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A autoridade da fé

O pai e a mãe do menino
estavam maravilhados
com o que se dizia dele.
Lc 2, 33

Par�cipe

Você concorda?
A alegria, de modo tênue e forte,

corrobora em nós a certeza de 
sermos imagem do eterno.

D. Eugenio Sales - in memoriam

  O cenário do Evangelho de hoje localiza-se às 

margens do mar da Galileia, na cidade de 

Cafarnaum. É sábado, dia de ir à sinagoga. 

Jesus com seus discípulos vão, assim como o 

povo em geral, para cumprir o preceito. Jesus 

entrou na sinagoga e tomou o livro sagrado e 

começou a ensinar, como era de costume. No 

decorrer de sua pregação, foi interrompido por 

um homem possuído por um espírito impuro 

— estava possesso. Jesus o repreendeu 

dizendo: “cala-te e sai dele”. O espírito maligno 

o deixou. Todos ficaram admirados diante do 

acontecimento. A comunidade ficou extasiada 

diante da autoridade de Jesus. Possessão quer 

representar todos os �pos de vícios que o ser 

humano carrega, especialmente o pecado.

     O Evangelho, ao afirmar o ensinamento 
realizado com autoridade por Jesus, diz, 
diretamente, que ele é o profeta prome�do e 
semelhante a Moisés, tema da primeira leitura. 
Pedro destaca, na segunda leitura, que Jesus 
não é somente semelhante a Moisés, é maior 
que ele. Os profetas falam com autoridade 
porque falam em nome e por inspiração de 
Deus. A palavra de Jesus, qual uma luz, ilumina 
o coração do homem revelando o mal que o 
aflige e o distancia do Deus da vida e dos seus 
semelhantes.

    A autoridade de Jesus vem do carisma e da fé 

e não do poder, como o dos rabinos, que 

comentavam as Escrituras à base de citações 

das autoridades e da casuís�ca, carregando 

fardos pesados sobre os ouvintes. O anúncio 

de Jesus é sempre pedagógico, imbuído de 

misericórdia, limpo de moralismo e de 

julgamento: “não julgueis e não sereis 

julgados,  não condeneis e não sereis 

condenados”. A palavra de Jesus é de acolhida: 

“vinde a mim, vós que estais cansados, 

aba�dos ou desanimados”. O poder dá-se e 

�ra-se pela força ou pelos votos. O poder abre 

muitas portas e enche muitos bolsos, mas não 

nos torna livres como seres humanos. 

  A autoridade se ganha. A autoridade supõe 

carisma, graça e fé. O poder é humano, e a 

autoridade é divina. É uma bênção. O carisma 

da fé dá autoridade, liberta-nos e fala até pelo 

silêncio. O silêncio de Maria é um exemplo de 

autoridade, quando diz o seu sim ao anjo 

Gabriel: “faça-se em mim, segundo a tua 

vontade”. A autoridade supõe humildade, 

colocar-se a serviço, lavar os pés, levantar o 

caído, ouvir o necessitado, acolher o sofredor, 

amar o desamparado.

   A força da autoridade está na fé, no amor, e o 

milagre acontece. A autoridade se alimenta da 

oração e da caridade, do servir e da humildade. 

A força da fé transforma o pão em Eucaris�a e 

nos dá autoridade de sermos filhos de Deus.

                                                                                                                                                              

Frei Sérgio Pagan

Quarto 
Domingo do

Tempo Comum

Ouçamos Jesus que nos fala com a autoridade do Pai; coloquemos em prá�ca a sua proposta — dos 

valores insubs�tuíveis — que sempre nos restaura; liberta-nos de qualquer  �po de dominação que 

nos "enferruja", nos escraviza. Que nos tornemos convictos: Jesus é o "Santo de Deus".

No Calendário Litúrgico assinalamos: amanhã, dia 2, Apresentação do Senhor, festa; dia 3, São Brás, Bispo e 

Már�r, memória faculta�va; dia 5, Santa Águeda, Virgem e Már�r, memória; dia 6, São Paulo Miki, e 

Companheiros Már�res, memória.

> Dia 7 de fevereiro, Primeira Formação de 

Catequistas/2015 - Apesar do recesso dos Encontros 

de Catequese, todos os catequistas do Batismo, 

Catequese Infantil, Catecumenato e Crisma são 

convocados, pela Arquidiocese de Niterói, através 

da Irmã Inês Maria, Assessora Arquidiocesana da 

Catequese de Niterói, RJ, para o Primeiro Encontro 

de Formação de 2015, que ocorrerá no dia 07/02 na 

Paróquia do Santo Cristo, Fonseca,  das 13h às 18h.
             

Atenção 1: Todos os que atuam em algum segmento 

da Iniciação à Vida Cristã(IVIC) deverão participar da 

formação.

Atenção 2: Catequistas da Porciúncula, favor entrar 

em contato com a Coordenadora para preencher a 

ficha de inscrição e para mais esclarecimentos. 

02– 2ª feira

MI 3,1 -4

Sl 923 (24),7-10

LC 2,22 -40

05 – 5ª feira
Hb 12,18-19.

21-24
Sl 47 (48),2-4.9-11

Mc 6,7-13

03 – 3ª feira
Hb 12, 1-4

Sl 21 (22), 26b -28
e 30-32

Mc 5, 21-43

08 – domingo
Jo 7,1-4.6-7

Sl 146 (147),1-6
1Cor 9,16-19

22-23
Mc 1,29-39

07 – sábado

Hb 13,15-17

20-21

Sl 22(23),1-6

Mc 6,30-34

06 – 6ª feira
Hb 13,1-8

Sl 26(27),1.3.5.
     8b-9abc
Mc 6,14-29

04 – 4ª feira

Hb 12,4-7.11-15

Sl 102 (103),1-2.

13-14.17-18a

Mc 6, 1-6

    > Amanhã, dia 2,  festa da Apresentação do Senhor, as 

velas serão bentas nas Missas do dia, ou seja, às 6h30min e 

às 18h. Lembramos: a verdadeira Luz que Maria apresenta 

é seu filho, Jesus, a Luz do Mundo.

   > Na 3ª feira, dia 3, comemorando São Brás, após as 

Missas, 6h30min, 8h, 12h e 18h, receberemos a sua 

bênção; o Sacerdote roga: "Por intercessão de São Brás, 

Bispo e Mártir, livre-te Deus do mal da garganta e de 

qualquer outra doença. Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo". E nós respondemos: "Amém"!

    > Primeira sexta-feira do mês, dia 6 - Missas às 

6h30min, 8h, 15h30min (com Unção dos Enfermos) e 18h.
      > Aberta a Cantina/2015 - Bem- vindos! Hoje, dia 1º, 

Jornada de Casais; dia 08, Pastoral do Batismo; dia 15, 

carnaval, Cantina fechada; dia 22, Pastoral Familiar, Berj e 

Romilto.

  >Dia 7, sábado, às 9h, inscrições para o Batismo. 
Atendimento: sala junto à Secretaria Paroquial.

   > Dia 8, domingo, às 8h, Missa com a participação da OFS; 
logo após, reunião no Salão de Reuniões.

   > Carnê Nova Catedral de Niterói - Sorteio, no dia 8, entre 
os paroquianos que aderiram à campanha de adesão.  Você é 
um dos concorrentes? Estamos na torcida!

  

  
      

                                                                                

Nós, Secretárias da Porciúncula, agradecemos o 
carinho e o respeito a nós demonstrados, durante o 
ano de 2014, pelos Freis, Pastorais e Paroquianos. 
Colocamo-nos  à disposição para bem  atendê-los 
neste ano que se inicia.

Anna Maria Di Mango
Coordenadora da Iniciação à Vida Cristã de 

Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos
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Informação... Formação... Informação... Formação...
A vida humana possui três grandes estágios: o 

primeiro estágio é no útero materno, o segundo é a 
vida humana e sua interação social e o terceiro estágio 
é a vida eterna. Os três estágios estão intrinsecamente 
ligados entre si. A biologia esclarece que o embrião 
humano já dispõe de um patrimônio gené�co próprio 
e possui o direito de ser respeitado na sua integridade 
e dignidade.

   A bioé�ca, de cunho personalista, que é a corrente 
adotada pela Igreja, tem como obje�vo indicar os 
limites e as finalidades da intervenção do homem 
sobre a vida humana.É uma nova disciplina que 
combina  o  conhec imento c ien�fico com o 
conhecimento dos valores humanos. Podemos 
afirmar: uma ponte entre a cultura cien�fica e a 
humanís�ca. Seu princípio fundamental é o princípio 
da defesa da vida como valor fundamental, o qual 
ressalta a sacralidade e a individualidade da vida 
humana.

   O respeito pela vida, a sua defesa e a sua promoção 
representam o primeiro impera�vo é�co do homem 
diante de si mesmo e dos outros. É muito oportuno 
ouvir as palavras do apóstolo Paulo: “Não vos 
conformeis com este mundo” (Rm 12,2). A Igreja não 
deve concordar com tudo o que hoje se sustenta em 
nome do cien�ficismo. Somos a Igreja do “Sim”. Sim, 
ao direito de nascer e viver com dignidade! Sim à vida 
de todos, em todas as suas formas e manifestações! 
Sim às pesquisas levadas adiante com seriedade e 
serenidade, sem sensacionalismo e vãs promessas! 
S i m  à  p e s q u i s a  co m  c é l u l a s  a d u l ta s  ( n ã o 
embrionárias). Sim ao empenho da ciência por 
minorar o sofrimento de doenças autoimunes, com 
evolução progressiva. Sim às infinitas manifestações 
dos milagres da vida, mas sem esquecer o mistério da 
cruz como caminho de crescimento humano. Sim para 
que pais não se fechem a gerarem filhos para a 
construção de um mundo fraterno.

   Para que a vida seja protegida é preciso a família, 
base da vida humana, fonte de paz, alegria, felicidade 
e serenidade pessoal. Porto seguro indicado por 
nosso Pai Al�ssimo.

                                                                                                                                                  
Cardeal Orani João Tempesta. O. Cist.

Arcebispo do Rio de Janeiro
Fonte: Jornal Testemunho de Fé

               Adaptado por Rosa Maria Ferraz Ximenes, OFS

                                                                                                                                                                    

Somos a Igreja do Sim
Eucaris�a, a mais bela e 

profunda expressão do ser 
cristão e do ser Igreja

    É o sacramento de comunhão divino-humana, 
em que Jesus, nosso único Sacerdote, se oferece 
ao Pai junto conosco, com a finalidade de 
realizar o seu sonho de amor: o Reino de Deus 
entre nós, reunindo-nos como filhos e filhas de 
um mesmo Pai.

   Por tudo isso, a Eucaris�a é um sacramento 
comunitário que deve ser celebrado por uma 
assembleia viva e par�cipante. É a renovação 
daquilo que Jesus realizou na Úl�ma Ceia e nos 
pediu que repe�ssemos sempre em sua 
memória.
                                                                                                               
Pe. José Ulysses daSilva, C.Ss. R. – Revista de Aparecida
Adaptado por Rosa Maria Ferraz Ximenes, OFS

Maria da apresentação

 “No dia 2 de fevereiro, celebramos a 
Apresentação do menino Jesus no Templo. Em 
algumas localidades, é uma festa mariana, 
chamada Nossa Senhora das Candeias. 
    
 Cerca de quarenta dias depois do nascimento 
do filho primogênito, os pais iam ao Templo de 
Jerusalém oferecer o filho a Deus. Conforme 
esse costume, Maria e José levam Jesus ao 
Templo. Maria é acolhida por Simeão que dá 
graças a Deus por ter em seus braços o Menino 
Deus, por ver com seus próprios olhos a salvação 
de Israel. Simeão recorda a Maria que o menino 
será sinal de contradição e uma espada de dor 
vai lhe atravessar o coração. Maria permanece 
em silêncio, não se retrai e outra vez diz o seu 
sim para Deus, mesmo sabendo que será 
exigente sua missão.
 
 Q u e  M a r i a  e d u c a d o ra  n o s  e n s i n e  a 
surpreendente lógica do Evangelho!”

Colaboração: Setor Comunicação.

Avisos da Catequese
 

 Início dos Encontros de 
Catequese: dia 03 de março
 

 As inscrições para a Catequese Infantil, nesta 
semana serão:
  > de amanhã, dia 02, segunda-feira, a sábado, dia 07:
       >> de 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h
       >> no sábado, após a Missa das 16h
 Para mais informações, dirigir-se, por favor, à 
Secretaria Paroquial.
 
             Catecumenato e Crisma de Jovens e Adultos
As inscrições acontecerão nos domingos de 
fevereiro, após as Missas:
 
       >> Manhã: das 10h às 12h30min              
       >> Tarde: das 17h às 21h
 
Quem pode se inscrever no Catecumenato de 
Adultos?
   Quem ainda não recebeu os Sacramentos do Batismo, 
da Eucaristia e, se casado, o Sacramento do Matrimônio.
 
Quem pode se preparar para receber o Sacramento 
da Crisma?
  Quem já recebeu os Sacramentos do Batismo, da 
Eucaristia e, se casado, o Sacramento do Matrimônio.
 Para mais informações, dirigir-se, por favor, à 
Secretaria Paroquial.
 
Documentos: 1 retrato 3x4, xerox do comprovante de 
residência, da certidão de nascimento, da lembrança 
do Batismo, da lembrança da Primeira Eucaristia e da 
Crisma do padrinho.  

Aplica�vo católico para crianças tem novo personagem para evangelização na internet
   O Aplica�vo Pequeninos do 

Senhor tem um novo personagem 

para d iver�r  e  encantar  as 

crianças, é o pequeno Pedro. 

Apaixonado por futebol, ele tem 

muitas amizades e não perde os 

encontros das cr ianças aos 

domingos na Igreja. “Pedro é um 

menino sapeca que gosta de 

futebol e de ir aos encontros dos 
Pequeninos do Senhor, aos domingos, na Missa, 

para conhecer as histórias de Jesus e encontrar 

seus amiguinhos Mateus e Lia”, conta a presidente 

do Projeto, Rachel Abdalla.

I n á c i o  D efi l i p p i  G o n ça l ve s  i nte r p reta  o 

personagem Pedro, que faz parte da turminha dos 

Pequeninos do Senhor. Na vida real, Inácio é o 

Pedro – literalmente. Nas histórias, assim como na 

vida real, leva uma vida de aventura, mas também 

de oração.

   No #pequeninosAPP, Pedro é o segundo 

personagem disponibilizado aos internautas. 

Pedro contará em texto e áudio sua história, e 

também trará jogos como “memória”, “quebra-

cabeça” e “basquete”. Rebeca foi a primeira, e fez 

muito sucesso entre as crianças. Ao todo, serão seis 

personagens com histórias e jogos exclusivos: 

Rebeca, Pedro, Sara, Mateus, Lia e Lucas.

   O #pequeninosAPP é a primeira inicia�va da 

Igreja Católica que leva a mensagem de amor ao 

próximo e a Deus para crianças conectadas ao 

mundo virtual. Disponível para smartphones e 

tablets, o aplica�vo é totalmente gratuito e conta 

com jogos, desenhos para colorir, quebra-cabeças, 

orações, orientação para catequistas, histórias em 

texto e áudio contadas pelo  seis personagens do 

projeto e making of.

   Lançado no dia 12 de outubro, Dia de Nossa 

Senhora Aparecida e Dia da Criança, o aplica�vo já 

virou “febre” entre as crianças e os pais.

N o  h o t s i t e  d o  a p l i c a � v o 

(h�p://www.pequeninosdosenhor.org/index.php

/app/) é possível acessar o conteúdo e navegar 

pelo Aplica�vo.

Navegue pelas telas do aplica�vo saiba mais

#pequeninosAPP : Envolve pais e filhos em torno da 

m e n s a ge m  d e  a m o r  a o  p róx i m o  e  a  D e u s .

Novidades: Todo mês um novo personagem da 

turminha do Pequeninos do Senhor.
 Jogos: Para colorir, montar, brincar e fortalecer os laços 
entre pais e filhos.
 Mul�mídia: Fotos, vídeos, desenhos, áudios e o CD 
completo do Pequeninos do Senhor.

                                                                               Fonte: arquidiocesedemaringa.org.br
                                                                                                   Colaboração: Anna Maria Di Mango
                                                                                          Coordenadora da Iniciação à Vida Cristã
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