
 

 

 

 

 



 

 

Paróquia São Paulo Apóstolo 

 

IV Jornada Mariana:  No colo de Maria,  eu encontrei a Paz 

 

A Jornada Mariana é uma iniciativa do Ministério do Acolhimento da 

Paróquia São Paulo Apóstolo e tem por objetivo concentrar, na semana em 

que a Igreja celebra a memória de Nossa Senhora de Fátima, a 

apresentação de catequeses marianas, viabilizando, por meio dessa 

metodologia e numa visão social e teologal, que os fiéis vivam, através da 

Mãe de Deus, a experiência de acolher o Filho, também na realidade dos 

semelhantes. 

 A IV Jornada Mariana 

No ano de 2017 acontece a sua quarta 

edição, com o tema “No Colo de Maria, eu 

encontrei a Paz”, caracterizando, assim, a 

identidade cristocêntrica do projeto de 

evangelização. 

Acontecerá na Paróquia São Paulo 

Apóstolo, situada na Rua Barão de 

Ipanema, nº 85, em Copacabana, nos dias 

08 a 13 de maio e contará com quatro 

palestras, encontro para oração do Terço 

da Misericórdia, transmitido pela Rádio 

Catedral FM (106,7), encontro para oração 

do Terço Mariano com o grupo do Terço 

dos Homens e das Famílias, encontro para 

Adoração Eucarística, apresentação do 

Coral da Paróquia e convidados, e, 

encerrará com a peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, 

no Recreio dos Bandeirantes, no dia 13 de maio, onde será celebrada Missa 

em Ação de Graças pelos 100 Anos da Aparição de Nossa Senhora de 

Fátima, às 09:00h, transmitida pela Rede Vida de Televisão. 

Por ocasião, os fiéis que estiverem devidamente preparados, receberão a 

Indulgência Plenária (Perdão Total dos Pecados Veniais e Graves) do 

Cardeal Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, Orani João 

Tempesta, presidente da celebração, de acordo com as orientações da 

Santa Igreja e decreto do Santo Padre, o Papa Francisco. 



 

 

As palestras terão como temas:  

1 - Maria, Mãe da Igreja e Rainha da Família - 2a. f - 17:00h  
2 - Maria, Modelo de Amor e Solidariedade - 3a.f - 17:00h 
3 - Maria, a primeira discípula de Jesus - 4a.f - 17:00h 
4 - Maria, a fé vivida numa profunda espiritualidade - 5a.f. 17:00h 
 
A participação é livre e gratuita para todos os interessados, cabendo aos 
fiéis que participarão da peregrinação, a cotização da despesa do transporte 
até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no valor de R$ 20,00 (vinte 
reais) por pessoa.  
 
Toda programação será disponibilizada nos murais da paróquia e no Blog 
Ministério do Acolhimento a partir de 01 de maio de 2017.  
 
O endereço do blog é: (http://acolhimento.wordpress.com) 
 
A Ação Social 

Inobstante a realização da atividade, que abraça outras 

atividades paroquiais, de acordo com a disponibilidade de 

outras pastorais, movimentos, ministérios ou grupos, o 

projeto prevê sempre uma ação social, atendendo 

instituições de caridade, além do Centro Juvenil São Carlos, 

obra social dos Clérigos Regulares de São Paulo - Padres 

Barnabitas, no município de Miguel Pereira – RJ. 

No ano de 2017, a comunidade de fiéis será convidada a 

doar, durante o mês de maio, pacotes de leite em pó, a 

serem distribuídos entre as seguintes instituições: 

1) Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa 

2) Instituto Ronald Mc’Donalds 

3) Hospital do Câncer Infantil do Rio de Janeiro 

4) Fraternidade Talítha Kum  

Os comprovantes de doação às obras sociais citadas serão disponibilizados 

ao público, pelo período de 15 dias, no mural da Paróquia São Paulo 

Apóstolo, tão logo sejam recebidos pelas instituições, que emitirão 

documento correspondente. 

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2017. 

(517º Aniversário da Primeira Missa celebrada no Brasil) 

Michelle Neves 
Ministra do Acolhimento 

http://acolhimento.wordpress.com/

