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Ano XL - 8 de fevereiro de 2015 - Nº 2084 - edição semanal: 3.000 exemplares

aro leitor, o Quinto Domingo do Tempo 
Comum apresenta-nos um texto de Marcos  

que nos faz refle�r sobre o sofrimento e a dor, 
mas também sobre a cura e a felicidade. No 
evangelho, manifesta-se o Cristo ocupado em 
aliviar os sofredores proporcionando-lhes a 
cura e a possibilidade de uma vida feliz. A 
felicidade que anuncia é consequência de uma 
nova ordem chamada de “Reino de Deus”. Se o 
mundo sofre as sequelas do pecado, o 
sofrimento, a doença e a morte, Jesus 
apresenta-se como o Messias que anuncia a 
vida plena isenta do mal que nos aflige o corpo 
e a alma.

   Marcos propõe dois quadros. O primeiro tem 
lugar na casa de Pedro (vv. 29-34). Jesus cura a 
sogra de Pedro que estava na cama com febre. 
Descrição sóbria, em que sobressaem alguns 
pormenores. Uma vez informado sobre o estado 
da acamada, Jesus é quem toma a inicia�va e 
“aproxima-se” dela; o segundo aparece na 
indicação de que Jesus tomou a doente pela mão 
e “levantou-a”. O verbo u�lizado pelo evangelista 
(o verbo grego “egueirô” – “levantar”) aparece 
frequentemente em contextos de “ressurreição” 
(cf. Mc 4;6,14.16;9,27;12,26;14,28;16,6). A 
mulher está prostrada pelo sofrimento que lhe 
rouba a vida; mas o contato com Jesus devolve-
lhe a vida e equivale a uma ressurreição. O 
terceiro pormenor significa�vo é a indicação 
de que a mulher “começou a servi-los”. O efeito 
imediato do contato com Jesus e  da 
experiência da vida que brota d'Ele é a 
a�vidade que se concre�za no serviço aos 
irmãos. Em seguida, Marcos narra que “a 
cidade inteira” reuniu-se diante da porta da 
casa de Pedro, atraída pelos milagres que Jesus 
realizava, já que lhe trouxeram “todos os 
possessos e doentes”. A doença e os males que 
afligem as pessoas eram interpretados como 
possessões demoníacas, razão pela qual Jesus 
“expulsou muitos demônios”. Esses são sinais 
messiânicos a indicar que Jesus é o esperado, 
conforme as Escrituras, capaz de libertar o ser 

humano das suas misérias mais profundas e  
lhe oferecer uma vida nova, livre e feliz. Para 
concluir esse primeiro quadro, a casa de Pedro 
é a imagem da Igreja de Cristo que acolhe e 
cura todos os que sofrem e anseiam por uma 
vida feliz. Eis, aqui, uma boa reflexão: até que 
ponto a Igreja se coloca a serviço dos 
sofredores e “lascados” da sociedade?

O segundo quadro (vers. 35-38), apresenta-
nos Jesus re�rado num lugar solitário, em 
oração. A oração faz parte do ministério de 
Jesus. Está na agenda da sua a�vidade e dos 
seus compromissos. É significa�vo que a 
a�vidade de Jesus termine na oração, e que 
essa a�vidade em favor das mul�dões parta, 
de novo, da oração. A oração é, para Jesus, o 
cume e a fonte da ação. Dessa forma, a oração 
aparece, também, como condição para o 
surgimento do “Reino”. É na oração que Jesus 
encontra a mo�vação para trabalhar em prol 
do “Reino”; é na oração que Jesus encontra a 
força para se l ibertar da tentação da 
popularidade fácil e para centrar, de novo, a 
sua atenção em Deus e nos seus projetos. O 
encontro a sós com Deus não é uma 
alienação, uma fuga dos problemas do 
mundo, mas é um momento de encontro com 
Deus, com o seu plano para o mundo, e um 
ponto de par�da para o compromisso com a 
transformação da realidade ou com a 
instauração do Reino de Deus. O encontro 
pessoal com Deus significa uma paragem na 
a�vidade e um momento de tomada de 
consciência daquilo que Deus quer e do 
compromisso que Deus pede aos seus 
enviados. Uma vez mais, lembramo-nos da 
Igreja: a oração que não conduz a uma ação 
consistente no mundo, ou que não esteja 
profundamente comprome�da com a 
realidade concreta da vida, no acolhimento e 
na cura, é um sopro oco e sem sen�do da voz.

Luiz Fernando Conde Sangenis

Quinto 
Domingo do

Tempo Comum

12 – 5ª feira
Gn 2,18-25
Sl 127(128),1-5
Mc 7,24-30

10 – 3ª feira
Gn 1,20 – 2,4a
Sl 8,4-9
Mc 7,1-13

15 – domingo
Lv 13,1-2.44-46
Sl 31(32),1-2.5.11
1Cor 10,31 – 11,1
Mc 1,40-45

14 – sábado
Gn 3,9-24
Sl 89(90),
    2-6.12-13
Mc 8,1-10

13 – 6ª feira
Gn 3,1-8
Sl 31(32),1-2.5-7
Mc 7,31-37

11 – 4ª feira
Gn 2,4b-9.15-17
Sl 103(104),1-2a.
      27-30
Mc 7,14-23

A Igreja que acolhe e cura

C
“Jesus curou muitas pessoas”. (Mc 1, 34)

‘‘Aquele homem que estava na casa de Pedro, que fez todos aqueles milagres, está aqui entre 

nós. Está vivo e opera maravilhas no interior das pessoas que dele se aproximam, acreditando 

em seu poder, em seu infinito amor.’’

Agenda

No Calendário Litúrgico assinalamos: dia 10, Santa Escolás�ca, Virgem, memória (irmã de São Bento); dia 11, Nossa 
Senhora de Lourdes, memória faculta�va; no dia 14, São Cirilo, Monge e São Metódio, Bispo, memória.

No dia 11 de fevereiro, celebra-se o 23º Dia Mundial do Enfermo; rogamos a intercessão da Mãe de Deus: abençoai, 
restaurai, Senhora, os enfermos e os que passam por dolorosos, tristes, angus�antes momentos. Caríssimos 
paroquianos, façamo-nos solidários com os que sofrem, os tristes, os que precisam de especiais cuidados.
Nosso Papa redigiu uma mensagem cujo tema é "Eu era os olhos do cego e servia de pés para o coxo"(Jó 22,15).Nela ele afirma: "O 
tempo gasto junto ao doente é um tempo santo. É louvor a Deus; e suplica: Ó Maria, sede da Sabedoria, intercede como nossa Mãe 
por todos os doentes e quantos cuidam deles. Fazei que possamos, no serviço ao próximo sofredor e através da própria experiência 
do sofrimento, acolher e fazer crescer em nós a verdadeira sabedoria do coração. Leia a mensagem na íntegra: www.cnbb.org.br

Parabenizamos nosso Arcebispo, Dom José Francisco, ao completar dois anos de presença pro�cua em nossa 
Arquidiocese, no dia 12 de fevereiro.

Junte-se a nós! Catequese/2015: Catecumenato e Crisma 
de Jovens e Adultos, sempre aos domingos: matrículas 
abertas hoje, dia 8, e mais nos dias 15 e 22, das 10h às 
12h30min e das 17h às 21h.

a Dia 9 – Reunião de Catequistas da Iniciação Cristã de 
Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos, na sala 8, às 18h.

a Dia 12 – Inscrições para o Ba�smo, das 14h às 16h, na 
sala junto à Secretaria Paroquial.

Período de Carnaval - Missas
dia 15, domingo, 6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 18h e 19h30min
dia 16, 2ª feira, 6h30min e 18h
dia 17, 3ª feira, 6h30min e 18h. Bênção de Santo Antônio 
somente após as Missas.
Em tempo: a Secretaria Paroquial permanecerá fechada 
nos dias 16 e 17/02.

a Quarta-feira de Cinzas, dia 18/02:
Abertura da Campanha da Fraternidade 2015: 
Tema: “Fraternidade: Igreja e Sociedade” e 
Lema: “Eu vim para servir” (cf. Mc 10,45)

Horário de Missas: 6h30min, 8h, 18h e 19h30min
imposição de Cinzas em todas as Missas
Obs: Neste dia não haverá atendimento de confissões.

Mensagem do Papa Francisco 
para a Quaresma/2015: 

“Fortalecei os vossos corações” (Tg 5, 8), na qual 
propõe três textos para a nossa meditação.

Ver mais: site da Canção Nova 

Não escandalizeis 
ninguém, nem judeus, 

nem gregos, 
nem a Igreja de Deus.

1Cor 10, 32

Pois é...
“Quando quiseres saber quem sou,
pergunta ao moço que espera e ao

velho que recorda... Eu sou a dinâmica
da vida e a harmonia da natureza: 

chamo-me Amor!”

09 – 2ª feira
Gn 1,1-19
Sl 103(104),1-2a.
    5-6.10 e 
    12.24.35c
Mc 6,53-56
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Textos... Reflexões... Semear para colher
Intercessora dos homens, 

intercessora de Deus
Súplica

—Senhor Jesus, dissestes: "O que Deus une o homem 
não separa". Abençoai e protegei todos os casamentos 
em que os cônjuges se amam e se respeitam um ao 
outro, obedientes às vossas palavras, e também 
aqueles que são indiferentes ao Santo Sacramento do 
Matrimônio.
 
—Senhor Jesus, dissestes: "Eu não sou deste mundo". 
Abençoai e protegei todos os que são vossos, que estão 
neste mundo, mas também não são deste mundo, bem 
como os que estão neste mundo, mas desconhecem a 
frase "Eu não sou deste mundo"...
 
—Senhor Deus, dissestes: "Deixai vir a mim as crianças, 
delas é o Reino do Céu". Abençoai e protegei todas as 
crianças do mundo, aquelas que possuem um lar onde 
existe amor, dedicação, acolhimento, educação voltados 
a Vós. Também aquelas que, por desajuste familiar, não 
têm perspec�va de vida.
 
—Senhor Deus, dissestes à pecadora: "Ninguém te 
condenou"? “Eu também não, levanta e vai; não peques 
mais".Abençoai e protegei todos nós, pecadores, 
perdoando-nos e lembrando-nos a frase dita à pecadora, 
bem como àqueles que se julgam não pecadores.
 
—Senhor Jesus, dissestes: "Eu sou o caminho, a verdade e 
a vida". Abençoai e protegei todos aqueles que procuram 
trilhar esse caminho com dedicação, proclamando essa 
verdade, com sabedoria e discernimento, e nos 
dedicando nesta vida, do fundo de nossa alma, também 
àqueles que não conhecem esta afirmação; ensinai-nos a 
levá-la até a eles.

—Senhor Jesus, dissestes: "Eu sou a luz do mundo; 
quem me segue não andará nas trevas". Abençoai e 
protegei todos aqueles que, com muito amor, 
andam nesta trilha iluminada por esta luz e não 
permitais que jamais se afastem dela também 
aqueles que não conhecem essa luz, muitas vezes 
por ineficiência nossa.

—Senhor Jesus, dissestes: "Eu estarei com vocês até os 
fins dos tempos". Abençoai e protegei todos aqueles que 
acreditam que Vós estais entre nós e que jamais nos 
deixareis órfãos, e também aqueles que não admitem 
que Vós viestes e permaneceis entre nós.
 
— Senhor Jesus, dissestes: "Eu estarei com vocês até 
o fim dos tempos". Abençoai e protegei todos 
aqueles que acreditam que Vós estais entre nós e que 
jamais nos deixareis órfãos, como também aqueles 
q u e  a i n d a  n ã o  a d m i t e m  q u e  Vó s  v i e s t e s  e 
permaneceis entre nós. Amém!

                                                                                                                              
Colaboração: Vergílio Guerino  Saciloto
Fonte: Revista Rainha, outubro de 2014   

  No meu tempo de infância, grande número de 
crianças pertencia ao Esco�smo: as meninas eram 
fadinhas e bandeirantes, e os meninos, lobinhos e 
e s c o t e i r o s .  P a r � c i p á v a m o s  d e  r e u n i õ e s  e 
acampamentos; a saudação era com o dedo polegar 
protegendo o mínimo (o forte abraçando o fraco); a 
regra era fazer uma boa ação diária e a frase de 
comando — Sempre alerta!
 
 Todos andavam com o uniforme cáqui sempre 
impecável. Que belas recordações em torno das fogueiras 
e do companheirismo sempre presente!

 No campo espiritual, também havia o "exército de 
Cristo": éramos Cruzadinhos (usando uma faixa 
a m a r e l a  c o m  e s t r e l a s  e  u n i fo r m e  b ra n c o ) , 
Benjaminas (faixa verde), Filhas de Maria (faixa azul) 
e,  quando adultos,  "Congregados do Sagrado 
Coração de Jesus" (faixa vermelha). Que belas 
reuniões, onde imperava o amor ardente a Jesus e a 
Maria!
 
Estávamos sempre abertos à voz do Espírito Santo em 
nossos corações. O grupo era a fortaleza de pensamentos 
e comportamentos.

Sempre alerta!
  O mundo rodou veloz, os tempos mudaram, as vozes do 
passado enfraqueceram, e muita coisa ficou no esquecimento.
 
 A sociedade foi criando, aos poucos, a mentalidade de que 
a espiritualidade é algo individualista, não vê sen�do em 
uniformes ou reuniões para trocar ideias e até mesmo em 
par�cipar da Missa ou ir à Igreja (...). Acontece que o grupo 
representa a união de todos nós, irmãos, que vamos juntos 
visitar nosso Pai em comum. Acontece também que na Igreja 
está a Fonte da Água Viva (a presença do Deus verdadeiro), o 
alimento que sacia a alma, o Corpo de Deus.
 
 É na Igreja, em toda Santa Missa celebrada, que acontece 
o milagre da Eucaris�a, o bom pão para as fomes da alma.
 
 A Igreja é a nossa casa, o nosso ninho, o nosso 
aconchego de paz. Aí descansamos o coração, e é junto ao 
sacrário que o Espírito Santo modela e fortalece nossa 
alma com suas palavras de amor.

 
 Por isso, abra bem os seus ouvidos e esteja 

SEMPRE ALERTA!
             

Lucia Romeu

 O Tempo Quaresmal é, antes de tudo, uma 
preparação para a Páscoa. É o tempo litúrgico de 
conversão, de mudar algo em que precisamos ser 
melhores para viver mais próximo de Cristo. Na 
Quaresma, Cristo nos convida a mudar de vida, e a 
Igreja nos convida a viver esse tempo como um 
caminho a Jesus Cristo, escutando a Palavra de Deus, 
orando, compar�lhando com o próximo e pra�cando 
boas obras. Por isso, a Quaresma é o tempo especial 
do perdão e da reconciliação fraterna. Cada dia, 
devemos re�rar de nosso coração o ódio, o rancor, a 
inveja, tudo o que se opõe ao nosso amor a Deus e aos 

Quaresma e Via-Sacra, um convite para você

20/02 – Pastoral Familiar
27/02 – MESCS e MEBES

06/03 – Movimento de Nossa Senhora Schoensta� e Ministério do Acolhimento
13/03 – OFS e JUFRA

20/03 – Pastoral do Dízimo e COR
27/03 – Iniciação à Vida Cristã (Pastoral do Ba�smo, Catequese e Catecumenato)

1º/04 (4ª feira) – SEFRAS

irmãos e irmãs. Neste tempo aprendemos a conhecer 
e a apreciar a Cruz de Jesus. Com isso, aprendemos, 
também, a tomar nossa cruz com alegria para alcançar 
a glória da ressurreição.

 Para bem vivermos este tempo de conversão e 
penitência, convidamos toda a comunidade da nossa 
Porciúncula de Sant'Ana — que, há 50 anos, caminha 
como Paróquia com seu jeito fraterno e acolhedor — 
para par�cipar das celebrações da Via-Sacra que terá 
início às 19 horas sob a coordenação das diversas 
Pastorais e Serviços:

Martha – Dimensão Litúrgica

“Não há cruz, grande ou pequena, que 'o Senhor não venha compar�lhar conosco'.”
(Papa Francisco)

Paz e Bem!

 A aceitação de Nossa Senhora como intercessora da 
Humanidade junto a Deus vem da própria par�cipação de 
Maria na vida pública de Jesus. Em especial, o episódio 
das Bodas de Caná, nos mostra claramente como a Mãe 
de Jesus atua junto àqueles que dela necessitam.

 Na festa de casamento, Maria percebe que o vinho está para 
acabar. Imediatamente, para evitar que os anfitriões passem 
vergonha diante dos convidados, pede a seu Filho o milagre. 
Veladamente, mas certa de que Ele o é capaz. Esse pedido de 
Maria a Jesus traduz sua relação maternal com a Humanidade. 
Amor materno que antevê a aflição dos filhos, que procura 
diminuir-lhes o sofrimento, que quer desde sempre dar-lhes o 
que de melhor puder dar. É assim que Maria intercede junto a 
Deus pela Humanidade, como se dissesse constantemente 
“Eles não têm mais vinho.” (Jo 2, 3), sugerindo ao Senhor que 
resgate, aos homens e mulheres, a alegria perdida no meio de 
seus sofrimentos e lhes conduza à felicidade.

 Voltando à festa de Caná, Ela adverte os serventes: “Fazei o 
que Ele vos disser” (Jo 2,5). Ensinando àqueles homens que 
fiquem atentos ao movimento de seu Filho, Maria torna-se 
também intercessora de Deus junto à Humanidade. O 
milagre não aconteceria, se os serventes não ouvissem e 
obedecessem ao que Jesus lhes indicaria adiante. Por isso, 
era necessário que um canal de comunicação se abrisse 
entre a divindade e a humanidade. E, em Caná, Maria foi essa 
via comunicadora de Vida Nova.Vendo nossas aflições e 
respondendo com o pedido de que façamos o que Jesus nos 
disser, Maria nos aproxima de Deus, chamando a atenção 
aos pequenos milagres que Ele realiza em nossas vidas. Essa 
frase afirma�va aproxima o homem do desejo de Deus de tê-
lo perto do mistério divino.  Tal como em Caná, o milagre não 
poderá acontecer, se não �vermos olhos e ouvidos abertos 
para fazer o que o Senhor nos diz.  Com Deus, par�cipamos 
do milagre de fazer vida nova no mundo, e é Maria quem nos 
conduz nesse mistério de amor e construção.
  
 Lembremo-nos, pois, de, em nossas aflições, procurarmos 
fazer o que o Senhor nos diz, de tal forma que possamos 
conformar nossas vidas com a vida do Cristo e deixá-lo viver em 
nós e, assim, ficarmos inebriados do vinho novo do amor do Pai.

Gilda Carvalho
Colaboração: Fernanda  Naldi, JUFRA
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