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oje é o Domingo da Transfiguração. 
Jesus sobe a montanha e, diante dos 

discípulos, Pedro, Tiago e João, transfigura-
se. É uma cena tão comovente que Pedro 
exclama: “como é bom estarmos aqui”! No 
entanto, para além de Jesus da Glória, 
aparecem também Elias e Moisés. Elias, que 
representa a Missão profé�ca, e Moisés, a 
Lei, a Tradição judaica. O Pai apresenta 
Jesus: “este é o meu Filho amado, escutai-o”. 
Pedro, extasiado diante da cena, propõe 
montar três moradas ou tendas. 

   A missão de Jesus não é a mesma de Pedro. 
Jesus convida os discípulos para descerem a 
montanha e não permanecerem como era o 
desejo de Pedro. Descer a montanha será 
muito mais di�cil do que subi-la. Era 
necessário ir ao encontro do povo, era 
necessário par�r para a missão. Permanecer 
na montanha era confortável para Pedro, 
Tiago e João, mas Jesus os convida para a 
Missão do anúncio. A montanha é, para a 
tradição bíblica, o lugar da revelação de 
Deus. Era necessário descer a montanha 
para anunciar a revelação.

 Jesus leva os discípulos à montanha para 
anunciar-lhes a Ressurreição. O evangelista 
Marcos imediatamente depois do anúncio 
de Jesus da sua paixão e morte em 
Jerusalém, para onde caminha, dá-nos, no 
Evangelho de hoje, magnífica visão 
teológica do Cristo Ressuscitado. Os 
discípulos podem testemunhar que Jesus, 
além de homem mortal, é o Filho imortal de 

Deus. O Cristo da Glória é anunciado no 
monte da transfiguração aos apóstolos.

   Jesus chegará à glória da ressurreição, mas 
não sem ter passado antes pela prova suprema 
da sua paixão e morte. Deus não poupou o seu 
próprio Filho, mas o entregou à morte por nós, 
comenta Paulo na segunda leitura de hoje aos 
Corín�os. À semelhança do sacri�cio da cruz, 
vemos, na primeira leitura, o sacri�cio de 
Abraão que oferece o seu filho Isaac a Deus, 
como prova de sua fé. Por causa da obediência, 
confiança e fidelidade de Abraão, Deus lhe dá 
descendência numerosa, posse da terra e 
abençoa sua posteridade. 

   A glória vem depois da cruz. Temos 
dificuldade de aceitar a cruz. Às vezes, a 
tentação do desânimo coloca-nos por 
terra. Nestas horas devemos buscar a 
montanha e experimentar a proximidade 
de Deus na oração ao Pai, como Jesus no 
monte da transfiguração. A fé não está 
isenta de risco. A fé cristã consiste em 
depositar a nossa confiança e amizade, por 
meio de Jesus, em Deus que nos criou à sua 
imagem e semelhança. A fé é um modo de 
já possuir aquilo que se espera, sem 
conhecer a realidade que não se vê, 
segundo Paulo aos hebreus. Por isso eu os 
convido a subirmos a montanha da fé; 
juntos, no altar, contemplaremos o Cristo 
vivo e presente na Eucaris�a e diremos: 
“como é bom estarmos aqui”. 

                                                                                                               
Frei Sergio Pagan

05 – 5ª feira
Jr 17,5-10
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Mt 21,33-
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Dn 9,4b-10
Sl 78(79),8.9.
    11.13
Lc 6,36-38

Segundo
Domingo da 
Quaresma

Súplica
Que nos tornemos, Senhor, 

instrumentos de tua paz,

 ao assumirmos, plenamente, tal 

afirmação comunitária

 e social: "Eu vim para servir, CF2015”  

Como é bom estarmos aqui

Transfiguração do Senhor 
"Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz!" Mc 9,7

Ele diz que o projeto de Deus deve passar pelo dom da vida, da entrega total, 
do amor até as úl�mas consequências.

Via-Sacra - Expressão de fé da Comunidade que reforça os laços que nos unem a Cristo Crucificado e Ressuscitado. Sendo 
assim, nossa Paróquia oferece, aos irmãos e irmãs, a oportunidade de percorrerem esse caminho espiritual, 
compreendendo melhor a pessoa de Jesus: em Sua Paixão, Morte e Ressurreição.  Venham par�cipar, acompanhando os 
passos de Cristo ao alto do Calvário, onde nos revelou, na Cruz, um amor tão grande por todos e cada um de nós e nos 
trouxe a Salvação! Rezemos por uma sociedade justa, fraterna e solidária, e pela paz no mundo. Com início logo após a 
Missa das 18h, toda sexta-feira da Quaresma.
“Bendita e louvada seja a Paixão do Redentor, que por nós sofreu mar�rios, morreu por nosso amor!” Paz e Bem! 

Martha Regina – Dimensão Litúrgica

Confissões no Tempo da Quaresma - terças e quintas-feiras e sábados das 9h às 11h; sextas-feiras, das 9h às 11h e das 19h às 20h.
 
Dia do Jufrista, 6 de março... Viva a Juventude Franciscana/Jufra/Porciúncula!

Hoje, 1º de março, unimo-nos às comemorações dos 450 anos de fundação da cidade do Rio de Janeiro, capital de nosso 
estado do Rio de Janeiro. Lembramos o seu fundador, Estácio de Sá, e o seu padroeiro, São Sebas�ão. Viva!

Dia 2, 2ªfeira  Reunião do CAEP, às 19ha

Reunião do CPG - No próximo dia 03 de março, terça-
feira, acontecerá a primeira reunião do Conselho Pastoral 
Geral  da Porciúncula.  Para esta reunião, será 
indispensável a presença de todos os Coordenadores dos 
diversos Setores, Dimensões e de cada Pastoral, 
movimento ou a�vidade paroquial. É o momento de 
prepararmos a Assembleia Paroquial e de buscarmos 
reorganizar algumas a�vidades. Frei Salésio Hillesheim

Dia 4, 4ªfeira  Reunião da Pastoral do Dízimo, às 17ha
Dia 6, primeira 6ªfeira do mês  Missa às 6h30min, 8h, a
15h30min(com Unção dos Enfermos) e 18h (com a 
par�cipação da OFS)

OBS.:  Via-Sacra logo após a  Missa das  18h.  
Coordenação: Movimento de Schoensta� e Ministério 
do Acolhimento

Dia 7, sábado às 14 horas, reunião com os pais dos a 
catequizandos da Catequese Infan�l no Salão de 
R e u n i õ e s .  A c e s s o :  R u a  M i g u e l  C o u t o ,  3 0 0
 às 16 horas, Missa de Abertura das a 
A�vidades/2015 da Iniciação à Vida Cristã de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos

A Pastoral Familiar informa
dias 7, sábado, e 8, domingo, ocorre o Encontro de Noivos 
dia 12,5ª feira, 19h, reunião da Coordenação; envolvidos: 
a coordenação geral, a dos setores e o dirigente espiritual; 
pauta: planejamento

Peregrinação ao México

05 a 21 de setembro de 2015
   Inscreva-se já!

   
  Orientador: Frei Salésio

    Informações e ficha de inscrição:
     Qualitá Turismo (2222-0800) e

Secretaria Paroquial da Porciúncula (2711-2499)

Reunião de informações e inscrições
dia 16/03/2015, às 19h, no Auditório

de nossa Porciúncula

Roteiro imperdível: US$ 3.600

Aprendei a fazer o bem!
  Procurai o direito, 
corrigi o opressor. 

Isaías 1, 17

Porciuncula 01 03 15
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Paróquia Porciúncula 
de Sant'Ana

   Estamos começando março e, com ele, uma série de 
publicações, preparando-nos para a celebração dos 50 
anos de Paróquia Porciúncula.
 
   Há poucos anos (2011), a Porciúncula celebrava seus 50 
anos de Igreja e Comunidade. Um caderno especial foi 
produzido, na ocasião: valioso, bonito e bem preparado. 
Vale a pena retomá-lo e acompanhar, por ele, os passos 
importantes do passado desta Comunidade que chega ao 
presente, vigorosa, merecedora de cuidado, carinho e 
gra�dão.
 
 Quando da reforma de todas as dependências da 
Porciúncula (2005 a 2009), a Comunidade inteira mostrou 
o quanto era grandiosa essa obra de 50 anos e o quanto 
ela merecia o empenho de todos para sua manutenção e 
conservação. Tal trabalho con�nua agora, de forma 
diferente, mas sempre vivo no coração de todos.

 Agora, celebrando os 50 anos de Paróquia, queremos 
reconquistar, em nós mesmos, valores bons e 

fundamentais que nos farão celebrar a vida paroquial 
em todas as suas dimensões, espiritual, social, 
forma�va, missionária e evangelizadora. É momento de 
nos sen�rmos Paróquia, Igreja, Família, Irmãos e Irmãs, 
sintonizados com Jesus Cristo e buscando fazer nosso 
seu Evangelho de amor e jus�ça.
 
 Em cada domingo deste mês, teremos informações, 
sínteses, testemunhos sobre nossa Paróquia e sua vida. 
Acompanhar tais publicações — e fazer com elas a 
caminhada celebra�va dos 50 anos — será um roteiro que 
poderá nos trazer mais entusiasmo e mais disposição para 
nos irmanarmos nesta Paróquia e encontrar novos 
mo�vos para estarmos ainda mais juntos, mais 
empenhados e mais abertos aos caminhos de Deus.

 Abro, portanto, com esta página, a série de 
publicações deste mês e convido a quem desejar 
par�cipar da elaboração desses textos, que nos envie, 
para que possamos nos unir em torno do jubileu 
paroquial que celebraremos no dia 12 de abril próximo.

Assembleia Paroquial
   Durante todo o mês de março, nossa Paróquia fará os trabalhos prepara�vos para a realização de sua 
Assembleia a se realizar em meados de abril. É etapa de planejamento paroquial e também de preparação 
para a Assembleia das Paróquias de Niterói. Em agosto acontecerá a Assembleia Diocesana, em vista de 
um Projeto Diocesano  de Evangelização e de Igreja. Será importante a par�cipação de todos os membros 
das diversas pastorais e movimentos, bem como de todos os que es�verem dispostos a par�cipar. 

 A Comunidade Paroquial é um todo que tem força 
e sen�do, enquanto cada um conseguir se empenhar 
em apoiar, comungar e par�cipar de projetos comuns 
e de a�vidades relevantes dentro da própria 
comunidade paroquial.
 
 Destaco alguns projetos que, par�cularmente, em 
2015, mais que em outros momentos, requerem nossa 
par�cipação a�va e viva:
 1. Formação – Reservaremos as noites de 4ª-feira para 
encontros periódicos de formação. Para o mês de março, 
teremos 04 noites (4, 11, 18 e 25/03) sobre o tema da 
Campanha da Fraternidade/2015. Horário: das 19h às 20h.
   2. Assembleia Paroquial - Estudos e trabalhos deverão 
ser feitos ao longo de março/2015. As Pastorais 
receberão roteiro na reunião do Conselho Pastoral 
Geral. Veja onde Você consegue par�cipar. Detalhes 
serão dados.
   3. Cinquentenário da Paróquia – Diversos momentos já 
lembraram o cinquentenário. Para o dia da “Festa”, 12 
de abril, nos prepararemos com um tríduo, dias 9, 10 e 
11. Dominicalmente, durante o mês de março, o 
PORCIÚNCULA trará matéria especial sobre a história e a 
vida da Comunidade. A Trezena de Santo Antônio 
celebrará também essa data.

   Porciúncula 2015 – Tarefas de todos nós
   4. Festa de Santo Antônio – precisamos de novas forças 
e mais forças, novo ânimo e maior par�cipação nos 
diversos trabalhos e serviços. Não podemos delegar 
para outros. É nosso momento de comunhão e 
crescimento fraterno. Pense, desde já, em que poderá 
ajudar.
   5. Grupos de Reflexão – Iniciados foram os círculos de 
reflexão com Casais. Outros organismo e grupos já 
existentes poderão, com facilidade, adotar a dinâmica, 
inclusive os jovens. Encontros serão promovidos para 
fomentar tais grupos ou círculos.
   6. Construção da Nova Catedral – Nossa Comunidade 
Paroquia l  tem par�cipado bastante bem da 
Campanha. Importa perseverar. Virão momentos 
celebra�vos a se realizarem na Capela em Construção 
no terreno da Nova Catedral para os quais seremos 
convidados. Será muito bom estarmos juntos, também 
lá. Trata-se, pois, de sairmos do anonimato, do nosso 
lugar sossegado ou meramente “comprome�do” com 
a celebração dominical. Todos temos um pouco mais a 
dar, também do nosso tempo, de nossas habilidades e 
de nossa presença. Ergamos, com nossa comunhão, 
também uma “Nova Porciúncula”.

Frei Salésio Hillesheim

anos50 Agora é o Tempo – intensifique a oração, reflita sobre a sua caminhada: como propiciar, sempre mais, o 

exercício da conversão e a vivência da fraternidade?

Vivendo a Quaresma 

 Desde o ano de 1964, durante a Quaresma, a Igreja 
quer nos despertar para uma vida mais autên�ca, como 
cristãos. Deseja mostrar o caminho, incen�vando-nos a 
tomar com seriedade o nosso jejum, esmola e oração.

- Jejum é um esvaziamento interior, que nos prepara 
para receber a graça de Deus.

- Oração é uma aproximação, uma busca pela 
in�midade com Deus.

- Esmola é par�lha da vida, cuidado amoroso, 
liberdade de entrega, serviço.

- Conversão é mudança de vida, um i�nerário de 
libertação pessoal, comunitária e social.

 A Campanha da Fraternidade ques�ona a nossa 
presença no mundo de hoje; o hino da Campanha e a sua 
oração interpelam a nossa vida, muitas vezes acomodada 
e voltada para si mesma. Deseja nos despertar para uma 
vida cristã comunitária, fraterna que, pela vivência do 
Evangelho, nos coloca a serviço.

  A Igreja se manifesta na vida da sociedade. Começa 
com seu interesse pela família, primeira escola do bem 
comum. A família, elo menor da sociedade, confronta-se 

  “A Campanha da Fraternidade de 2015”
com as mais diversas manifestações religiosas, com os 
mais diversos meios de comunicação, a realidade 
cien�fica, o laicismo, a cultura do descartável, a reforma 
polí�ca, os sinais dos novos tempos e a esperança diante 
dos desafios.
   
 Porque tem como meta proteger os direitos 
fundamentais da vida humana, na busca do bem comum, a 
Igreja se manifesta nas a�tudes de diálogo e colaboração 
com a sociedade, na superação da violência, na ação das 
diversas pastorais, na par�cipação das reformas polí�cas e 
também na contribuição nas coletas solidárias.

 Francisco de Assis, com sua forma de vida, vivenciou o 
mistério da Quaresma pelo serviço, através das obras de 
caridade, do diálogo inter-religioso, a exemplo da visita 
ao Sultão, e a superação da violência, através da não 
violência.

 Passaram-se 800 anos;  o Papa Francisco confirma esse 
ideal, como mensageiro da Paz e do Bem, que é a 
presença do Senhor no meio de nós.

                                                                                                 
Frei Carlos José Korber, OFM, Assistente Espiritual da OFS 

Fonte: Jornal Vida Franciscana – Reunião Geral OFS, 08/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           
Adaptado por Rosa Maria Ferraz Ximenes, OFS

 A Quaresma é aquele tempo intermediário entre a 
alegria explosiva do Carnaval e o pensamento reflexivo da 
Semana Santa.
 O equilíbrio entre o côncavo e o convexo.
 A harmonia entre o grito e o silêncio.
 Se comparada a estações do ano, ela seria o outono, 
mediador do verão, da expansão do corpo, da alegria da 
fala... ao inverno do aconchego interiorizado, do 
enriquecimento da alma, da meditação do espírito... É um 
tempo importan�ssimo esse, que serve de traço de união 
aos extremos, de ponte a caminhos diferentes, de união a 
abismos. Quaresma - 40 dias ou anos - de qualquer forma 
um período de tempo significa�vo do amadurecimento.
 
Há referências ao fato por toda parte:
• Na Bíblia lemos sobre o dilúvio que durou 40 dias e 40 noites, 
quando as águas da chuva cobriram toda a Terra lavando-a do 
pecado, e só Noé e os que estavam na Arca se salvaram;
• Vemos Moisés, após a libertação do Egito, guiando os 
judeus através do deserto por 40 anos até chegarem a 
Canaã, a terra prome�da onde correm o leite e o mel;
• Ainda Moisés, na travessia do deserto, subindo à 
montanha para receber os Dez Mandamentos das mãos 
de Deus e lá ficando por 40 dias e 40 noites;
• 40 dias após o nascimento do filho primogênito, os pais 
iam oferecê-lo a Deus no Templo de Jerusalém, e, 
cumprindo esse preceito, Maria e José levam Jesus que é 
acolhido por Simeão;
• O próprio Jesus, após ser ba�zado por João, foi para o 
deserto meditar, e lá esteve por 40 dias jejuando e 
rezando, fortalecendo-se interiormente para iniciar sua 
grande missão de Salvador da Humanidade;

Gestação em 40 dias 
• Na Medicina, o doente, que fica em quarentena(40 
dias), espera o tempo suficiente para que uma doença se 
manifeste ou termine;
• Nos círculos literários contam-se 40 cadeiras nas 
Academias onde tomam assento os intelectuais;
• No desenvolvimento do ser humano, a idade da razão é 
aos 40 anos, quando a mulher está plena em sua 
maturidade, bela e sábia, e o homem em seu apogeu 
�sico e intelectual;
• Até na literatura infan�l as crianças se divertem com as 
aventuras da Ali Babá e os 40 ladrões (um número mais do 
que suficiente para uma quadrilha perigosa).

Com tantas referências, em âmbitos tão diversos, a esse 
período de tempo tão especial, há que se fazer uma 
reflexão profunda de como o amadurecimento de uma 
ideia ou ação leva uma gestação delicada e espaçosa em 
sua resolução.
Não tenha medo de "perder tempo" em sua vida, nem 
menospreze os "momentos brancos da quaresma" em 
que  o  pensamento  vaga  sem definição .  E les 
absolutamente não são fúteis, vazios ou desprovidos de 
ação. Certamente foi quando nada aconteceu... que tudo 
se esclareceu. O levíssimo toque de Deus em sua alma - o 
susto da presença de amor.  
Assim como há flores lindas e coloridas que só brotam na 
Quaresma, assim também a floração de pensamentos 
mais delicados só acontece após um tempo de 
amadurecimento e gestação...
"40 dias" está bom para você?

                                                                                                                                                     
Lucia Romeu - MESC
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