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aro Leitor, a narra�va do Evangelho de hoje é 

ambientado no Templo de Jerusalém, nos dias que
 antecedem a Páscoa. Não se tratava do an�go Templo 

de Salomão, há muito destruído, mas um novo e 

majestoso prédio em construção a mando de Herodes 

para demonstrar as suas boas disposições para com o 

culto a Javé e angariar a benevolência dos judeus. Na 

ocasião da Páscoa, milhares de peregrinos acorriam a 

Jerusalém, e o comércio relacionado com o Templo 

sofria espantoso incremento. O próprio Templo emi�a 

licenças para a instalação dos postos comerciais a sua 

volta. O dinheiro arrecadado com a emissão dessas 

licenças rever�a para o sumo-sacerdote, e vários 

desses pontos de venda pertenciam, diretamente, à 

sua família. Vendiam-se os animais para os sacri�cios e 

vários outros produtos des�nados à liturgia do 

Templo. Havia, também, as tendas dos cambistas que 

trocavam as moedas romanas correntes por moedas 

judaicas, pois não era permi�do que moedas com a 

e�gie de imperadores pagãos profanassem o tesouro 

do Templo.

 Os profetas de Israel, em diversas situações, haviam 

cri�cado o culto sacrificial que Israel oferecia a Deus, 

considerando-o como um conjunto de ritos estéreis, 

vazios e sem significado, uma vez que não eram a 

expressão verdadeira de amor a Javé; �nham, 

inclusive, denunciado a relação do culto com a 

injus�ça e a exploração dos pobres (cf. Am 4,4-5; 5,21-

25; Os 5,6-7; 8,13; Is 1,11-17; Jer 7,21-26). As 

considerações profé�cas consolidavam a ideia de que 

a chegada dos tempos messiânicos implicaria a 

purificação e a moralização do culto prestado a Javé no 

Templo. O profeta Zacarias liga explicitamente o “dia 

do Senhor” com a purificação do culto e a eliminação 

dos comerciantes que estão “no Templo do Senhor do 

universo” (Zac 14,21). Ora, quando Jesus, de chicote 

em punho, expulsa do Templo os vendedores de 

ovelhas, de bois e de pombas, e vira a mesa dos 

cambistas (vv.14-16), revela-se como “o messias” e 

anuncia a chegada de novos tempos, os tempos 

messiânicos. No entanto, Jesus vai bem mais longe do 

que os profetas do An�go Testamento. Ao expulsar do 

Templo também as ovelhas e os bois que serviam para 

os ritos sacrificiais que Israel oferecia a Javé, Jesus 

intenta inviabilizar o culto e demonstra que não 

propõe apenas uma reforma, mas a abolição do 

próprio culto.

 Indignados, os líderes judaicos perguntam com 

que legi�midade Jesus se arroga o direito de abolir 

o culto oficial prestado a Javé? A resposta de Jesus 

é, à primeira vista, estranha: “destruí este Templo, e 

Eu o reconstruirei em três dias” (v. 19). João deixa 

claro que Jesus não se referia ao Templo de pedra 

onde Israel celebrava os seus ritos litúrgicos (v. 20), 

mas a um outro “Templo” que é o próprio Jesus: 

“Jesus, porém, falava do Templo do seu corpo” (v. 

21). Jesus, aludindo a sua ressurreição dos mortos, 

apresenta-se como o “novo Templo”. O Templo 

representava, no universo religioso judaico, a 

residência de Deus, o lugar onde Deus se revelava e 

onde se tornava presente no meio do seu Povo. 

Jesus é, agora, o lugar onde Deus reside, onde se 

encontra com os homens e onde se manifesta ao 

mundo. É através de Jesus que o Pai oferece aos 

homens o seu amor e a sua vida. Aquilo que a an�ga 

Lei já não conseguia fazer — estabelecer relação 

entre Deus e os homens — é Jesus que, a par�r de 

agora, o faz.
                                                                                                                                           

Luiz Fernando Conde Sangenis
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Súplica
Como Jesus, que tenhamos a sabedoria 

de crescer e viver sem perder de vista o 

Reino de Deus e a sua jus�ça, para que 

possamos conquistar verdadeira 

maturidade na vida e na fé. 

Pe. Marcos Ramalho 

Dia 13, 6ª feira, completa-se o segundo ano de Pon�ficado (dia da eleição) do Papa Francisco. No dia 19 próximo, 
início do seu ministério como Pastor Supremo da Santa Igreja. (Cf. pp. 72 e 75 do Diretório da Liturgia/2015). Oremos 
pelo Santo Padre!

Peregrinação ao México

05 a 21 de setembro de 2015
   Inscreva-se já!

   
  Orientador: Frei Salésio

    Informações e ficha de inscrição:
     Qualitá Turismo (2222-0800) e

Secretaria Paroquial da Porciúncula (2711-2499)

Reunião de informações e inscrições
dia 16/03/2015, às 19h, no Auditório

de nossa Porciúncula

Roteiro imperdível: US$ 3.600

‘‘Destruí vós este templo, e eu o reerguerei em três dias’’ (Jo 2, 19).

Um novo culto a Deus

Destruí este Templo, e, em três dias, eu o levantarei".(Jo 2,19)

Hoje somos portadores de uma certeza: o corpo ressuscitado de Jesus é o 
novo Templo de Jerusalém. 

Con�nuam abertas as Inscrições para a Catequese 
Paroquial/2015: Catequese Infan�l (a par�r dos 8 
anos) e da Infância e Adolescência Missionária 
Franciscana (IAMF) - aos sábados, após a Missa das 
16h; Catecumenato e Sacramento da Crisma: aos 
domingos, das 10h às 12h, na área coberta do pá�o 
na frente da Igreja.

Dia 09, 2ª feira, na Igreja, recitação do terço: às 16h, com a 
Legião de Maria; às 19h, com o G.O. Imaculada Conceição

a Dia 10, 3ª feira, no Salão de Festas, das 9h30min às 
16h,"Nosso Bazar"; ó�mas ofertas, melhores preços; 
aceitamos doações. Acesso: Rua Miguel Couto, 300.

a Na sala 4, às 19h, reunião do MEBES
 
Dia 11, 4ª feira, às 15 horas, acontece o "Chá + Bingo", 
no Salão de Festas. Sua presença, nossa alegria! 
Par�cipação: R$15,00. Acesso: Rua Miguel Couto, 300

 às 19h, formação para no Salão de Reuniões, 
toda a Comunidade sobre o tema da Campanha da 
Fraternidade/2015: “Eu vim para servir”

O Grupo de Oração Pentecostes convida para o Terço 
da Misericórdia e a Via-Sacra, às 4ªs feiras, às 15 horas, 
na Capela do San�ssimo.

Dia 12, 5ª feira, às 19h, reunião: 
na sala 7, dos coordenadores da Pastoral Familiar.
na sala 8, de formação da Iniciação Cristã com Frei Aldo.

a às 19h30min, no Auditório, reunião do COR

a Dias 12 e 13, 5ª e 6ª feiras - "Artesanato e 
Gostosuras na Porciúncula para Você", das 9h às 18h. 
Novidades à sua espera no Salão de Festas. 
Acesso: Rua Prof. Miguel Couto, 300.

a Dia 13, 6ª feira, às 19h, na Igreja, Via-Sacra, sob a 
coordenação da OFS e da JUFRA

a Dia 14, sábado, às 16h, Missa, com a celebração da 
“Entrega da Cruz” aos novos catequizandos/2015

a Dia 15, domingo, grupo responsável pela Can�na 
Santo Antônio: Coroinhas

(...) e segui adiante por 
todo o caminho que eu vos 
indicar para serdes felizes.

Jeremias 7,23b
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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 a sua proposta para que nossa Paróquia tenha uma evangelização mais eficiente e mais abrangente ou qual a 

sua proposta em termos de missão (evangelização)?

_____________________________________________________________________________________________

Obs.: Suas respostas poderão ser entregues, no dia 22 de março, em urnas que Você encontrará à entrada da Igreja. 

Obrigado por sua par�cipação.

Frei Salésio Hillesheim

Vamos par�cipar da assembleia paroquial?

 Numa época de fé e de incredulidade, de luz e de 
trevas, lá pelos idos 1960, num momento de revoluções 
diversas, surgia uma nova paróquia franciscana dentro de 
um ambiente quase benedi�no, cujo centro era o Campo 
de São Bento. 

 A  Porc iúncu la  era  uma Capela  Conventua l 
pertencente à Paróquia de São Judas Tadeu e, face aos 
entendimentos entre o Governo Provincial dos Frades e 
a Cúria Arquidiocesana de Niterói, no dia 09 de abril de 
1965, o então arcebispo dom Antônio de Almeida 
Morais Júnior emi�u o decreto Arquidiocesano criando 
a  P a r ó q u i a  d a  P o r c i ú n c u l a  d e  S a n t ' A n a , 
desmembrando-a da Paróquia de São Judas Tadeu, 
sendo seu primeiro pároco, Frei Crescêncio Gilbert, 
então Guardião do Convento.

 Firma-se, então, a tradição dos festejos de Santo 
Antônio. Sua realização ocorria desde 1958, sob o 
comando da Pia União de Santo Antônio, quando 
ocorriam a distribuição de pães bentos, a procissão e os 

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

Aproximamo-nos do Jubileu de Ouro de nossa Paróquia
 E a caminhada é plena de "histórias"...

festejos na área interna, com apresentação de quadrilhas 
e danças a cargo do grupo jovem e das crianças da 
catequese e dos colégios do bairro. A festa invadiu então, 
nos anos setenta, as ruas do entorno, onde se dispuseram 
barracas que vendiam iguarias e prendas.

 Os 800 anos do nascimento de Santo Antônio foram 
comemorados de forma especial em 1995, quando seus 
devotos acorreram em grande número à Paróquia, que 
embora tenha como padroeiras Nossa Senhora dos Anjos 
e Sant'Ana, quem atrai as mul�dões é ele.

 Hoje, a festa con�nua com a caracterís�ca inicial de 
arrecadar fundos para a assistência dos excluídos. A 
Trezena dá início à festa; há também a tradicional 
distribuição do pão de Santo Antônio e a procissão no dia 
13 de junho. A festa é parte do calendário oficial da 
cidade, e seu carro chefe — o “Angu da Porciúncula” — é 
uma tradição esperada por muitos no dia do Santo.
                                                                                                                                                                           

Antônio Carlos Bodini 

50 Anos - Festa de Santo Antônio

De acordo com as Cons�tuições Gerais e o Estatuto Nacional, o irmão Ministro, em conformidade com os demais 
membros do conselho desta Fraternidade, convoca todos os irmãos(ãs) professos(as) a reunirem-se em capítulo 
avalia�vo no próximo dia 15 de março de 2015, na sede da Fraternidade, sito à Rua Miguel Couto, 300 - Salão Superior, 
em primeira convocação às 9 horas e às 10 horas em segunda e úl�ma convocação.
O capítulo avalia�vo é uma oportunidade para que todos sejam consultados sobre a nossa caminhada na fraternidade, 
fazendo, com responsabilidade, as sugestões que acharem necessárias.
Fica entendido que a instalação da assembleia será no horário acima estabelecido, porém, como de costume, a reunião 
geral terá início com a Santa Missa às 8 horas, na Igreja Porciúncula de Sant'Ana, seguida do café fraterno e do O�cio das 
Horas no Salão Superior, importantes momentos de fraternismo e de oração para o bom êxito de nosso capítulo.
                                                                                                                                                                                 Paz e Bem!

Elio Ferreira de Souza OFS
Irmão Ministro Local                                                                                                                                                                                                     

Fraternidade Franciscana Secular da Imaculada 
Conceição da bem-aventurada Virgem Maria

Niterói, 08 de fevereiro de 2015

CAPÍTULO AVALIATIVO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 Antes de tudo o Poverello se coloca 
diante de Deus com toda sua verdade. 
Dança em seus lábios a pergunta: 
“Senhor, o que queres de mim?” 
Francisco vai se dando conta de um 
chamado amoroso 
de Deus para seu 
seguimento. Tudo 
começa, na verdade, 
de seu interior.

 Abandonando tudo, ele começa 
um caminho de transformação, de 
c o n v e r s ã o .  D e s p o j a - s e 
exteriormente de seus bens, 
guardando apenas o essencial. Aos 
poucos vai se despojar de seu 
orgulho e de sua autossuficiência.

 Progressivamente, e durante toda 
a sua vida, percorre o caminho do 
s e r v i ç o ,  d o  m i n o r i s m o ,  d a 
fraternidade. Tudo isso vai fazer 
com que aos poucos ele abandone 

Can�nho franciscano

todo desejo de poder, imitando assim o 
Senhor, que se fez servo. 
 Tal despojamento será resultado da 

e s c u t a  d a  P a l a v r a . 
Palavra viva do Mestre 
que penetra nele de tal 

f o r m a  q u e  p a s s a  a 
carregar, nos membros e no 

coração, as chagas do Senhor. 
Até o final de sua vida, no momento de 

sua morte, deitado na terra nua, ainda 
ouvirá o Evangelho de João.

 O Evangelho vivo, que é o Senhor 
Jesus,  leva-o a experimentar a 
verdadeira alegria. Que nasce da Cruz 
abraçada com carinho.

                                                                                                                                                                      
Frei Antonin Allis, OFMCap

Fonte: Revista Paz e Bem – OFS do Brasil, 

janeiro/fevereiro – 2015

Adaptado por Rosa Maria Ferraz Ximenes, OFS         

 Etapas na vida de Francisco: 
um roteiro da força do evangelho para nós“

“
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