarta, às 19h30.
Legião de Maria
Em dias e horários variados.
Meditação Cristã 
Terça, às 19h30 e quinta, às 18h45.
Pastoral da Comunicação (PasCom) 
Reuniões geralmente no primeiro sábado do mês, às 17h.
(a confirmar)

Paróquia da Ressurreição
R. Francisco Otaviano 99, Copacabana,  Rio de Janeiro - CEP 22080-040 - Tel 2522-7698, Fax 2521-9951. paroquia@paroquiadaressurreicao.com.br  

Casa de Retiro de Bacaxá 
Informações com Zezinho (98893.3886)

• 19 a 21/10 - Retiro da 
crisma, em Bacaxá.

• 25/10 - Encontro da Legião 
de Maria. Com diácono Jack-

son. Palestra e oração. Às 15h.
• 26/10 - Missa de Restauração (RCC), 
às 19h30.
• 02/11 - Finados. Missas às 7h30, 9h, 
10h30, 18h30 e 20h.
• 10 e 11/11 - Bazar Ressurreição (sáb. 
das 16 às 19h e dom.  das 8 às 12h30).
• 15/11 - Feriado. Missas às 7h30 e 18h.

• 22/11 - Dia Nacional de Ação de Graças. 
Traga seu agradecimento por escrito e 
entregue no altar (19h).
• 24/11 - Crisma, às 18h30.
• 02/12 - 1ª Comunhão (matriz), às 17h.
• 08/12 - N. Sra. da Conceição. Missas de 
preceito: 7h30, 9h, 10h30, 17h,18h30 e 20h. 
• Em dezembro há o Natal das Crianças,  
quando centenas de crianças recebem pre-
sentes. Vá se preparando para doar brinque-
dos na secretaria! Colabore também com o 
Natal do Dispensário para  famílias carentes!

Confirme sempre os horários na secretaria

Agenda

Jo
ão

 M
u
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iz



                                                                                                 Ressurreição                                                                            5

Pe. José Roberto - 45 anos de sacerdócio
Em 14.09, nosso pároco completou 45 anos de 

sacerdócio. Uma comemoração surpresa foi 
organizada pelos paroquianos. Primeiro, houve 

missa, concelebrada pelos seguintes padres 
convidados: João Custódio (N. Sra. Aparecida/

Guaratiba), Nixon (Bom Jesus do Monte/Paque-
tá), Aroldo (N. Sra. de Copacabana e Sta. Rosa de 
Lima/Copacabana), Thiago Sardinha (Igreja da 
Penha), Geraldo Bellocchio (S. Tiago/Inhaúma), 

Luiz Carlos (ordenado com Pe. José Roberto), Vitor 
(Arquid. de Florianópolis), e por padres que são 

ou já foram da casa: França, Aníbal, Gabriel, Wellington, Maurício, Theóphilo, Marcos Paulo, Álvaro, Júlio César,  Mons. Vasconcellos, José Gomes e 
André Sampaio, além da participação do diác. Jackson.  Durante a missa, leu-se uma mensagem de D. Orani (texto abaixo) e houve uma projeção 
com fotos do homenageado nos 45 anos de serviço; quando as luzes se acenderam, 200 participantes de pastorais foram para o altar, com blusas 

estampadas com uma orquídea, flor preferida do padre. Após a celebração, os paroquianos organizaram uma recepção, no subsolo. 
Pe. José Roberto, nossos parabéns e nosso Muito Obrigado por todos esses anos de dedicação!

Ao Mons. José 
Roberto Rodri-
gues Devellard 

Caríssimo cola-
borador e amigo,

É com grande 
alegria que lhe dirijo 
esta mensagem, com 
meus cumprimentos 
pelo seu aniversário 
de Ordenação Sa-
cerdotal.

C o n f o r m e  a 
homilia do Papa 
Francisco no Jubi-

leu dos Sacerdotes em 3 de junho de 2016, 
Solenidade do Sagrado Coração de Je-
sus, “o Coração do Bom Pastor é, não 
apenas o Coração que tem misericórdia 
de nós, mas a própria misericórdia. Nele 
resplandece o amor do Pai; nele tenho 
a certeza de ser acolhido e compreendido 
como sou; nele, com todas as minhas 
limitações e os meus pecados, saboreio a 
certeza de ser escolhido e amado. Fixando 
aquele Coração, renovo o primeiro amor: 
a memória de quando o Senhor me tocou 

no mais íntimo e me chamou para O seguir; 
a alegria de, à sua Palavra, ter lançado as 
redes da vida" (cf. Lc 5, 5).

Que a certeza de ser escolhido e amado 
pelo Senhor renove o seu entusiasmo pela 
vocação que abraçou, e nunca lhe falte a 
graça divina nessa missão de ser um outro 
Cristo para os irmãos e de guiá-los como o 
Bom Pastor o chamou a fazer.

Agradeço-lhe o apoio que me tem dado, 
desde que cheguei ao Rio de Janeiro, 
para o grande empenho pastoral que esta 

Arquidiocese demanda. Em unidade 
conosco, o exercício do seu ministério tem 
prestado um valioso serviço à Igreja em 
nossa cidade.

Com minha bênção e um abraço fra-
terno, desejo que seu trabalho continue 
a produzir os frutos de que a Igreja 
necessita, sobretudo nestes tempos nos 
quais somos chamados a testemunhar um 
autêntico e contínuo processo de conversão 
e responder aos questionamentos do mundo 
de hoje.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2018
Orani João Cardeal Tempesta,O. Cist.Ordenação de Pe. José Roberto

Carta de D. Orani

Missa celebrada por D. Orani, no Palácio S. 
Joaquim, com os padres aniversariantes: 

Manoel, Luiz Carlos e José Roberto
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1) Terço na Praça completando 25 anos!; 2) No dia de S. Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, 91 deles participaram da missa comemorativa; 
3) Dia 07.09, dia da Independência do Brasil; 4) Aniversário de 91 anos do Mons. Vasconcellos, com missa de Ação de Graças e um bolo ao 
final; vida longa ao querido Monsenhor!; 5) Distribuição de doces no dia de S. Cosme e Damião; 6) No dia da Natividade, Irmã Michelle, da 
Comunidade Donum Dei, comemorou 43 anos de vida consagrada; 7e8) Diaconato de Jackson Tavares de Figueiredo, na paróquia, em 21.09, 
com presença de D. Orani e diversos padres e seminaristas. Parabéns diácono Jackson!; 9) Bênção dos animais, no dia de S. Francisco de Assis.

Aconteceu...
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