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O tempo do Reino

Sejamos atentos uns aos outros

para nos incen�var à caridade e

às boas obras. 

Hebreus 10, 24

Agenda

Inscrições para a Catequese Paroquial/2015

Catequese infan�l e da Infância e Adolescência 
Missionária Franciscana (IAMF):

Início: amanhã (dia 26) até o dia 30/01 e de 02/02 a 06/02, 

das 9h às 11h, na sala junto à Secretaria Paroquial
documentação: xerox da cer�dão de nascimento, da 

cer�dão de Ba�smo e do comprovante de residência.
01 retrato 3x4; taxa de inscrição.

Catecumenato e Sacramento da Crisma:

dias 1º, 08, 15 e 22 (domingos), após as

    Missas das 8h, 9h30min, 11h, 18h e 19h30min, na área 

coberta do pá�o na frente da Igreja.

Uma questão...

Quem deixa entrar Cristo não perde

nada, nada, absolutamente nada

daquilo que torna  a vida livre, bela,

grande. 

Bento XVI, 

Papa Emérito

 O Evangelista Marcos, lido neste ano 

litúrgico e neste domingo, situa o início da 

missão de Jesus no tempo cronológico exato 

em que acontece a “prisão de João Batista”. É 

nessa circunstância histórica que Jesus vai à 

Galileia para anunciar, como Boa Notícia 

(Evangelho), que um outro “tempo” 

irrompeu, cheio de novidade, surpresa, 

espanto e esperança. Dentro dele se 

estabelece o Reino de Deus, cuja convocação 

básica é feita por Jesus: “Convertei-vos e 

crede no Evangelho”. Este é, aliás, o resumo 

da primeira parte do Evangelho deste 

domingo. A segunda parte dele fala do 

chamado dos primeiros discípulos e de sua 

livre a imediata adesão a ele.

   
   Não deixa de ser oportuno distinguir entre 

“tempo” (cronológico) em que os fatos vão se 

sucedendo e “tempo” (cairós) em que uma 

oportunidade única é dada, em que se 

descobre algo novo e decisivo. A prisão de 

João Batista é um dado da cronologia. A 

presença de Jesus na Galileia, enquanto 

chance, acontecimento, momento oportuno 

do novo, é “cairós”. 

   
  Assim, ”era indicação “o tempo se completou

clara de que a presença de Jesus na Galileia 

era chance única que se apresentava às 

multidões e a cada ouvinte dele. Não poderia 

passar sem atingir o coração, a mente e tudo 

que a vida humana assimila ou do que 

necessita. Era a hora do mais essencial 

encontro e do mais revigorante sentido da 

e x i s t ê n c i a .  J e s u s  n ã o  s ó  e r a  u m 

acontecimento dentro do tempo, mas 

também o próprio tempo de Deus no mundo.
   

   Enquanto oportunidade única, a presença
de Jesus na Galileia tinha por objetivo o  
anúncio da Boa Notícia, destinada à 
construção de um mundo não solidificado na 
expressão rel igiosa do templo, mas 
construído e feito dentro de uma realidade 
única e singular, aparentemente indefinida, 
mas de grande atração: o Reino de Deus. 
      O Reino de Deus anunciado por Jesus nada 
tem em comum com o reino do homem. No 
reino do homem, todas as forças se mantêm 
pelo poder e pelos privilégios. No Reino de 
Deus, a história de todos e de cada ser 
humano tem seu sentido no encontro com 
Jesus: nele todos se descobrem vivendo para 
Deus e contemplam a graça do amor dele, 
dado e oferecido gratuitamente a todos e a 
cada um. 
   Desse encontro com Jesus, individual e    
coletivo, brota a Comunidade dos discípulos, 
dos seguidores, que fazem acontecer, em 
cada momento de sua história, a palavra viva 
que é o próprio Jesus.    

Os pescadores, os excluídos, os    
desacreditados e sem inserção religiosa que, 
ouvindo o chamado de Jesus, o seguiram 
imediatamente, foram tocados pela chance 
única do encontro com o Mestre. Foi para eles 
a hora da graça, da descoberta; o instante 
único e imperdível. Iniciavam o caminho 
desafiante de conversão, de mudança, de 
conformidade com a Boa Nova a que Jesus 
convocava. Com certeza, entenderam que um 
novo jeito de viver era possível, muito mais 
rico e prazeroso que o de pescar e de 
consertar redes ou de andar sem nada fazer. 
Atraídos pelo tempo novo, pelo tempo do 
Reino, eles tinham uma vida inteira para dar 
em prol da construção de outra história: a 
história do amor de Deus, irrompendo no 
coração e na vida de cada ser humano. 

    

         
                                                                               

Frei Salésio Hillesheim

Terceiro 
Domingo do

Tempo Comum

 Ainda hoje Jesus nos afirma: "O tempo já se completou (...) Convertei-vos e crede no Evangelho"(Mc 1,15)!

 Tenhamos, pois, o compromisso de viver, sempre mais amorosamente determinados, os valores propostos

 por nosso Mestre, nunca fugindo do Mundo, mas nele agindo com a força do Espírito Santo. Um desafio! 

No Calendário Litúrgico assinalamos: hoje, dia 25, omite-se a festa da Conversão de São Paulo, Apóstolo; dia 

26, São Timóteo e São Tito, Bispos, memória; dia 28, Santo Tomás de Aquino, Presbítero e Doutor da Igreja, 

memória; dia 31, São João Bosco (1814 - 1888), Presbítero, memória, fundador da Família Salesiana.

No dia 27 de janeiro de 1979, o nosso Papa João Paulo II, 

hoje amado Santo, em visita ao Santuário de Nossa Senhora 

de Guadalupe, México, consagra, à Mãe San�ssima, toda a 

América La�na! Abençoa, Senhora, este nosso Brasil!

 

O próximo sorteio, entre os paroquianos que aderiram ao 

"Carnê Nova Catedral de Niterói", será no dia 08,

segundo domingo de fevereiro. Concorrerão todos os que 

es�verem em dia com a colaboração a que se

propuseram. Chegue-se a nós! 

  Equipe Porciúncula/Nova Catedral

26– 2ª feira

2Tm 1,1-8

Sl 95(96),1-3.7-8a.10

Mc 3,22-30

29 – 5ª feira
Hb 10,19-25
Sl 23(24),1-6
Mc 4,21-25

27 – 3ª feira
Hb 10,1-10

Sl39(40),2.4ab.
        7-8a.10.11

Mc 3,31-35

02 – domingo
Dt 18,15-20

Sl 94(95),1-2.6-9
1Cor 7,32-35
Mc 1,21-28

1º/02 – sábado

Hb 11,1-2.8-19

Cânt: Lc 1,69-75

Mc 4,35-41

30 – 6ª feira
Hb 10,32-39
Sl 36(37),3-6.

     23-24.39-40
Mc 4,26-34

28 – 4ª feira

Hb 10,11-18

Sl 109(110),1- 4

Mc 4,1-20

 > Dia 31.01, sábado, reinício da Inscrições para o 
Sacramento do Ba�smo: aos sábados, das 9h às 11h; 
às quintas-feiras, das 14h às 16h. Local: sala junto à 
Secretaria Paroquial.  

 > Dia 1º.02, domingo, reunião geral da JUFRA, às 
17h , no Auditório  .
 
> 2015 em ação - No próximo domingo, dia 1º de   

fevereiro, a nossa Can�na Santo Antônio já retorna 
ao atendimento. Viva! Eis a escala de serviço 
comunitário: dia 1º, Jornada de Casais; dia 08, 
Pastoral do Ba�smo; dia 15, carnaval, Can�na 
fechada; dia 22, Pastoral Familiar, Berj e Romilto. 
Sempre com a bênção do Senhor, nosso Deus!  
 
> Cochilo da revisão: Ao ser publicado o  

atendimento do Plantão Paroquial referente a 
dezembro e ao anual/2014, foi omi�do o total de 
remédios doados nos períodos citados. Registrando: 
remédios doados/2014: 

dezembro: 723   total anual: 10.420    
                             Louvado seja Deus!
 
 > Peregrinação: República Tcheca, Áustria, Hungria e 
Polônia – 14 dias, saída: 1º/10 e retorno: 14/10/2015 
Diretor Espiritual: Frei Sergio Pagan. Informação: 
Maria Neuma: (021) 2611-4458 / 99624-7531
e-mail: neumapimenta@gmail.com 
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Por fazer em 2015 
No circo o homem ajeita a corda, firma os nós em 

duas extremidades sólidas e prepara-se para o 

arriscado número. 

A grande trave nas mãos lhe dá o equilíbrio 

necessário e ele ouve os aplausos sa�sfeito. 

E eu penso... todo cristão é um equilibrista de 

Deus. 

O nascimento e a morte delimitam as grandes 

extremidades fixas e entre elas se estende o fio 

móvel da existência, ao sabor do caminho de cada 

um. 

Muito mais fácil caminhar na estrada larga, chão 

firme, descanso garan�do, sensações saciadas. 

Mas o cristão, desde cedo acostumado às 

catacumbas, arenas, gladiadores, sabe que o 

grande espetáculo circense con�nua, e agora os 

perigos vêm mascarados de atraentes su�lezas 

modernas. 

O leão e a espada de outrora lhe eram reais e 

adversos. A alienação e o conforto de agora lhe 

parecem amigos e eficientes.

As tentações lhe afrouxam a corda cada instante.

O comodismo lhe acena a cada esforço. O público 

ocioso ri de suas tenta�vas. 

Cantinho franciscano
 Um gesto franciscano

    Certa vez, entre os irmãos com quem Francisco de 

Assis convivia, havia um frade que estava muito

doente e debilitado. Pensando nele o tempo todo, 

Francisco disse consigo mesmo: "Mais do que remédios 

esse meu irmão gostará de comer uvas ao acordar. Acho 

que isso lhe fará bem". 

    No dia seguinte, bem cedo, chamou o frade e o levou 

até a vinha que ficava perto. Escolheu a videira com as 

melhores uvas; os dois ficaram ali, juntos, saboreando 

aquelas frutas e conversando. Enquanto comiam, o frade 

louvava a Deus...  Durante todo o tempo em que ele 

ainda viveu, recordava-se, com frequência, daquele dia 

em que Francisco lhe deu o bálsamo da união fraterna.

          
                                                                                                     Anderson Cavalcante e Gabriel Perissé
    Fonte: A oração de São Francisco  

       
                                                                                                                           

Você concorda?
    A história do mundo é a luta entre dois �pos de amor: o amor por si, levado até a destruição do mundo, e o amor 

pelo próximo, levado até a renúncia de si.

Santo Agos�nho 

Algumas a�vidades deverão envolver toda a nossa Comunidade Paroquial neste ano de 2015.

1. A construção da nova Catedral. Não podemos esquecer que esta é uma obra prioritária e que 
exige também o encaminhamento prioritário de nossas contribuições. É momento especial e oportuno 
de construir um centro de referência para todas as Comunidades eclesiais da Diocese. 

2. A elaboração de um novo Plano Pastoral. Um trabalho prévio já foi feito ao longo de 2014, 
levantando os três temas principais que serão prioridades para a elaboração do Plano Pastoral 
Diocesano: Acolhimento, Formação e Evangelização. O plano terá diversas etapas de desenvolvimento: 

a. Em todas as Paróquias, os temas serão discu�dos em Assembleias Paroquiais até 30   
    de abril;    
b. Em cada Vicariato, os temas serão aprofundados, e o esboço do plano será elaborado
    até 30 de maio;
c. Em Assembleia Arquidiocesana, a se realizar no dia 29 de agosto, serão apresentadas
    as propostas que, aprovadas, comporão o novo Plano de Pastoral.

                
           3. A celebração do Cinquentenário da Paróquia Porciúncula de Sant'Ana, no dia 12 de abril.
 Será um momento especial para toda a nossa Comunidade. Não há muito por fazer, externamente, mas    
muito a pensar no que podemos fazer para ser mais Comunidade, mais Família, mais Igreja. 

4. Duas Pastorais deverão receber toda  a atenção e o cuidado: 
                         a. A Pastoral Familiar. Há dois anos foram iniciadas as Jornadas de Casais. Será necessário   

 implementar serviços específicos em função dos casais e das famílias,  bem como                            
                          instrumentos para ajudar a enfrentar, com olhar cristão, seus desafios e problemas a tuais.     

b. A Pastoral da Juventude. Ela precisa nascer da disposição, do ânimo e   do     comum 
    discernimento de jovens, casais e Comunidade Paroquial. Nesta hora, ela pede de todos
    nós, Jovens, Pais, Comunidade Paroquial e Sacerdotes, um decisivo impulso    e     uma 
    ousadia serena e inteligente.

5. A festa de Santo Antônio ficou grande e envolve estruturas, pessoas, dinheiro e organização. 
Não somos uma comunidade de jovens, mas de pessoas com certa carga de anos. Precisamos priorizar o 
que podemos. Mas, antes, precisamos juntar forças e dar o que ainda for possível. Sem a par�cipação de 
cada um, ela se tornará inviável no decorrer dos anos. 

Se muitas e grandes são as a�vidades, resta-nos aproveitar este momento de graça e fazer dele 
uma oportunidade única de par�cipação, de comunhão e de testemunho. Que o Senhor nos abençoe!

Frei Salésio Hillesheim

Recadinhos preciosos

O  equilibrista de Deus
A sua boa vontade é confundida e abusada, seu 

desejo de san�dade ridicularizado, sua inocência 

desconfiada, sua cooperação destruída pela 

c o m p e � ç ã o ,  s u a  d o ç u r a  e  m a n s i d ã o 

incompreendidas pela agressão, seu amor abafado 

pela violência. 

Muitos caem, não aguentam as pressões da 

sociedade e se submetem à moral da moda, fazendo 

transações com o corpo como objeto na feira da 

praça, trocando sua integridade de espírito por um 

ideal de finalidade imediata. E como essas quedas 

não deixam marcas, ele cai sem alarde ou vergonha 

e aspira à mediocridade, sendo apenas um igual 

entre iguais. 

Afinal, equilibrar-se lá no alto chama muito a 

atenção...e é tão estafante! Mas, se você, apesar de 

tudo, ainda quer fazer um bom espetáculo de sua 

vida, treine muito e não desanime! 

Segure a oração nas mãos e ela lhe dará o equilíbrio 

necessário às grandes alturas. Procure na plateia 

dois olhos sedutores e, se ESSA PRESENÇA o 

aplaude, isso é o que realmente importa! 

Siga em frente... equilibrista de Deus!

Lucia Romeu

Colaboração: Heloísa Dias, OFS in memoriam

üO presente ESCUTAR. Mas a gente deve realmente 
escutar. Sem interrupção, sem distração, sem planejar 
sua resposta. Apenas escutar.

O presente AFEIÇÃO. Seja generoso com abraços, ü

beijos e aperto de mãos. Deixe estas pequenas ações 
demonstrarem o amor que você tem pela família e 
amigos..

O presente SORRISO. Seja simpá�co, trate as pessoas ü

com respeito, compar�lhe histórias engraçadas e 
distribua sorriso. 
 

ü    Acorde disposto a ter um dia feliz! Não importam as 
ü circunstâncias, confie que terá um dia bom! Um modo 

também proveitoso para sen�r-se bem é colocar-se 
disposto a colaborar com os outros.

     
                                                                                                                                             Fernando Bragança

                     in VISITAR É PRECISO estratégias simples
         

   para melhores visitas a pacientes internados. P.56
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