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Ano XLI - 22 de fevereiro de 2015 - Nº 2086- edição semanal: 3.000 exemplares

26.02 - Às 14h, na sala de atendimento próximo à 
Secretaria, inscrições para o Ba�smo;
   - Às 19h30min, no Auditório, reunião do COR.

27.02 - Alô, par�cipantes do Coral Porciúncula, as 
a�vidades/2015 serão iniciadas, às 13h, no Salão de 
Reuniões. Até lá!

Celebrarão o Sacramento do Matrimônio 
em março/2015:

Dia 14  19h30 Rodrigo Rosa Tomaze� e 
  Fernanda Cardoso Gabriel
Dia 21  11h  Manoel Ricardo A. de Almeida e 
  Elisa O. de Almeida
Dia 28  19h  Rodrigo Afonso Mar�ns e 
  Rafaela de S. Cano
             20h       Kaiet Larrarte Bragança e 
  Danielle L. Alves D'Amico 

s quatro versículos do Capítulo 1º do 
Evangelista Marcos (12-15), lidos neste 

primeiro domingo da Quaresma, pintam duas 
cenas que falam de situações permanentes da 
vida de Jesus e, também, de seus discípulos:
 
 1. Sua ida ao deserto: chama a atenção, no 
texto de Marcos, que o Espírito é quem leva 
Jesus ao deserto para ali, durante quarenta dias, 
ser tentado por Satanás, entre animais 
selvagens. E a observação final,  muito 
interessante e apropriada: “Os anjos o serviam”. 

   Essa primeira cena é uma espécie de síntese de 
todos os dias de Jesus. A origem de Jesus está no 
Espírito. Por ele foi enviado e levado ao mundo, 
ao deserto. O deserto, interpretado como lugar 
de tentações, discernimento, solidão, aridez, 
risco e encontro com Deus, fará parte de todos 
os passos de Jesus. Em cada momento, ele será 
tentado a abandonar sua fragilidade, o projeto 
do Pai, a sucumbir diante das provações e riscos. 
Uma vida cômoda, desvinculada dos outros e de 
seus sofrimentos, poderia ser mais fácil e mais 
lógica também para ele. Mas quem conduz 
Jesus ao deserto e o sustenta é o Espírito. Sem 
ele não se enfrenta a vida e sem ele não se 
encontram as razões para a luta e para o risco.

   Trazendo este texto para perto de nós, 
podemos perceber que ele também poderá 
falar de nossa vida cristã, conduzida pelo 
Espírito para enfrentar todas as situações de 
desconforto que Satanás e o império do mal 
tentam nos impor. Ser fiel a Deus, escolhê-lo 
como único Senhor, encontrar nele mo�vos 
para não sucumbir é a proposta que nosso senso 
de doação e de comunhão nos dá para viver. 
Somente o Espírito pode verdadeiramente nos 
conduzir entre as dificuldades e tentações de 
cada dia e garan�r para todos nós a superação 
do mal pelo bem.

   2. Sua ida à missão: Marcos situa Jesus dentro 
de um quadro histórico amplo. Nele estava 
João Ba�sta, o precursor e ponte entre a 
esperança e a realização, entre o ontem do 
povo de Israel e a novidade do Reino 
anunciado por Jesus e sua presença. Na prisão 
de João Ba�sta, marcada pela injus�ça, pelo 
poder e dureza de coração, se anuncia a 
entrada em cena de Jesus, cujo projeto de vida 
não é menos perigoso nem menos exigente e 
ques�onador que o do Ba�sta. Sua palavra 
primeira é forte e introduz na verdadeira 
dinâmica do significado de sua presença e 
proclama as razões de sua ação. É, em síntese, 
a fala de sua missão: “O tempo já se completou 
e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos 
e crede no Evangelho”.

   Com esse anúncio, Jesus revela a direção de 
s u a  v i d a  c o m o  c o m p r o m i s s o  c o m  a 
transformação das estruturas e dos corações. O 
tempo novo que se estrutura a par�r do Reino 
de Deus congrega os que se deixam impulsionar 
pelo Espírito e acertam o passo com a Boa Nova, 
com a no�cia dada e apresentada por Jesus. 
Nele se completa o tempo, inicia o Reino e se 
criam laços de comunhão com os outros e com 
Deus. É sua lógica e sua cons�tuição.

   Trazendo também este texto para perto de 
nós, está claro que Jesus nos insere num 
projeto de esperança e de luz. No deserto da 
vida, somente Jesus poderá alicerçar nossa 
necessidade de libertação, comunhão e amor. 
Não o fará por vias fáceis e cômodas, mas 
pedirá de cada um de nós uma atenção 
con�nua à sua maneira de agir e ser. Será essa 
também nossa missão: realizar a obra do 
Re i n o,  co nve r te n d o - n o s  e  c re n d o  n o 
Evangelho, em Jesus. 

                                                                                                              
Frei Salésio Hillesheim

26 – 5ª feira
Est 4,17n.p-r.
      aa-bb.gg-hh
Sl 137(138),1-3.
    7c-8
Mt 7,7-12

24 – 3ª feira
Is 55,10-11
Sl 33(34),4-7.
    16-19
Mt 6,7-15

1º/03 – domingo
Gn 22,1-2.9a.
      10-13.15-18
Sl 115(116B),
    10.15-19
Rm 8,31b-34
Mc 9,2-10

28 – sábado
Dt 26,16-19
Sl 118(119),1-2.
4-5.7-8
Mt 5,43-48

27– 6ª feira
Ez 18,21-28
Sl 129(130),1-8
Mt 5,20-26

25 – 4ª feira
Jn 3,1-10
Sl 50(51),3-4.
12-13.18-19
Lc 11,29-32

O

Agenda

23 – 2ª feira
Lv 19,1-2.11-18
Sl 18(19),8-10.15
Mt 25,31-46

23.02 - Às 18h, na sala 8, reunião com todos os 
catequistas da Iniciação Cristã de Crianças, Adolescentes, 
Jovens e Adultos;
 - Missa da Aliança de Amor, do Movimento de 
Schoensta�, às 18h;
  - Às 19h, na Igreja, o Grupo de Oração Imaculada 
Conceição (GOIC) se encontra para a Recitação do Terço;
    - Às 19h30min, na Igreja, Grupo de Oração Imaculada 
Conceição (GOIC).

24.02 - Nosso Bazar Santo Antônio retornará, nesta 3ª 
feira, dia 24, das 9h às 16h. Ves�dos, ternos, camisas, 
blusas, bermudas e mais. Muitas novidades/2015! Preços 
ó�mos!
    - Às 19h, na sala 4, reunião da Equipe de Liturgia.

25.02 - Às 14h, no Salão de Reuniões, Oficina de 
Artesanato da Terceira Idade, projeto da Pastoral 
Familiar;
    - Às 19h, na Capela, Terço dos Homens, aberto à 
Comunidade.

Do deserto à missão

Primeiro 
Domingo da 
Quaresma

Tentações, provações... Jesus nos ensina a superá-las 
na força da Palavra de Deus. (cf Mc 1, 12-15)

No Calendário Litúrgico assinalamos: dia 22, domingo, omite-se a festa da Cátedra de São Pedro, Apóstolo; dia 23, São 
Policarpo, Bispo e Már�r, comemoração faculta�va. 
Hoje, quarto domingo do mês, oramos, em todas as Missas, pelos nossos dizimistas. Você já faz parte deste 
"con�ngente"? Chegue-se a nós!
Para bem vivermos esse tempo de conversão e penitência, convidamos toda a comunidade da nossa Porciúncula de 
Sant'Ana que, há 50 anos, caminha como Paróquia com seu jeito fraterno e acolhedor, para par�cipar das celebrações 
da Via-Sacra que terá início às 19 horas sob a coordenação das diversas Pastorais e dos Serviços:

27/02 (6ª feira) – MESCS e MEBES
06/03 (6ª feira) – Movimento de Nossa Senhora Schoensta� e Ministério do Acolhimento
13/03 (6ª feira) – OFS e JUFRA
20/03 (6ª feira) – Pastoral do Dízimo e COR
27/03 (6ª feira) – Iniciação à Vida Cristã (Pastoral do Ba�smo, Catequese e Catecumenato)
01/04 (4ª feira) – SEFRAS

Catequese especial - As inscrições / 2015, des�nadas a deficientes visuais, estão abertas 
na Secretaria Paroquial. Reinício dos encontros no mês de março.

Súplica
Senhor, mesmo que já tenhamos feito 

uma longa caminhada, dá-nos 

a coragem de sempre procurar 

um caminho a fazer.

Santo Agos�nho

Do coração atribulado o 
Senhor está perto e 

conforta os de espírito 
aba�do. (Salmo 33, 19)
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 Cada ser humano traz em sua existência o dom da 
fé. Dom divino, uma força escondida no coração 
humano, como a semente na terra. Seu dinamismo 
nos faz olhar para além do horizonte, a eternidade. 
Assim como a semente plantada na terra, esse dom 
que nos veio de Deus precisa ser cuidado, 
alimentado, para que se torne forte.

 O Apóstolo Tiago, também chamado de Tiago 
Menor, foi testemunha da ressurreição do Senhor 
Jesus. Nos deixa escrito uma Carta Apostólica que 
transmite o sen�do profundo da fé cristã, e ensina a 
cul�vá-la com coragem: é preciso oração, fazer 
silêncio para escutar a vontade de Deus; paciência 
nas provações; o domínio da língua; o cuidado de 

A Fé 
dom divino para ser vivido e par�lhado

 Milhares de pessoas reúnem-se ao meio-dia de 
domingos e Dias Santos na Praça São Pedro, para 
acompanhar a oração mariana do Angelus conduzida 
pelo Papa Francisco. Mas como se desenvolveu essa 
tradição?

 A primeira no�cia precisa sobre o Angelus 
remonta a 1269, período em que São Boaventura, 
conhecido como “Frei Dr. Seráfico”, foi Geral da 
Ordem Franciscana. De fato, durante o Capítulo 
Geral dos Frades Menores realizado em Piza, foi 
prescrita, aos frades, a saudação a Nossa Senhora, 
todas as noites, com o som dos sinos e a recitação 
de “Ave-Marias”, recordando o mistério da 
encarnação do Senhor.

 Por fim, o Papa Paulo VI inclui a oração no 
documento  Marialis Cultus, exortando a manter vivo 
o costume de recitá-la diariamente. O Angelus 
também foi uma oração muito cara ao Papa João 
Paulo II, que a cons�tuiu momento de encontro com 
féis de todo o mundo, na Praça São Pedro.
 
 O Angelus do meio-dia, hoje o mais difundido, é 
vivido como forma de parada nos cansaços do dia e 
elevação do pensamento à Mãe dos Céus. Foi o 
úl�mo a ser introduzido na prá�ca dos fiéis. A 
recitação do Angelus, também chamada de “Oração 
da Paz”, deseja honrar o Filho de Deus que, 
encarnando-se no seio da Virgem Maria, coloca os 
fundamentos da paz entre Deus e a Humanidade.

                                                                                             
Fonte: Rádio Va�cano, Jornal Testemunho de Fé  
Adaptado por Rosa Maria Ferraz  Ximenes, OFS

Can�nho franciscano
Como surgiu a tradicional oração mariana do Angelus?

O preço da Cruz, que pagou nosso pecado

Pois um Deus crucificado

Por amor se entregou

Sen�u-se só, pelo Pai abandonado

Pelos outros, desprezado

Esta Cruz glorificou

//Alegrai-vos todos vós, os redimidos

Que Jesus fortalecido

Pelo Pai, ressuscitou.//

Meus irmãos, através do sofrimento

Não deixeis o aba�mento

Apagar vosso fervor

Este Jesus, que os nossos passos guia

Pelas mãos da Mãe Maria

Vem a nós ressuscitar

//Nossos corpos, ao final da caminhada

Nessa Cruz glorificada

Vão enfim transfigurar//

      Autora – Therezinha Bi�ar

O preço da Cruz

Só para lembrar...
  As alegrias provêm de Deus 

que nos irradia com o seu 
amor paterno de 

misericórdia e divina 
bondade. 

Frei João Lopes da Silva

 A Quaresma é para Igreja o que a permanência de 

40 dias foi para o Filho de Deus: um tempo mais 

intenso de exercício espiritual. É tempo de 

reconhecer a presença de Deus na caminhada, no 

trabalho, na luta, no sofrimento e na dor da vida do 

povo. É tempo de fazer com Jesus o caminho a 

Jerusalém para cumprir a missão que o Pai lhe 

confiou: dar a sua vida e ser glorificado. 

 É tempo de forte conversão, de mudança interior, 

de deixar tudo o que é velho em nós. É tempo de 

assumir tudo que traz vida às nossas comunidades e 

à sociedade. É tempo de graça e salvação. É tempo 

de preparação, através do jejum, da caridade e da 

oração, para o momento mais importante do ano 

litúrgico na história da salvação: a Páscoa.

 É tempo de preparação para celebrar os grandes 

mistérios cristológicos: a Paixão, a Morte e a 

Ressurreição do Senhor. É tempo de atenta, 

profunda e prolongada escuta da palavra de Deus, 

pois é a Palavra que nos faz mudar de vida. É tempo 

de avaliação para corrigir os erros e aprofundar a 

vivência da fé. 

É tempo de Campanha da Fraternidade, de optar 

por Deus com todo o nosso ser, afinal, não podemos 

servir  a Deus e ao dinheiro. É tempo de 

experimentar a presença e a comunicação da graça 

salvadora através das celebrações litúrgicas. Então, 

Quaresma é tempo de bênção. 

Frei Elísio Braz de Jesus

Colaboração: Almir Zotollo 

Salvador, Bahia

Quaresma, caminho para conversão... Quaresma, caminho para conversão...Quaresma, caminho para conversão...

tratar cada pessoa com fraternidade, especialmente 
os mais pobres, os preferidos de Deus. A fé 
manifestada nas obras de caridade recebe o alimento 
que a sustenta e fortalece. É incisivo e diz com clareza 
sobre quem tendo riquezas e nelas coloca sua 
segurança, fundamenta a vida no que é passageiro.

 Aprendamos com as abelhas que trabalham, 
fazendo gerar o mel, que alimenta e adoça a vida. 
Trabalhemos para crescer na fé, com alegria, não 
percamos tempo no que é provisório e efêmero.

                                                                                                                                      
Pe. Reginaldo Marcílio, C. Ss R

Fonte: Revista de Aparecida – dez/2014
Adaptado por Rosa Maria Ferraz  Ximenes,OFS

Eu vim
para servir

(cf. Mc 10,45)
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