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Ano XLI - 15 de março de 2015 - Nº 2089 - edição semanal: 3.000 exemplares

IV Domingo da Quaresma chama-se Laetare devido 
à an�fona de entrada da Eucaris�a: “Laetare,

Ierusalem…  - Alegra-te, Jerusalém…”. Domingo 
da Alegria pela proximidade da Páscoa, por isso o 
uso do rosa como cor litúrgica. Já foi chamado de 
Domingo das Rosas, pois os cristãos �nham o 
hábito de darem-se rosas neste dia. Surgiu o 
costume de dar uma Rosa de Ouro para 
p e rs o n a l i d a d e s  q u e  m a n� n h a m  re l a çã o 
saudável com a Santa Sé, como a Princesa Isabel, 
que a recebeu do Papa Leão XIII em 1888. É 
costume o Santo Padre presentear santuários de 
destaque, como em 1967 e 2007, quando Paulo 
VI e Bento XVI presentearam o Santuário de 
Nossa Senhora Aparecida.

 João 3,14-17: Amados, ainda alegres com a 
Transfiguração e ainda mais com a Páscoa que se 
aproxima, somos convidados pelo Senhor Jesus a 
descer do Tabor e nos colocarmos a caminho da 
Cruz. Jesus diz que é preciso que seja erguido na 
cruz, para que o madeiro da morte se torne árvore 
da vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu 
seu Filho para tal. A cruz é necessária, caminho de 
vida. A cruz é instrumento de salvação.
 
 João 3,18: Já dizia São João Paulo II que, “em 
todos os lugares da terra, [...] a Cruz significa a 
mesma coisa: o amor de Deus e o dom da vida 
eterna. Se, em certos lugares [...], notamos a falta 
deste sinal, poderia querer dizer que falta a fé; às 
vezes só a falta, ou então uma luta programada 
contra a fé e contra a cruz”. Portanto, é com 
consternação que devemos olhar para nós e 
percebermos que talvez vivamos uma vida de 
negação da cruz, preferindo sempre as alegrias. 
Pautar nossa vida na busca pelas sa�sfações, 
evitando a todo custo qualquer caminho de cruz. 
Atentos! Algumas igrejas subs�tuem a cruz de 
Cristo pela imagem do Ressuscitado. O local para 
nos entregarmos ao caminho do Senhor omite qual 
é este caminho e apresenta-nos apenas o 
resultado, deixando-nos perdidos.

 João 3,19: Não somos povo que tem sua fé 
estacionada na cruz, afinal, o pilar central da fé é a 
ressurreição. Olhamos para além dela, mas 
através dela. Sabemos que sem paixão não há 
ressurreição. O sofrimento é a grande escola do 
aprendizado humano, e só se torna escola se 
encontra seu sen�do na cruz de Cristo. Santo 
Agos�nho já dizia que "Pedro ainda não �nha 
compreendido isso ao desejar viver com Cristo 
sobre a montanha. [...] Mas agora Ele mesmo diz: 
Desce para sofrer na terra, para servir na terra, 
para ser desprezado, crucificado na terra. A Vida 
desce para fazer-se matar; o Pão desce para ter 
fome; o Caminho desce para cansar-se da 
caminhada; a Fonte desce para ter sede; e tu 
recusas sofrer?” Abraçando a cruz é que 
poderemos seguir o Cristo; contemplando-a, com 
gra�dão e como instrumento de juízo, poderemos 
j o g a r  l u z  s o b r e  n o s s o s  p e c a d o s  c o m 
responsabilidade e confessá-los. “Os piores 
pecadores são pessoas boas que, por negarem o 
pecado, fazem com que a cura do pecado seja 
impossível. O pecado é muito sério, mas é mais 
sério negá-lo - Arco. Fulton Sheen".

 João 3,20: Portanto, mesmo sabendo que 
Jesus não veio condenar, mas salvar; que 
devemos nos aproximar da luz para iluminar 
nossas trevas; que devemos pedir perdão, pois o 
Senhor é rico em misericórdia; que devemos 
abraçar a cruz para chegar à felicidade suprema; 
insis�mos em fugir da luz, alimentar os pecados 
e fingir que não os cometemos, fugir de sofrer e 
apenas "ser feliz"! O inferno é escolha! O Senhor 
se transfigura no Tabor de nossas vidas para que, 
com alegria, desçamos e abracemos as cruzes 
diárias, nos aproximando da luz, para chegarmos 
à Páscoa de nossas vidas, a nossa ressurreição, 
pois se morremos com Cristo, viveremos com 
Ele! Alegria e Coragem, saibamos viver, Ele 
venceu o mundo!

 
Ronaldo de Ataíde Braga Junior

16 – 2ª feira
Is 65,17-21
Sl 29(30),2.
    4-6.11-13b
Jo 4,43-54

18 –4ª feira
Is 49,8-15
Sl 144(145),8-9.
   13cd-14.17-18
Jo 5,17-30

20 –6ª feira
Sb 2,1a.12-22
Sl 33(34),17-23
Jo 7,1-2.10.
       25-30

21 – sábado 
Jr 11,18-20
Sl 7,2-3.9bc-12
Jo 7,40-53 

22 – domingo
Jr 31,31-34
Sl 50(51),3-4.
      12-15
Hb 5,7-9
Jo 12,20-33 

17 – 3ª feira
Ez 47,1-9.12
Sl 45(46),2-3.
     5-6.8-9
Jo 5,1-16

O
Agenda

19 –5ª feira
2Sm 7,4-5a.
     12-14a.16
Sl 88(89),2-5.27 e 29
Rm 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24a 

Quarto
Domingo da 
Quaresma

Súplica

Nestas três úl�mas semanas da Quaresma, os textos evangélicos são todos do  Evangelho de João, assim como na maior 
parte do Tempo Pascal. Diretório da Liturgia/2015, p.73
 
Dia 19 de março - São José - solenidade: a Liturgia reveste-se de branco — �ra a cor roxa �pica da Quaresma.  
Responsável pela Sagrada Família, São José torna-se também padroeiro das famílias e, sobretudo, da família de Deus, a 
Igreja. São José, intercedei por nós da Porciúncula, pelas famílias! Abençoai a nossa Arquidiocese neste seu 25º 
aniversário da Consagração a vós, ó Padroeiro da Igreja!
 
Neste mesmo dia, comemoramos o 2º aniversário do início do ministério do nosso Papa Francisco como Pastor 
Supremo da Santa Igreja. Abençoai-o, Senhor! Diretório da Liturgia/2015, p.75

No úl�mo domingo, a Juventude Franciscana - JUFRA, 
com muita alegria, fez o Rito de Compromisso
de seis novos irmãos que, após a formação inicial, 
tornaram-se jufristas. A renovação desta Fraternidade
é mo�vo de esperança! Que São Francisco ilumine o 
caminho deles e de outros irmãos que aguardamos!
Paz e Bem! Fernanda Bicudo

Iniciação à Vida Cristã: Inscrições na Catequese Infan�l, 
aos sábados, após as Missas das 16h. Inscrições
no Catecumenato e Crisma de Adulto, aos domingos, das 
10h às 12h30min e das 17h às 20h30min

Dia 16, 2ª feira, às 19h, no Auditório da Porciúncula - 
Reunião de informações e inscrições com o Frei Salésio, 
orientador da Peregrinação ao México, que ocorrerá de 
05 a 21/09/2015.

Dia 18, 4ª feira, durante a Missa das 18h, Renovação da 
Aliança de Amor do Movimento de Schoensta�

Dia 18, 4ª feira, das 19h às 20h, no Salão de Reuniões, 
acontece o Terceiro Encontro de Formação para toda
a Comunidade sobre o tema da Campanha da 
Fraternidade/2015, cujo lema — Eu vim para servir (cf. 
Marcos 10,15) — nos recorda a vocação e a missão dos 
cristãos e das comunidades de fé. Esperamos você!

                   
Dia 20, 6ª feira - Via-Sacra da Quaresma após a Missa das 

18h. Coordenação: Pastoral do Dízimo e COR.
 
Carnê Nova Catedral de Niterói/sorteio mensal - Clara 
Maria B. Ribeiro, com o seu carnê nº 9638, e as 
contribuições em dia, foi a contemplada com o brinde 
sorteado após a Missa das 8h do domingo úl�mo, dia 8: 
conjunto de taças de cristal para vinho. Faça a sua adesão 
aos carnês; mantenha a sua contribuição: solidariedade + 
perseverança = nossa Catedral. Na área coberta do pá�o 
da frente de nossa Porciúncula ou na Secretaria Paroquial, 
você pode: 1) aderir ao Carnê para contribuição mensal 
desta necessária obra; 2) adquirir bilhete para concorrer a 
uma TV LED 48" Slim Smart Full HD PHILLIPS.

Festejando Santo Antônio -  Antecipe a sua par�cipação 
na Festa de Santo Antônio, adquirindo bilhetes do sorteio 
de uma bicicleta elétrica, na área coberta do pá�o da 
frente de nossa Porciúncula ou na Secretaria Paroquial. 
 

Domingo Laetare: 
a Alegria e a Cruz

 Faz-se necessário fixar o olhar no Cristo elevado na Cruz e deixar-se iluminar pela 

essencial verdade a nós revelada: "Deus nos ama de tal modo que enviou o seu Filho 

Unigênito para dar a sua vida por amor a todos nós, sem dis�nção" (cf. Jo 3,16).

Vem aí o Mu�rão 
de Confissões

Preparação para viver a 
Semana das semanas!

Cantai salmos ao Senhor,
povo fiel, dai-lhe graças e
invocai o seu santo nome!

Salmo 29(30),5  

Que nos deixemos iluminar por tua

      Palavra, Senhor! Que a ela

sejamos fiéis, sempre comprome�dos

com a verdade, o serviço, a delicadeza!

AnaB.

Porciuncula 15 03 15
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Informando...
Esclarecimento sobre a Nova Catedral
Num dos Jornais da Cidade, do úl�mo sábado, dia 07, havia uma chamada que dizia: 

“Consta...  ... que no lugar des�nado à construção da Catedral de Niterói vai surgir um 
estacionamento subterrâneo. A Arquidiocese, que lançou campanha de arrecadação de fundos para o 
que seria o maior monumento de Niterói, agora se dedica à construção de uma Capela, também com 
projeto de Oscar Niemeyer.”

Penso que esta chamada deve ser bem lida:
1. Pela exiguidade do local e pela necessidade de estacionamento para o presente — e muito mais para o futuro — um 
estacionamento subterrâneo será construído. Sobre parte dele se erigirá a Nova Catedral. É coisa bem pensada e mais 
que necessária.

2. A campanha lançada tem por obje�vo a construção de todo o complexo que integra a Nova Catedral e não somente a 
Catedral. Há uma série de espaços necessários para o eficiente serviço a ser prestado no local: secretaria, salas de 
encontros, atendimento, etc. 

3. Uma tenda está sendo levantada no local, onde, a par�r de 08 de abril, se rezará, diariamente, de segunda a sexta-feira, 
uma missa, às 18h30min. É uma tenda provisória que abrigará os fiéis e as comunidades para as confissões, oração do 
terço e Celebração Eucarís�ca. As paróquias dos diversos Vicariatos se revezarão no atendimento diário no local entre 17h 
e 19h30min. Isso significa que, mesmo durante a construção da Catedral, já haverá atendimento à comunidade e um 
serviço de acolhida no local. Louvável a inicia�va que permi�rá a todos acompanhar o desenvolvimento das obras. 
Que possamos, em união e comunhão, manter acesos nossos corações para levar a bom termo a obra que, com bom 
espírito, começamos. Deus nos abençoará.

Caríssimo(a) (paroquiano(a), par�cipe da construção de nossa Assembleia Paroquial, 
respondendo às seguintes perguntas:

1.Faça uma proposta viável para que nossa Paróquia tenha melhor acolhida.
2.Indique uma forma de melhorar a formação dentro de nossa Comunidade Paroquial.
3.Qual é a sua proposta para que nossa Paróquia tenha uma evangelização mais eficiente e mais abrangente, ou qual é 
a sua proposta em termos de missão (evangelização)?
 
Obs.: Suas respostas podem ser escritas em papel à parte e entregues, no dia 22 de março, em urnas que Você 
encontrará à entrada da Igreja.

                                                                                                                      Obrigado por sua par�cipação.
                                                                                                                                                      Frei Salésio Hillesheim

 O concílio Va�cano II quis olhar para o mundo hodierno 
e, preservando a doutrina cristã, a�ngir todos  os níveis 
da a�vidade humana. Não se tratou de inventar uma nova 
fé, mas encontrar uma nova linguagem, um modo mais 
atual de apresentar ao mundo a verdade de sempre!

 Talvez a caracterís�ca marcante seja a colocação da 
língua nacional  na Celebração Eucarís�ca. Seu obje�vo 
não foi apenas permi�r o entendimento, mas permi�r a 
par�cipação mais consciente da assembleia e sua 
inserção a�va na ação litúrgica.

 Buscando essa par�cipação, nossa Porciúncula 
modificou e incluiu procedimentos e estruturas. Assim, 
coerente com os princípios do Concílio, inaugurou-se o 
altar, que hoje vemos, em 13 de abril de 1975, o que 
possibilitou a proximidade do sacerdote à assembleia.

 Entendendo que igreja é família, comunidade, onde 
todos os fiéis são corresponsáveis pela vida cristã e pela 
missão evangelizadora, paroquianos foram chamados a 

50 Anos - Par�cipação da Comunidade
A caminho do Jubileu de Ouro de nossa Paróquia, suas histórias...

par�cipar das diversas dimensões da Porciúncula. Em 
fevereiro de 1974, criou-se o Conselho Paroquial, com o 
obje�vo de auxiliar o Pároco em suas decisões de ordem 
financeira. Com o fito de informar e evangelizar, iniciou-se 
a distribuição do nosso Bole�m em fevereiro de 1975, 
cujos textos eram e são fruto da par�cipação nossa. A 
dimensão família foi atendida com muito cuidado e 
apreço quando da realização do 1º Encontro de Casais 
com Cristo (novembro de 1976), do 1º Encontro de Jovens 
com Cristo (outubro de 1979) e o 1º Encontro de 
Adolescentes com Cristo (maio de 1984)

 Hoje, persevera-se neste caminho, atualizando o 
meio, mas mantendo a mesma mensagem. Todos 
con�nuamos nas lides, cada um conforme seu dom e 
seu vigor, mas seguramente querendo ser indicadores 
do Caminho e aguardando a vinda de mais operários 
para esta messe grande.

                                                                                                                                                           
Antônio Carlos Bodini

15 Conselhos do Papa Francisco que podem ajudar a viver bem a Quaresma... 
1. Sorrir, um cristão é sempre alegre!

2. Agradecer (mesmo se não “precisar” fazê-lo).
3. Lembrar aos outros que você os ama.

4. Cumprimentar com alegria essas pessoas que você vê todos os dias.
5. Ouvir a história do outro sem preconceito, com amor.

6. Parar para ajudar quando alguém precisar.
7. Incen�var quem está desanimado.

8. Alegrar-se pelas qualidades ou realizações dos outros.
9. Juntar as coisas que você não vai mais usar e dar a quem precisa.

10. Ajudar, quando necessário, para que outro descanse.
11. Corrigir com amor, e não calar por medo.

12. Conhecer os detalhes dos que estão perto de você.
13. Limpar o que você usa em casa.

14. Ajudar os outros a superar os obstáculos.
15. Ligar para os pais, falar mais com eles.

                                                                  Colaboração: Aluisio, GOIC

Reflexão quaresmal

Eu tenho medo.
D e  b a l a  p e rd i d a ,  d a  v i o l ê n c i a  u r b a n a ,  m a s , 
principalmente, de estados de alma que paralisam ou nos 
tornam insensíveis à amplitude do espírito.
 
Eu tenho medo de parar de repente e me sen�r 
"sa�sfeita" com a vida. Seguir o ritmo da moda e entrar na 
fileira da gente que se sente saciada e contente.
 
Que medo terrível de perder o germe da revolução, trazer 
morno o coração e acomodar-me na mesmice do quo�diano.
 
Medo da luz que se torna opaca, do sal que se torna 
azedo, da água que se torna impura, do ar que se torna 
irrespirável, da palavra que não comunica, do olhar e do 
abraço gelados, da fome aplacada, da sede saciada, do 
sen�mento preso atrás de uma fachada.

Eu tenho muito medo do beijo que não vem do coração...
 
Mais medo ainda de me faltar coragem de andar sobre as 
águas — como São Pedro — quando Jesus estende suas 
mãos e convida:  — Vem!

Esta é a hora da decisão. Do momento único e solitário 
dos ques�onamentos sobre quem somos, por que 
estamos aqui e por que temos que atravessar essas águas 
turbulentas da vida.

Decisão de tomar aquelas mãos amorosas e seguir o 
caminho sempre em frente, sem medos, e com a certeza 
do amor e da confiança em Deus.

Fé na estrada!
                                                                                                                                                       

Lucia Romeu - MESC

Medos 

 Em qualquer disputa ou compe�ção, seja ela 

individual ou por equipe, todos os par�cipantes 

iniciam pensando em ganhar. O problema é que no 

final só uma pessoa ou uma equipe sairá vencedora.

   Às vezes por acharmos que somos melhores, não 

entendemos como alguém que, a nosso ver, é inferior 

a nós, consegue nos vencer.

   Quem pensa assim já começa perdendo. Falta-lhe 

uma das principais caracterís�cas de um campeão, 

que é o respeito pelo adversário.

   Se você compe�u agindo com lisura, respeitou os 

adversários e as regras do jogo, apesar de não ter  

vencido, ficará em paz consigo mesmo, com as pessoas 

que o apoiaram e com Deus.

 E, então, só pelo fato de não vencer não o 

transformará em um derrotado. Muito pelo contrário. 

Contribuirá para que você tenha todas as condições de 

vencer em uma próxima vez.

Adilson B. Braga – OFS

Vitória e Derrota

Início do outono
20 de março, às 19h45min
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