Dias e Horários de Funcionamento
Sábado
09:00h às 11:00h
15:30h às 17:50h e
19:30h às 20:30h

Domingo
08:30h às 11:30h
15:30h às 17:50h e
19:30h às 20:30h

Terça e Quinta-feira:

Quarta-feira

19:00h às 21:00h

09:00h às 11:00h

ARQUIDIOCESE DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO DE
JANEIRO

Alteração do horário, abrindo e
fechando 30 minutos antes.

Nota: A Biblioteca não funciona nos feriados.
Os dias e horários poderão sofrer alterações em função da
disponibilidade de Voluntários(as), bem como atividades e
horários Paroquiais.
Inscrição para Empréstimo de Materiais
(Livros, CDs e DVDs)
a) Apresentar documento de identidade e comprovante de
residência;
b) Fornecer 01 foto 3 x 4 colorida e recente.
Quem pode fazer inscrição?
 Pessoas com idade a partir de 15 anos;
 Pessoas com idade entre 07 e 14 anos poderão admitidos
como leitores através da inscrição do responsável, sendo
gerado código de leitor adicional para o menor.

Dias e Horários das MISSAS
Domingo: 07h, 09h(*) e 18h / Sábado: 18 h
Terça-feira: 19h
Quarta e Quinta-feira:
Missa e Celebração da Palavra nas Capelas
(*) Missa celebrada no primeiro domingo de cada mês, nos
outros domingos realiza-se a Celebração da Palavra.

Paróquia São Benedito
Av. Areia Branca, 1.460 – Santa Cruz / Tel.: 3395 3024
Biblioteca/Sala de Leitura:
saladeleiturasaobenedito@gmail.com

BIBLIOTECA / SALA DE
LEITURA
PROGRAMAÇÃO
Outubro e Novembro 2017
ANO 05!!!
Amados Irmãos e Irmãs,
eis que estamos vivendo o mês do padroeiro, mês
também dedicado à Nossa Senhora Aparecida, padroeira
do Brasil, nas celebrações dos 300 anos da aparição.
Igualmente, vamos nos aproximando do fim de mais um
ciclo litúrgico e celebrativo, entrando nas vias do final do
ano, na medida em que nos aproximamos de dezembro.
É um tempo, portanto, para revermos nossa fé e nos
colocarmos sempre mais em contínua formação. Assim
sendo, vimos apresentar a programação de mais um
bimestre de nossa Sala de Leitura, esperando sempre a
vossa valiosa presença, bem como auxílio a esse nosso
trabalho evangelizador e formador.
Pe Marcos Andrade,
Pároco
Rio de Janeiro, 12 de outubro de 2017

MÊS DE OUTUBRO
Mês das Missões

MÊS DE NOVEMBRO

14 e 15/10 – Mini Feira de Artigos Católicos
Durante a Festa do nosso Padroeiro

 Conhecendo mais a nossa Fé:
O Ano Litúrgico e seus Tempos
Domingo, 12/11 em dose dupla!
Duas exposições para ninguém perder!!!

 Exposição: Aparecida - 300 Anos de Fé e Devoção

 Das 08:30 às 09:30h

Abertura – Sábado, 14/10 após a Missa das 18h

 Das 10:15 às 11:15h

Período da Exposição: 14/10 a 12/12/2017
Celebrando os 300 anos da aparição da imagem de Nossa
Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul, a exposição
deseja aprofundar o conhecimento desta bela história. Viva Nossa
Senhora Aparecida!

 Igreja em Saída: Partilha de Experiência – Comunidade
Fraternidade O Caminho
Domingo, 29/10 às 08:30h (após a Missa das 07h)
No mês Missionário, conhecer
a Missão da Fraternidade O
Caminho é o convite que
fazemos!

Programação Infantil
 300 Anos de Bênçãos – Mãe Aparecida: Rogai por Nós!
Domingo, 22/10 às 10:30h
Vídeo, desenho e pintura sobre o tema.

Convidado: Fábio Luiz – Paróquia São Benedito
Uma única apresentação que será oferecida em dois
horários diferentes para que os participantes das diferentes
Missas da manhã possam participar. Será uma
explicação/aprofundamento no conhecimento do Ano
Litúrgico. Participando de uma, não precisa participar da
outra.

 Honrar Pai e Mãe: Vídeos curtos sobre os cuidados
com os Idosos.
Sábado, 28/10 às 16:30h
A atividade tem por objetivo, apresentar vídeos curtos sobre
alguns aspectos desta fase da vida de forma a contribuir com o
o preparo de cada um tanto para cuidar dos nossos idosos,
quanto para nos cuidarmos.
Todos são convidados a participar!

Programação Infantil
 Como Maria, sejamos também Templos Vivos de Deus!
– Apresentação de Maria no Templo
Contação de História, desenho e pintura
Domingo, 19/11 às 10:15h
Atividades de desenho e pintura.

