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Comunicar o Cristo

 A esperança, com efeito, 
é para nós qual âncora da

vida, segura e firme.

             Hebreus, 6,19

Anote

Inscrições para a Catequese Paroquial/2015

Catequese infan�l e da Infância e 
Adolescência Missionária Franciscana:
de 26/01 a 30/01 e de 02/02 a 06/02

horário: das 9h às 11h - local: sala junto à 
Secretaria Paroquial

Catecumenato e Sacramento da Crisma:
dias 01, 08, 15 e 22 de fevereiro (domingos)

horário: após as Missas das 8h, 9h30min, 11h, 
18h e 19h30min - local: na área coberta do 

pá�o na frente da Igreja

Louvamos o Senhor, nosso Deus, pela vida
de Frei Sergio Pagan que aniversaria,
amanhã, dia 19. Viva!

Dia 31.01, sábado, reinício das Inscrições para o 
Sacramento do Ba�smo:  aos sábados, das 9h às 11h e 
às 5ªs feiras, das 14h às 16h. Local: sala junto à 
Secretaria Paroquial.

Em tempo...

Os que confiam no Senhor são como o monte 

Sião, que, sem vacilar, permanece para sempre.

Salmo 125(124),1

Colaborou: Jocelma Souza Mendes       

Amados irmãos, no Evangelho de São João, a 

passagem de hoje acontece apenas num dia depois 

do Batismo do Senhor. Ao avistar novamente Jesus, 

São João Batista anuncia: Eis o Cordeiro de Deus! 

Quero que prestemos atenção no ato de anunciar.

Ao seu anúncio, segue-se o interesse de dois de 

seus discípulos em seguir esse Cordeiro de Deus. 

Para o povo da Antiga Aliança, era necessário 

procurar Deus para encontrá-lo, mas, agora, vemos, 

nos exemplos dos discípulos, que, procurando o 

Cristo, se encontra Deus. E não apenas se encontra, 

mas se permanece com Ele: “Se alguém quer servir-

me, siga-me; e onde estou eu, aí também estará o 

meu servo” (Cf. Jo 12,26); portanto, quando é 

procurado por nosso coração, que não descansa 

enquanto nele não repousa, Ele nos responde: 

“Vinde ver”.

Neste cenário, onde os discípulos permanecem 

na casa do Salvador, podemos tentar imaginar a 

felicidade que lhes penetrava no coração. Podemos, 

talvez, nos recordar do momento em que Deus se 

manifestou em nossa vida: através do início de 

nossa conversão, de um milagre, da clara ação de 

sua Providência,  de uma oração.. .  Agora 

imaginemos aqueles discípulos cara a cara com o 

Cristo! Conseguimos imaginar sua felicidade? Pelo 

menos, deveríamos! Sabem por quê? São João 

Batista Maria Vianney nos explica: “Quando nós 

deixamos o Santo Banquete, nós estamos tão 

felizes como os Reis Magos, se eles pudessem ter 

carregado o Menino Jesus”.

Compreendamos, irmãos, na Eucaristia é Jesus 

verdadeiramente que carregamos dentro de nós! 

Portanto, se não conseguimos imaginar a alegria 

dos apóstolos, que rezemos agora: “Senhor, eu 

creio, mas aumentai a minha fé!”. Logo, sentindo 

uma alegria até maior que a dos santos apóstolos, 

qual nosso papel? Pela internet, já vi diversas 

publicações com dizeres do tipo: “Guarde sua 

felicidade em silêncio!”. Bem, meus caros, posso 

entender que se trate de alegrias da vida, que podem 

despertar invejas, mas jamais se deve pensar assim 

da Felicidade! Pois, a verdadeira e única Felicidade 

é Deus! E essa deve ser anunciada, comunicada! Ao 

anúncio de João, André corre para Cristo; ao 

encontrá-lo, corre para Pedro e anuncia-o! 

Comunicar o Cristo!

Para aqueles que nunca se sentiram motivados 

a comunicar o Cristo, anunciar a Boa-Nova, dizer ao 

próximo: “Encontramos o Messias!”, eu ouso dizer 

que, de fato, não o encontraram ainda. A verdadeira 

felicidade é tão maior que nós, que não podemos 

contê-la, nem queremos! É um tesouro que, quando 

mais se doa, mais se acumula! Guardar o Cristo é o 

contrário de amá-lo! Anunciemo-lo dentro de nossos 

dons: São Francisco de Assis já dizia para anunciar o 

Evangelho e, se necessário, usar palavras, ou seja, 

anunciar com a vida! A Bem-aventurada Chiara Luce 

Badano não falava de Deus, mas levava-o em seu 

sorriso. Santo Antônio arrastava multidões em suas 

pregações. Santo Agostinho, o Doutor do Amor, 

além das pregações, anunciou-o em obras que são 

fundamentos eternos da Igreja. Santa Marguerite 

Bourgeoys fundava escola para indígenas. De todas 

as maneiras podemos comunicar Nosso Senhor, 

mas que se comunique!

Portanto, amados irmãos em Cristo Jesus, na 

comunicação, deu-se o início da comunidade dos 

c r i s t ã o s ;  a s s i m  d e v e - s e  d a r  t a m b é m  a 

evangelização dos nossos contemporâneos. Até 

que nossa vida seja um grande testemunho, 

comecemos pelos lábios este exercício de espalhar 

a felicidade, o Evangelho, sem jamais deixar de nos 

esforçarmos para viver na santidade! 

                                                                                                              

Ronaldo de Ataíde Braga Junior

Segundo 
Domingo do

Tempo Comum

Na cena esboçada neste trecho do Evangelho (João 1, 35-42), Jesus, o Cordeiro de 
Deus, convida os que o seguem a um encontro defini�vo. Hoje, qual é a nossa 

resposta de fé?

Assinalamos no Calendário Litúrgico:

dia 20, São Sebas�ão, már�r da Igreja, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro; no dia 21, Santa Inês, már�r da 

Igreja, memória; dia 24, São Francisco de Sales, Bispo e Doutor da Igreja.

Carnê Nova Catedral de Niterói:
solidariedade + perseverança = nossa Catedral

A Sra. Jupira Lira da Silva foi a ganhadora da SMART 
TV SANSUNG 46", 3D, LED, sorteada após a Missa 
Vesper�na da Vigília de Natal, dia 24/12/2014.

No dia 11/01, domingo úl�mo,  a Sra. Maria da 
Gloria Richa Henrique, com o seu carnê 2353, e as 
contribuições em dia, foi a contemplada com o prêmio 
sorteado após a Missa das 8 horas: conjunto de 
saladeiras com 06 peças em aço inoxidável.

O próximo sorteio será no segundo domingo de 
fevereiro, dia 08. Concorrerão os colaboradores que 
es�verem em dia com a contribuição de janeiro. Faça a 
sua adesão! "Vamos construir" a "nossa" Nova 
Catedral... nós merecemos!

Equipe Porciúncula/Nova Catedral

Plantão Paroquial/atendimento:

                                                     dezembro                 anual
Cardiologia                        24           436
Clínica Médica                     34           702
Dermatologia                       00             00
Fonoaudiologia                      00             02
Ginecologia                       12           459
Nutrição                            02             72
Pediatria                              03              35
Psicologia                           08            167   
                   Total:      83        1.873 

19– 2ª feira

Hb 5,1-10

Sl 109(110),1-4

Mc 2,18-22

22  – 5ª feira

Hb 7,25 – 8,6

Sl 39(40),7-10.17

Mc 3,7-12

20 – 3ª feira

Hb 6,10-20

Sl 110(111),1-2.

4-5.9-10c

Mc 2,23-28

25 – domingo

Jn 3,1-5.10

Sl 24(25),4-9

1Cor 7,29-31

Mc 1,14-20

24 – sábado

Hb 9,2-3.11-14

Sl 46(47),2-3.6-9

Mc 3,20-21

– 6ª feira23 

Hb 8,6-13

Sl 84(85),8.10-14

Mc 3,13-19

21 – 4ª feira

Hb 7,1-3.15-17

Sl 109(110),1-4

Mc 3,1-6



Refletir... Construir... Refletir... Construir...
A luz vermelha

Somos permanentemente orientados por cores, 
ruídos, odores, sabores e tantos outros sinais exteriores 
que comandam nossos impulsos.

Luzes são sinais importan�ssimos e nos conduzem à 
claridade, compreensão, lucidez.

Tenho refle�do longamente sobre essa luz vermelha 
no altar que, quando acesa, indica a presença de Cristo no 
Sacrário. Ela muda todo o contexto do ambiente, que fica 
pleno, cheio de amor quase palpável de Deus. Ela abraça 
nossa presença diante do Sacrário, e nos transforma de 
expectadores a adoradores.

Quando se entra na nave silenciosa e na penumbra de 
uma igreja, lá está ela indicando o nosso porto seguro, o 
ancoradouro da nossa alma...

Em nossa sociedade, as ruas são sinalizadas pelos 
semáforos, que comandam o ir e vir dos veículos e dos 
pedestres. Há que se respeitar a luz vermelha; ela 
significa: PARE /  ESPERE /  ATENÇÃO. E todos paramos e 
respeitamos o tempo devido, se não quisermos morrer 
atropelados.

No Sacrário o significado não está muito longe disso. A 
luz vermelha parece nos dizer:

PARE... sua vida um momento aqui!
ESPERE... a presença de Deus penetrar em seu coração!
ATENÇÃO... ao que Deus quer para a sua vida!

E é bom parar, esperar e ter atenção, se não quisermos 
atropelar o amor divino e os bons propósitos que 
transitam pelos atalhos do nosso coração.

                                                                                                                                 
Lucia Romeu 

Não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias.

Cora Coralina

Sobre o amor-caridade

Irmã Dulce ensinou-nos, sem dida�smo, que "a 

caridade é a plenitude da Lei" (Cfr. Rm13,10) posta em 

prá�ca.

Lembrou-nos que a caridade não é dar esmolas ou as 

sobras... É doar-se por inteiro. É comprometer-se de fato 

pelo outro. É envolver-se totalmente. É solidarizar-se sem 

medida. Por isso só Deus é caridade.

do Editorial da edição nº721(7 a 13.12.2014)

Testemunho de Fé - Arquidiocese do Rio de Janeiro 

Transformação
Estamos sempre renascendo de nossas dores… ora 

elas são pequeninas, ora gigantes.

Existem dores que doem todos os dias, quase 
incuráveis .  Essas  são aquelas  que nos vão 
transformando, nos purificando, fazendo-nos pessoas 
melhores ,  mais  complacentes ,  bondosas  e 
misericordiosas. São as dores da existência, da 
humanidade, as dores e os sofrimentos que nos vão 
transformando!

Em Epitáfio, os Titãs cantam: “Cada um sabe a 
alegria e a dor que traz no coração”. São essas alegrias 
e dores que carregamos em nós que precisam ser 
aceitas e vivenciadas.

Quando aprendemos a compar�lhar a vida e suas 
nuances, a gente também cresce no espírito de 
solidariedade. Se não podemos curar as feridas e os 
sofrimentos das pessoas, podemos ser amigo, 
companheiro, irmão… podemos ser pessoa, gente de 
verdade!

Frei Paulo Sérgio, ofm

Papa Francisco
             
      e suas reflexões...

Viver a paz
Para fazer a paz é preciso coragem, muito 

mais do que para fazer a guerra. É preciso

coragem para dizer 'sim' ao encontro e 'não' à 

contenda; 'sim' ao diálogo e 'não' à violência; 

'sim' à negociação e 'não' à hostilidade; 'sim' 

ao  respe i to  dos  pac tos  e  'não '  às 

provocações; 'sim' à sinceridade e 'não' à 

duplicidade. Para tudo isso, é preciso 

coragem, força, ânimo. E ele ora: Senhor, 

desarmai a língua e as mãos, renovai os 

corações e as mentes, para que a palavra 

que nos faz encontrar seja sempre 'irmão', e 

o estilo de nossa vida torne-se shalom, paz, 

salam...

Pretexto ideológico
A violência é sempre o produto da 

falsificação da religião, de seu uso como 

pretexto para tramas ideológicas cujo único 

objetivo é o poder sobre os outros.

"Sem amor...
a solidariedade é vã" 

Sem o amor, inclusive os dons mais 

extraordinários são vãos, enquanto o menor 

dos nossos gestos de amor tem bons efeitos 

para todos. Com frequência somos muito 

áridos, indiferentes, distantes e, ao invés de 

transmitir fraternidade, são transmitidos  

egoísmo, frieza. Abramo-nos à comunhão 

com Jesus nos sacramentos, nos carismas, 

na caridade, para vivermos dignamente a 

nossa vocação cristã.

Cantinho franciscano

Onde há caridade e sabedoria,

não há medo nem ignorância.

Onde há paciência e humildade,

não há ira nem perturbação.

Onde a pobreza se une à alegria,

não há cobiça nem avareza.

Onde há paz e meditação,

não há nervosismo nem dissipação.

Onde o temor de Deus está guardando a casa,

o inimigo não encontra porta para entrar.

Onde há misericórdia e prudência,

não há prodigalidade nem dureza de coração.                                                                    

Oração de São Francisco


