
P
R

IM
IL

 E
X

P
R

E
S

S
3

6
2

8
-4

3
0

0
 •

 g
ra

fi
ca

@
gr

afi
ca

p
ri

m
il.

co
m

.b
r

Ano XLI - 10 de maio de 2015 - Nº 2097 - edição semanal: 3.000 exemplares

aros leitores, 

        O texto do Evangelho de João deste domingo 

recolhe a essência do que Jesus disse e fez. Surgiu 

da recordação dos fatos que marcaram o 

relacionamento de Jesus com seus discípulos, do 

que viram, observaram e ouviram. 

   O contexto da fala de Jesus é o da úl�ma ceia, 

momento pleno de sen�do e coração. Ali Jesus diz 

as úl�mas coisas, as mais importantes e as mais 

ín�mas. Entre dúvidas e interrogações, os 

discípulos só verão o alcance do que Jesus lhes dizia 

muitos anos depois de sua morte, quando as 

dificuldades de cada dia e os desafios de todos os 

momentos iriam requerer ações e gestos que 

comprovassem o quanto estavam, no presente, 

comprome�dos com Jesus e o quanto estavam 

convictos das coisas essenciais a respeito deles e de 

sua missão. 

   O que sustentou a vida dos discípulos de todos os 

tempos e o que se apresentou como ousado e 

renovador, também para os primeiros, foi a vida de 

Jesus, dada em amor e construída em favor dos 

outros. Cada linha do evangelho deste domingo 

traduz, de um lado, a experiência afe�va e efe�va 

dos discípulos, em sua missão de amor; de outro, a 

leitura que fazem do coração aberto de Jesus, cuja 

comunhão é sen�da de maneira total, profunda e 

irreversível: “Como meu Pai me amou, assim 

também eu vos amei; permanecei no meu amor”. 

   Os discípulos �nham, pois, diante de si uma prova 

cabal do que lhes era indispensável, o amor que 

entrega a vida: “Amai-vos uns aos outros assim 

C como eu vos amei”. Tinham também o parâmetro 

segundo o qual eles estavam ou não no coração de 

Jesus e se o coração de Jesus pulsava ou não no 

coração deles: “Vós sois meus amigos, se fizerdes o 

que eu vos mando”. 

   Esse mesmo amor trazia ainda a expressão afável 

de quem falava de uma escolha que não fora feita 

em vista de resultados, provas e recompensas: eles 

eram amados por uma escolha gratuita de Jesus. Ele 

os amava porque escolhera amar, do mesmo jeito 

que escolhera amar a Zaqueu, Mateus, a viúva, a 

pecadora e outros tantos pequenos do mundo. 

   Está aqui, com certeza, uma leitura das mais 

fundamentais para os cristãos de todos os tempos. 

Chamados por Jesus, escolhidos por ele, enviados 

para universalizar os gestos de cuidado dos irmãos e 

irmãs, os discípulos não respondem a um 

mandamento, mas, recordando o que Jesus disse e 

fez, sentem-se  iden�ficados com o que ele diz e 

ordena. Essa é sua alegria, a razão de viver, de se 

empenhar, de trabalhar e dar corpo ao projeto de 

amor de Jesus. 

   Não podemos esquecer que nossa 
permanência no coração de Deus e de nossa 
Comunidade depende unicamente de como 
nos entendemos e de como nos sen�mos 
enviados por Jesus. O amor é a melhor 
resposta à amizade e ao amor. O amor mútuo, 
querido por Jesus (amai-vos uns aos outros), é 
a forma de como o amigo responde ao 
privilégio da amizade.

Sexto Domingo
da Páscoa  

14 –5ª feira
At 1,15-17.
     20-26
Sl 112(113),1-8
Jo 15,9-17

12 – 3ª feira
At 16,22-34
Sl 137(138),1-3.
            7c-8
Jo 16,5-11

17 – domingo
At 1,1-11
Sl 46(47),2-3.6-9
Ef 1,17-23
Mc 16-15-20

16 – sábado
At 18,23-28
Sl 46(47),2-3.
          8-10
Jo 16,23b-28

15 – 6ª feira
At 18,9-18
Sl 46(47),2-7
Jo 16,20-23a

13 –4ª feira
At 17,15.
     22 – 18,1
Sl 148,1-2.11-14
Jo 16,12-15

11 – 2ª feira
At 16,11-15
Sl 149,1-6a e 9b
Jo 15,26 — 16,4a

A mulher, quando deve dar à 

luz, fica angus�ada(...) depois 

que a criança nasce, já não 

lembra os sofrimentos.

Mulher... Mãe

cf.  Jo 16,21

O amor acima de tudo

Até onde chega o amor de Cristo por nós? Ele mesmo nos indica: "Como o Pai me amou, 

assim também eu vos amei" (Jo 15,9). Ou seja: Ele nos ama com amor infinito, divino, 

pois é o mesmo amor que seu Pai nutre por Ele. Feliz é quem permanece nesse Amor!

Dia 17, domingo próximo, Ascensão do Senhor:
          > Início da Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos
        >49º Dia Mundial das Comunicações Sociais - Nosso Papa dedica a sua mensagem à Família, desenvolvendo o tema 
"Comunicar a família: ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor".  Tal mensagem foi publicada em 
23/01/2015, na vigília da Festa de São Francisco de Sales, padroeiro dos comunicadores.
 
 A Jornada de Casais da Porciúncula (JCP) será realizada nos dias 22 e 23 de agosto próximo. As inscrições para 
par�cipação podem ser efetuadas, aos domingos, na área coberta do pá�o externo da Igreja, com os casais da Pastoral 
Familiar e, durante a semana, na Secretaria Paroquial. Sejam bem-vindos à Comunidade da Porciúncula!
 
 Nossos projetos precisam... Colabore! Sobrou? Não quer? Doe!
           > remédios ou amostras grá�s, sempre na validade.
           > peças de vestuário, masculino, feminino, infan�l; utensílios, armações de óculos, bijuterias... 
      Nosso Bazar Santo Antônio funciona às terças-feiras, das 9h às 16h. Acesso: Rua Prof. Miguel Couto, 300

Eu sou aquela mulher que fez a escalada 
da montanha da vida, removendo pedras 
e plantando flores.

Cora Coralina Frei Salésio Hillesheim

Agenda

"Encontros com Clara e Francisco" - A OFS e a Jufra convidam a comunidade para o Primeiro Encontro de Clara 
e Francisco de 2015 que ocorrerá no dia 20 de maio, 4ª feira, às 19 horas, no Salão de Reuniões, no contexto 
dos encontros de formação promovidos pela Paróquia. Mais uma vez teremos a par�cipação do Frei Vitório 
Mazzuco, OFM, que desenvolverá o tema "A iden�dade humana franciscana". Contamos com a sua presença.          

Paz e Bem!!!  Aloysio M.F. Cerqueira, OFS.

Recitação do terço: aumente os grupos!
 • na 2ª feira, dia 11, na Igreja: às 16h, com a Legião de 
Maria e, às 19h, com o GO Imaculada Conceição.
 • na 4ª feira, dia 13, na Capela: às 19h, Terço do Homens, 
com o Movimento Apostólico de Schoensta�.

Dia 12, 3ª feira, às 19h, reunião dos MEBES com o Frei 
Sergio, no Auditório.

Dia 13, 4ª feira, dedicado a Nossa Senhora de Fá�ma: 
 • às 15h, Chá  Bingo "Viva a mamãe"! Par�cipação: 

R$15,00. Sua presença, nossa alegria! 
Acesso: Rua Prof. Miguel Couto, 300

 • Dia 13, às 15h30min, "Louvor a Nossa Senhora, Mãe 
de Deus e nossa", diante da imagem no Campo São 
Bento: oração do terço, cân�cos, coroação, procissão... 
leve uma rosa para ofertar à nossa Mãe!
 
Dia 14, 5ª feira, às 19h30min, no Auditório, reunião 
dos par�cipantes do COR. Agenda: Reflexão e 
Catecismo

Dia 17, domingo, Encontrão da Jornada de Casais da 

Porciúncula - 1ª JCP + 2ª JCP - com início às 13h30min. 

Reservem a tarde deste domingo para um encontro 

especial, preparado com alegria e carinho. Podem crer!
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Com alegria, informamos que, na 53ª Assembleia Geral 

da CNBB, 22/04/2015, foi eleito Dom João Bosco 

Barbosa  de Sousa, OFM,  Bispo de Osasco, SP,  para a 

Presidência da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida 

e a Família, CEPVF/CNBB. A referida Comissão orienta 

todo o trabalho da Pastoral Familiar do Brasil. Dom João 

Bosco é conhecido na Arquidiocese de Niterói, pois já 

esteve várias vezes na Paróquia Porciúncula de Sant'Ana,  

antes de ser ordenado Bispo. Quando éramos o Casal 

Coordenador Regional da Pastoral  Familiar no Leste 1, 

Estado do Rio de janeiro,  e ele, Bispo Referencial da 

Pastoral  Familiar no  Regional Sul 2, Paraná, 

par�cipamos de Encontros e Assembleias Nacionais da 

Pastoral Familiar realizadas em Brasília, DF. Dom João 

Bosco ama a Pastoral Familiar e, com certeza, irá  

desenvolver belo trabalho e contribuir para o seu 

crescimento no Brasil. Pedimos a oração de todos e a 

intercessão da Sagrada Família de Nazaré para que o 

ilumine nessa nova missão.  

Na ternura da Sagrada Família,

No�ciando

Ilza e Aloisio Bohrer
Casal Coordenador Arquidiocesano da Pastoral Familiar/Niterói, RJ

A visita fraterno-pastoral é a realizada na Fraternidade 

Local pelo irmão Ministro e pelo Assistente Espiritual do 

Conselho da OFS Regional e tem por obje�vos: reavivar o 

espírito evangélico franciscano; assegurar a fidelidade ao 

Carisma e à Regra; oferecer ajuda à vida da Fraternidade; 

consolidar o vínculo de unidade da Ordem; promover a 

sua mais eficaz inserção na Família Franciscana e na 

Igreja; examinar os livros e os documentos de registro e 

administração da Fraternidade; verificar a validade da 

formação inicial e permanente; e dedicar par�cular 

atenção aos programas, métodos e experiências 

forma�vas, dentre outros.

A Fraternidade Franciscana Secular da Imaculada 

Conceição da Porciúncula de Sant'Ana tem a sa�sfação de 

receber na sua reunião geral, no domingo, dia 17 de maio, 

com início na Santa Missa das oito horas, prosseguindo 

com a reunião no Salão Superior, a visita fraterno-pastoral 

nas pessoas do Vice-Ministro do Regional, Marco 

Antônio, e do Assistente Espiritual Regional, Frei Almir 

Guimarães, OFM.
Que o nosso pai Seráfico e o Espírito Santo de Deus nos 
façam cada vez mais irmãos fraternos e obedientes à 
Regra, dispostos a servir, como presença viva do carisma 
franciscano, no meio da comunidade humana e eclesial. 
Paz e Bem!

Visita fraterno- pastoral

Elio Ferreira de Souza
Ministro da OFS local 

Maio, Maria... Mãe, Mulher...  Maio, Maria... Mãe 

O Dia das Mães bate à porta.

E, quando ela se abre, apesar de tantas frases feitas e lugares comuns, 

surge um dia especial! A diferença de como encaramos essa data está no 

olhar e na sensibilidade de cada um. Pode tornar-se um dia comum, 

extraordinário ou sofrido...isso vai depender da memória afe�va do filho 

que repensa seus amores e o fluxo eterno das coisas.

Nada é permanente, a não ser a mudança. Daí a necessidade de se driblar 

o efêmero com a certeza do Amor. Nesse dia, portanto, se você ama sua 

mãe, diga que a ama em alto e bom som. E mais de uma vez.

 Economizar amor é avareza ... não conte moedinhas de afeto. Diga que a 

ama! Repita muitas vezes... sua mãe vai ouvir isso como uma melodia 

celes�al e pensar em seu ín�mo: "diz de novo"!

Dizer não dói. Quanto mais amor circula, mais amor a gente tem. Mas diga 

agora quando ela pode ouvi-lo. Não deixe para depois. Depois é sempre 

duvidoso...

E... se você já não tem sua mãe presente, mesmo na convivência com essa 

ausência interminável, repita em silêncio que a ama.

E chore muito essa imagem vazia...

Afinal, o fato de sermos experientes, vividos e bem resolvidos não cria em 

nós uma blindagem aos sen�mentos profundos de tristeza ou dor. Ao 

menos não diante de perdas significa�vas! O fato é que nada é natural em 

se tratando de Amor no Dia das Mães.

Perder a mãe ou tê-la junto leva-nos, a todos, de volta à infância e a 

sen�mentos atemporais poderosos!

Segundo domingo de maio...

Você já se deteve, por algum momento de sua vida, e refle�u, 

profundamente, em ter sido gerado por uma mulher dotada de todos os 

dons colocados especialmente por Deus, para que se cumprissem os Seus 

desejos — o de procriar, o de mul�plicar, sendo assim a fiel colaboradora 

de Sua Grande Obra , o ser humano? Pois é, somos todos filhos, a Obra do 

Senhor Deus, através de uma fiel servidora, a insubs�tuível MÃE.

— Felizes os que as têm; 

—Felizes os que sentem saudades; 

—E felizes, como nós, que �vemos, sob a cobertura da Mãe San�ssima, 

três Mães: a que me gerou e educou, a que me fez feliz durante décadas e, 

finalmente, a que me consolou – a Mãe da segunda.

Saudamos todas as Mães vivas pela fidelidade e amor ao Pai; e as que se 

foram, que lhes sejam concedidas as Luzes da Eternidade. Assim seja!

Lucia Romeu, MESC

Luiz Bap�sta Pereira

Eternamente MÃE

Uma estória que certa vez ouvi. Dois nenês, ainda no 
seio materno, conversavam constantemente e 
recordavam o tempo quando eram mais novos. 
Espantavam-se com o comprimento das unhas, que, 
q u a n d o  j o v e n s ,  n ã o  e x i s � a m .  E s t a v a m 
envelhecendo e, como já se conheciam há muito, 
suas conversas eram sérias e filosóficas. Discu�am a 
possibilidade da existência de um ser bondoso, cuja 
voz, de vez em quando, como num sussurro, ouviam 
e, vez por outra, da mesma direção vinha-lhes uma 
onda de carinho que os envolvia e lhes deixava 
felizes. Era como se algo os envolvesse e junto disso 
uma sensação de indescri�vel bem-estar.  Deram a 
isso o nome, sem saber por que ou como, de mamãe.

Persis�am os dias, e eles passavam em acaloradas 
discussões; um deles se dizia amaterdista — não 
acreditava na possibilidade da existência deste ser 
que eles chamavam de mamãe; o outro, ao 
contrário. O primeiro dizia tudo ser ilusório, e o 
segundo retrucava, tão grande amor não poderia 
surgir do nada e, finalizava, um dia descobriremos!

Perguntaram a Deus, quem és Tu? E Ele respondeu 
“Eu sou”! Acredito que “Eu sou” o amor sem 
medidas, o amor compaixão, o amor doação, que 

Um ser chamado Mãe
nada pede, nem que Nele acreditemos, apenas que 
sejamos fraternos.

Acredito que Deus, em seu amor infinito, quis nos 
presentear com alguém que nos trataria como filhos 
e teria uma centelha do Seu amor. Criou uma 
companheira para o homem e nela acrescentou um 
dom, ser mamãe! Nela a centelha Divina arde e, 
como no Pai, seu amor por seus filhos é infinito! Se o 
homem é a criação maior, na criação da mamãe, 
aconteceu a superação!

O segundo domingo de maio des�na-se a 
homenagear as mães. Proporia uma pequena 
alteração: transformar tal domingo em todos os 365 
dias do ano e, em cada um deles, pela ordem, 
agradecer ao Pai por tão precioso presente e 
agradecer à mamãe por sofrer e se alegrar com seus 
filhos, tendo-os em seus braços ou estando agora 
nos braços deles.

Epílogo. O primeiro nenê, ao final de um tempo, 

reconheceu e agradeceu a existência daquele ser 

chamado mamãe – e, dizem, suas primeiras palavras 

foram “obrigado, mamãe, por exis�r”.

Antônio Carlos Bodini Jr. - Pastoral do Ba�smo

A todos os �pos de mães

Bruna Gioia de Barros - 14 anos

“Senhor, obrigado pela mãe que me deste. 
Obrigado pelo dom de nascer e pela graça 
de ter sido gerado no ventre de minha 
mãe. Agora não a tenho mais comigo. Ela 
está Con�go. Ela agora vive em Ti, que és o 
Pai de todos nós. Abraça minha mãe, Deus 
querido, pois eu já não posso dar esse 
abraço. Envolve-a com o Teu amor 
incondicional, pois ela merece todo o bem 
e todo o carinho.

Daqui eu a perdoo por tudo que não foi 
bom e, como filho, como filha, peço 
também o perdão. Obrigado, Senhor, pela 
graça de poder dizer estas palavras com 
amor e carinho que terei sempre por 
minha mãe.

 Senhor, obrigado pela mãe que me deste, 
e que agora vive junto de Ti. Amém!”

Enfim na tua “ausência” ...

"E mais .... É preciso chegar a crer como Nossa Senhora para amar como ela amou." 

Padre Marcelo Rossi

Colaboração: Cléia Pernambuco

"Por que Deus permite que as mães vão-se embora”? Porque os 
passarinhos são criados para voar. Porque os filhos nascem para 
serem postos no mundo, para serem autônomos e libertos, até de 
nossas ordens. 
Porque não, não existe melhor mãe do mundo. Todas são boas o 
suficiente para ocupar esse cargo de "melhor"; porém todas 
deveriam seguir o exemplo daquela que é mãe de todos, até 
mesmo das próprias mães. Porque só elas �veram a tão cobiçada 
paciência para cuidar de um ser tão pequeno e que tanto chorava.
  O Dia das Mães tem cheiro de carinho no ar. Forma de rosas e cor 
de alegria. Porque o Céu tem um lugar reservado só para essas 
que guardam uma ternura incomparável em seus corações, 
mascarada pela preocupação e acentuada pelo amor. Talvez elas 
sejam como anjos da guarda, sempre dispostas a ajudar e sempre 
tomando decisões de acordo com o que será melhor para os que 
mais amam. E seu amor é tão incondicional que realmente não 
parecem se importar, mesmo quando as fizemos engordar vários 
quilos, enquanto estávamos em seu ventre; e, mesmo assim, elas 
só �nham palavras de afeto. Mesmo quando roubamos seu 
tempo, seu marido e seu sono, sua paixão só aumentou. 

Não há como entendê-las, e é por isso que nós as amamos 

incondicionalmente.
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