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as leituras de hoje, vemos a a�tude para com os 
leprosos — povo excluído nas épocas

an�gas — que, em Cristo, recebem o acolhimento e a 
cura. Deus toca no leproso e o cura. O que nós devemos 
ser se não imitações de Cristo? Tocar os excluídos!

  O Senhor nos ensina que devemos ir ao encontro 
dos excluídos, os necessitados temporais e 
espirituais. O Papa Francisco tem pautado seu 
pon�ficado nesse encontro, nessa luta contra a 
cultura do descarte, da exclusão. 

 Chegamos ao ponto de ver cristãos saindo de 
suas igrejas e, simplesmente, não enxergam que há 
um pobre ao seu lado. É pior do que transformá-lo 
em paisagem, pois se comenta uma árvore bela ou 
u m  p r é d i o  m a l  p i n t a d o,  m a s  s e  i g n o ra 
completamente que há um ser humano ao lado! 
Desenvolveram a habilidade diabólica de não 
enxergar de verdade alguém que precisa de ajuda. E 
o amor? Talvez, sen�r-se humano novamente seja o 
maior desejo daquele marginalizado.

 Quando condenamos o, indiscu�velmente, 
satânico sistema que erradica a propriedade 
privada e as liberdades individuais, pautamos nossa 
vida no Amor ou no dinheiro? Reflitamos bem sobre 
isso, porque é a questão principal para saber se 
combatemos o bom combate ou a péssima 
hipocrisia. Santo Tomás de Aquino já mostrava que, 
se “devotamos” nossa vida a matérias dos negócios, 
o caminho será aberto a muitos vícios: avareza, 
acúmulo e egoísmo são despertados. Portanto, 
cuidado, sê vigilante!

  Em um vídeo da internet, foi mostrado um garoto, 
bem apessoado, pedindo um pedaço de lanche aos 
consumidores de uma praça de alimentação e sendo 
sumariamente negado. Somente quem par�lhou com 
ele foi um morador de rua que estava se alimentando 
com um lanche que acabara de ganhar. É possível 
pautar o sucesso da vida desse mendigo em sua 
situação financeira? Caridade e desprendimento, 
mesmo no extremo pouco, isto sim, amados, é vencer 

na vida. Devemos tomar um cuidado absoluto para 
não adotarmos uma visão materialista excludente, 
condenada pelo Corpo de Cristo, acolhedor.

 Cristo nos ensina que é preciso acolher, ir ao 
encontro, ter a consciência de que o pobre não é 
“apenas”  nosso irmão, mas faz às vezes de Jesus em 
nossas vidas. Afinal, “estava nu e me destes de 
ves�r…”. Entenderam a gravidade? Aprendemos a 
não mais enxergar Jesus. Aprendemos a acreditar 
que amamos algo que fingimos que não existe ao 
esbarrar com Ele na rua.

 Jamais apoiar um regime, condenado pela Igreja, 
que jogue a todos, com a exceção daqueles que o 
controlam, na miséria e na fome, como ocorreu em 
vários países do leste europeu, mas também não 
apoiar jamais a face dura de um sistema que exclui, 
descarta, pois certamente é apoiar o caminho 
exatamente oposto ao de Cristo.

 Na sua mensagem para a Quaresma deste ano, o 
Papa Francisco diz que “cada comunidade cristã é 
chamada a atravessar o limiar que a põe em relação 
com a sociedade circundante, com os pobres e com 
os incrédulos. (...) podemos ver, no nosso próximo, 
o irmão e a irmã pelos quais Cristo morreu e 
ressuscitou. Tudo aquilo que recebemos, 
recebemo-lo também para eles. E, vice-versa, tudo 
o que estes irmãos possuem é um dom para a Igreja 
e para a humanidade inteira”.

 A exclusão, que pressupõe divisão (diabo), é 
an�cristã. Será que temos medo? Medo de perceber 
que a miséria econômica de nossos irmãos joga luz 
nas misérias espirituais da nossa vida? Alguns de nós 
procuram até mesmo excluir os bons exemplos, pois 
suas luzes incomodam nossas trevas. Pois bem, o 
Santo Padre deu o sinal. Nosso Senhor Jesus Cristo 
deu o exemplo. Na próxima vez que virmos um irmão, 
comecemos por olhar em seus olhos, tocando-nos a 
alma mutuamente.

                                                                                                              
Ronaldo de Ataíde Braga Junior

Sexto  
Domingo  do

Tempo Comum

19 – 5ª feira
Dt 30,15-20
Sl 1,1-4 e 6
Lc 9,22-25

17 – 3ª feira
Gn 6,5-8;7,1-5.10
Sl 28(29),1a-4 e 
    9b-10
Mc 8,14-21

22 – domingo
Gn 9,8-15
Sl 24(25),4bc-9
1Pd 3,18-22
Mc 1,12-15

21 – sábado
Is 58,9b-14
Sl 85(86),1-6
Lc 5,27-32

20 – 6ª feira
Is 58,1-9a
Sl 50(51),
    3-6a.18-19
Mt 9,14-15

18 – 4ª feira
Jl 2,12-18
Sl 50(51),3-6a.
    12-14 e 17
2Cor 5,20 – 6,2
Mt 6,1-6.16-18

N
Agenda

16 – 2ª feira
Gn 4,1-15.25
Sl 49(50),1.8.
   16bc-17.20-21
Mc 8,11-13

A exclusão

"Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio". Salmo 31(32),7

Releia as leituras deste domingo (Lv 13,1-2.44-46; Sl 31(32),1-2.5.11; 1Cor 10,31 – 11,1; Mc 1,40-

45); vamos interrompendo o Tempo Comum, para viver, intensamente, o Tempo da Quaresma.

Carnê Nova Catedral de Niterói/sorteio mensal - Vera Lucia Faus�ni, com o seu carnê nº 9.694, e as contribuições em dia, 
foi a contemplada com o brinde sorteado após a Missa das 11 horas de domingo úl�mo, dia 08: “máquina de fazer 
tortas”. Faça a sua adesão: solidariedade + perseverança = nossa Catedral.
 
Via-Sacra na Porciúncula - As celebrações terão início logo após a Missa das 18 horas. Eis a escala: 20/02>Pastoral 
Familiar; 27/02>MESCS e MEBES; 06/03>Movimento de Schoensta� e Ministério do Acolhimento; 13/03>OFS e JUFRA; 
20/03a Pastoral do Dízimo e COR; 27/03>Iniciação à Vida Cristã (Pastoral do Ba�smo, Catequese, Catecumenato);  
1º/04, 4ª feira da Semana Santa>SEFRAS.

Carnaval...
Missas: dia 16, 2ª feira: 6h30min e 18h
               dia 17, 3ª feira: 6h30min e 18h
              Bênção de Santo Antônio somente após as Missas
             Feriado: Não há expediente na Secretaria Paroquial

Quarta-feira de Cinzas  - 18 de fevereiro
Missas: 6h30min, 8h, 18h e 19h30min

Imposição de cinzas em todas as Missas a 
Não há atendimento de confissõesa 

Observações:
1. Início do Tempo da Quaresma que se estende até a 
Missa da Ceia do Senhor, exclusive.
2. Dia de jejum e abs�nência.
3. Toma-se o II volume da Liturgia das Horas.
4. Abertura da Campanha da Fraternidade(CF)  finalidade a
principal é "vivenciar e assumir a dimensão comunitária  e 
social da Quaresma. A CF ilumina  de modo par�cular os 
gestos fundamentais desse tempo litúrgico: a oração, o 
jejum e a esmola". P. 63, Diretório da Liturgia/2015

a Catequese Especial - As inscrições/2015, des�nadas a 
deficientes intelectuais, estão abertas na Secretaria 
Paroquial. Reinício dos encontros no mês de março.

a No dia 21, sábado, às 16h, na Igreja, Missa de Abertura 
das A�vidades Paroquiais de 2015.

a Reunião da JUFRA no dia 22, domingo, às 17h, na sala 3.

a Movimento de Schoensta� - A Missa da Aliança de 
Amor será celebrada no dia 23, 2ª feira, às 18h;
    mo�vo da transferência: dia 18, celebração da Quarta-
feira de Cinzas, início do Tempo da Quaresma.

a Alô, par�cipantes do Coral Porciúncula, as 
a�vidades/2015 serão iniciadas no dia 27, 6ª feira, às 13h, 
no Salão de Reuniões. Até lá!

Man�mentos recebidos durante a Novena de Natal: 
achocolatado: 2un; açúcar: 173kg; arroz: 281kg; aveia: 
5cx; biscoito: 42pc; café: 14pc; canjica: 9pc; doce: 15pc; 
farinha/mandioca: 75kg; farinha/trigo: 11kg; feijão 
182kg; fubá: 75kg; leite em pó: 118lt; len�lha: 4pc; 
macarrão: 24kg; massa de tomate: 10un; óleo: 47l; 
pasta de dente: 10un; pêssego em calda: 5lt; sabonete: 
6un;  suco: 6un

Unidos somos mais fortes nesta lição de afeto ao 
próximo. Deus seja louvado!

PORCIÚNCULA nº 2084 de 08/02/2015
Falha da revisão! No texto da primeira página, sob o 
�tulo "A Igreja que acolhe e cura", do Prof. Luiz 
Fernando C. Sangenis, na citação das referências, 
houve problema na formatação (deletou o número do 
capítulo e parte do versículo da primeira citação).
 Corrigindo: (cfr. Mc 5,41; 6,14.16; 9,27; 12,26; 14,28; 16,6) 

Na imensidão do vosso

amor, purificai-me.

Salmo 50(51),3b

 E mais...
   Passando à frente o que nos sobra,

começamos, de fato, a aprender a par�lhar.

Maria Helena B. Izzo

Fonte: Família Cristã, jan/2015, p.29
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 Com o tema "Fraternidade: Igreja e Sociedade" e o 
lema "Eu vim para servir" (cf. Mc 10,15), a CF
deste ano busca recordar a vocação e a missão do cristão 
e das comunidades de fé, a par�r do diálogo e da 
colaboração entre Igreja e sociedade propostos pelo 
Concílio Va�cano II. (...)

O texto-base está organizado em quatro partes:
Ÿ no primeiro capítulo são apresentadas reflexões       

sobre o histórico e a atualidade das relações Igreja 
e sociedade, com seus desafios, serviços, 
convergências e divergências;

Ÿ no segundo, o aprofundamento da relação Igreja e 
sociedade à luz da Palavra de Deus, do magistério e 
da Doutrina Social da Igreja;

Ÿ o terceiro examina a visão social a par�r do serviço, 
do diálogo e da cooperação entre a Igreja e a 
sociedade. E...

Ÿ o quarto capítulo apresenta os resultados da 
CF/2014, os projetos atendidos por região, a 
prestação de contas do Fundo Nacional da 
Solidariedade (FNS) de 2013 e as contribuições 
enviadas pelas Dioceses.

                                                                                                                
Fonte: Texto-base CF/2015

Campanha da Fraternidade 2015 (CF-2015) 

Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo,
vós conduzis a Igreja, servidora da vida,
nos caminhos da História.
A exemplo de Jesus Cristo
e ouvindo sua palavra
que chama à conversão,
seja vossa igreja testemunha viva de
fraternidade e de liberdade, 
de jus�ça e de paz.
Enviai o vosso Espírito da verdade
para que a sociedade se abra
à aurora de um mundo justo e solidário,
sinal do Reino que há de vir.
Por Cristo Senhor nosso. Amém!

Oração oficial da CF 20151. Em meio às angús�as, vitórias e lidas
no palco do mundo, onde a história se faz
sonhei uma Igreja a serviço da vida.
Eu fiz do meu povo os atores da paz!

Quero uma Igreja solidária,
servidora e missionária,
que anuncia e saiba ouvir.
A lutar por dignidade,
por jus�ça e igualdade,
pois "Eu vim para servir" 

 2. Os grandes oprimem, exploram o povo
mas entre vocês bem diverso há de ser.
Quem quer ser o grande se faça de servo
Deus ama o pequeno e despreza o poder.

3. Preciso de gente que cure feridas
que saiba escutar, acolher, visitar.
Eu quero uma Igreja em constante saída 
de portas abertas, sem medo de amar!

4. O meu mandamento é an�go e tão novo
Amar e servir como faço a vocês.
Sou mestre que escuta e cuida seu povo,
um Deus que se inclina e que lava seus pés.

5. As chagas do ódio e da intolerância
se curam com o óleo do amor-compaixão.
Na luz do Evangelho, acende a esperança.
Vem! Calça as sandálias, assume a missão!

Hino da Campanha da 
Fraternidade 2015

Eu vim
para servir

(cf. Mc 10,45)

Quem é esse pintor?

Que pintou com tanta graça

Tanta gente, tanta raça

Cada qual com sua cor

Quem é esse pintor?

Que pintou o arco-íris

Deu nuanças às matas virgens

Colorindo céu e flor

Quem é esse pintor?

Que nos traz tanta alegria!

Dando vida à fantasia

E tudo faz com muito amor!

Quem é esse pintor?

Se aquarelas exis�ssem

Sem que as cores repe�ssem

Ele é Deus, nosso Senhor!

                          Therezinha Bi�ar

Pintor celeste

PORCIÚNCULA - nº 2085 - 3.000 exemplares
circulação semanal gratuita
 Lá se foram 41 anos que demos início à publicação do 
nosso "jornal" — era o dia 16 de fevereiro... Começamos 
�midamente. Imprescindíveis foram a coragem e a 
persistência de Frei Carmelo Surian, a firme assessoria da 
Professora Ismaelita Dias da Mo�a e o patrocínio do 
Supermercado Stella Maris, sob a direção do paroquiano 
Sr. Francesco D'Elia. Os três, uma terna saudade!

   Hoje, ainda sob a chancela D'Elia, temos o patrocínio da 
"Casa Tevere". Disse-me o Sr. Michelli D'Elia, ao chegar 
para a Missa das 11h do úl�mo domingo: "Estamos 
juntos"!
 
   Importante frisar o apoio dos Freis e dos Leigos, quer 
leitores, paroquianos ou não, quer redatores, 
colaboradores, os de ontem e os de hoje.

   "Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda 
criatura" (Mc16,15) é o fio condutor de nosso 
PORCIÚNCULA, que visa a mul�plicar a proposta amorosa 
de Jesus Cristo, torcendo para que seja acolhida sem 
nunca se perder. O leitor é nosso parceiro!
 

Deus seja louvado!  Setor Comunicação

 Qual destes sen�mentos habita seu coração quando o rosto se 
abre num sorriso?
 
 O filósofo Baruch Espinosa, em 1670, já definia a felicidade 
muito simplesmente como a presença do prazer e a ausência da 
dor. Só que prazer e dor são sen�mentos rela�vos e não 
absolutos; não são estados e sim transições para um grau mais 
alto ou mais baixo na escala da perfeição humana. Daí sua 
instabilidade.
 
 Depois disso, inúmeros poetas já tentaram definir a felicidade... 
Rótulos à parte, o bom mesmo é sen�-la, efêmera, leve e delicada 
como asas de uma borboleta azul.
 
 Já  a alegria abraça o frescor da emoção e risca uma trilha larga 
o suficiente para abrigar vivências, sonhos e planos que dão a 
direção das lembranças na mente. É saudável que bons 
pensamentos de alegria deixem o macio do travesseiro e a 
comodidade do cérebro para se transformarem em ações que 
sacudam os alicerces da monotonia e da mesmice co�diana.
 
 Em tempos de euforia como agora, no Carnaval, desejo que 
sua felicidade e sua alegria sejam como vasos comunicantes que 
se alimentem do sorriso da alma refle�do em seu rosto.
 
 Deus nos criou para a verdadeira felicidade e alegria. Que você 
as tenha sempre em abundância e plenitude, como fogueira 
acesa iluminando sua iden�dade cristã.
    Bom diver�mento!

                                                                                                                                  
Lúcia Romeu

Felicidade ou Alegria?
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