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rmãos e Irmãs, o Evangelho deste Quinto 
Domingo da Quaresma nos leva a Jerusalém,

 quem sabe, ao dia da entrada de Jesus na Cidade 
Santa. Entre os que haviam chegado para a Festa 
estavam os “gregos” (não judeus, conver�dos ou 
não) para adorar e ver Jesus.
 
 Essa primeira nota introdutória ao conjunto 
do texto do Evangelista João serve de mo�vo 
para a lição que o texto quer evidenciar e que 
tem como questão: o que significa ver Jesus? 
Os gregos dirigem-se a Felipe — e não 
diretamente a Jesus; isso pode querer sugerir 
que a grande responsabilidade de fazer 
conhecer a Jesus, de torná-lo visível, é papel 
fundamental da Comunidade dos discípulos, 
dos seguidores de todos os momentos e de 
todos os dias. Por isso também a companhia 
de André para ir ao Mestre. O Evangelista João 
pode, realmente, estar mostrando que a 
a c e i ta çã o  e  a  i n s erçã o  d e  a lg u ém  n a 
Comunidade de Jesus não é uma decisão 
individual, mas do conjunto de seus membros.

   Mas a lição que vem de Jesus é mais profunda. 
Ainda que passe pela decisão da Comunidade, 
ver, seguir e conhecer Jesus é um caminho de 
aproximação e de raiz. Jesus lembra que, para vê-
lo, sen�-lo e conhecê-lo, implica fazer a 
experiência da semente: sua mistura com a terra, 
sua aparente morte, é condição para produzir 
muito fruto. É alusão direta à sua própria Morte e 
Ressurreição. É também alusão a toda a sua vida, 
doada na fidelidade aos que �nham sido 
expulsos do coração de Deus pela tradição 
religiosa e por sua fidelidade aos marginalizados 
da religião e da sociedade, cujas leis favoreciam 
apenas os “puros”.
 

   Os discípulos devem aprender que, sem morte, 
sem entrega, sem dom gratuito, eles veem 

apenas as vantagens de se aproximarem de 
Jesus. Jesus, porém, conduz à entrega que faz 
nascer a humanidade nova, liberta da opressão, 
da injus�ça, dos mecanismos de exclusão e de 
exclusividade. Foi para isso o dom da vida de 
Jesus, sua fidelidade até a morte e sua igualdade 
com os mais excluídos de seu tempo. Somente a 
comunhão com a condição mais infame do ser 
humano podia fazê-lo solidário com a vida nova 
trazida pela ação e doação de Jesus.
 
 Os discípulos devem aprender, para além da 
assimilação da igual sorte do Mestre, a olhar para 
ele e entender que os caminhos de Deus exigem 
não somente a informação e a verificação dos 
passos e do projeto de Jesus, mas a iden�ficar-se 
com ele e começar a viver a par�r dos mesmos 
valores e dos mesmos gestos e sen�mentos com 
os quais ele se aliou aos desqualificados 
humanamente e aos famintos da vida de Deus. O 
valor maior de todos é a própria vida de Jesus: 
somente na entrega da vida é possível gerar vida.
 
 Isso quer dizer que, sem exceção, o lugar 
privilegiado, de onde se deve fazer a leitura da 
vida de Jesus, será sempre a cruz. Cruz que ele 
carregou; cruz que o conduziu ao longo de toda a 
vida; cruz na qual entregou sua vida aos seus e ao 
Pai. É com esta luz que podemos concluir que o 
amor apaixonado leva ao aniquilamento que 
produz o amor e leva à morte que gera a vida.
 
 Se nós, de maneira semelhante à de Jesus, não 
entendermos que somos o grão de trigo que, 
caído na terra, morre para dar frutos, não 
teremos aprendido a lição por ele passada a 
todos nós. Somente o serviço, a proximidade e a 
vida doada podem abrir as portas do céu e salvar 
a nós e a nossos irmãos e irmãs.

                                                                                  
Frei Salésio Hillesheim
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Quinto
Domingo da 
Quaresma

Súplica quaresmal...

  “Se o grão de trigo não morrer”

 A vocação do cristão é ter o verdadeiro compromisso de servir, doar-se, pois, "se o 

grão de trigo que cai na terra não morre, ele con�nua somente grão de trigo; mas, 

se morre, então produz muito fruto" (Cf. Jo 12,24).

No dia 25, 4ª feira, celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. O projeto de Deus na encarnação do Verbo inclui 
o Sim daquela que lhe deu a natureza humana, Maria. O anjo do Senhor anunciou: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor 
está con�go"!(...) "Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra!" (...) Cf. Lucas 1,26-38
 
A Semana Santa — de 29.03 a 05/04 — que inclui o Tríduo Pascal visa recordar a Paixão e a Ressurreição de Cristo, desde 
a sua entrada messiânica em Jerusalém. Diretório Litúrgico/2015, p.80. Coleta Nacional: no Domingo de Ramos, 29 de 
março, encerrando a Quaresma e tendo em vista a Campanha da Fraternidade, a coleta terá a seguinte des�nação: 60% 
à disposição do Fundo Diocesano da Solidariedade e 40% des�nados ao Fundo Nacional de Solidariedade, através das 
cúrias diocesanas. Diretório Litúrgico/2015, p. 38.
 
Novos irmãos na Juventude Franciscana (JUFRA)/Porciúncula: Aloísio Beller, Gabriel Latgé, Ivonete Guimarães, Joana 
D. Caldas, Leonardo Aguiar e Sabrina Eckhardt. Sintam-se acolhidos e vivam belamente o Santo Evangelho e o Ideal 
Franciscano de Vida! Paz e Bem!

Dia 23, 2ª feira, às 19h30min, no Auditório, reunião geral do 
núcleo an�go e novo da Jornada de Casais da Porciúncula  

Dia 24, 3ª feira, às 19h, na sala 4, reunião da Equipe de Liturgia
 
Dia 25, 4ª feira, das 19h às 20h, no Salão de 
Reuniões, acontece o Úl�mo Encontro de Formação 
para toda a nossa Comunidade sobre o tema da 
Campanha da Fraternidade/2015, cujo lema — Eu 
vim para servir (cf. Marcos 10,15) — recorda-nos a 
vocação e a missão dos cristãos e das comunidades 
de fé. Aguardamos você!

Dia 26, 5ª feira, às 19h30min: MEBES – reunião do Vicariato 
na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, dos Salesianos
 
Dia 27, 6ª feira, Via-Sacra da Quaresma, logo após a 
Missa das 18 horas. Coordenação: Iniciação à Vida Cristã 
(Pastoral do Ba�smo, Catequese e Catecumenato)

Nosso Arcebispo nos aguarda - Missa do Crisma, no dia 31 
de março, 3ª feira, às 19h30min, no Ginásio Dom Bosco, 
Colégio Salesiano Santa Rosa. Façamo-nos presentes.

Mu�rão de Confissões
Preparemo-nos para viver a Semana das semanas. Dom 
José Francisco, nosso Arcebispo, declara, convidando-nos 
a par�ciparmos do mu�rão:"O Sacramento da Confissão 
é a celebração do abraço misericordioso de Deus, que 
sempre nos perdoa". 

Dia 24.03, 19h30min - São Domingos, Nossa Senhora 
Auxiliadora, Nossa Senhora das Dores 
Dia 25.03, 19h30min - Nossa Senhora do Sagrado 
Coração (Santuário)
Dia 26.03, 19h - Porciúncula de Sant'Ana 
Dia 27.03 - 19h30min - São Francisco Xavier e São Judas 
Tadeu
Em horário especial: Catedral São João Ba�sta, no dia 
1º/04: 9h, 14h e 19h30min

Um pedido! Dona Antônia, nossa companheira da OFS, 
precisa de um andador; quem tem dificuldade
para se locomover compreende a sua necessidade! 
Contato: Neuzinha, do SEFRAS, ou Ana, da Pastoral
do Ba�smo (98261 0802). Nossa gra�dão!

(...) e, na casa do Senhor,
  habitam pelos tempos 

infinitos. 
Salmo 22 (23), 6b

Senhor, ao não permi�rem
que nossa boca fale, seja 

um grito a nossa vida.  
Santo Agos�nho
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29.03  Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor
Ele merece ser acolhido hoje e sempre! É nosso Rei e Senhor!

Missas: 6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 18h e 19h30min
Confissões: meia hora antes de cada missa
Em todas as missas haverá bênção e procissão dos ramos. 
Se possível, traga o seu ramo! 
Coleta da Campanha da Fraternidade

30.03  Segunda-feira da Semana Santa

 Missas: 6h30min e 18h

 Confissões: não haverá atendimento

31.03  Terça-feira da Semana Santa

 Missas: 6h30min, 8h, 12h e 18h

 Confissões: 9h às 11h e 15h às 17h

 Missa do Crisma  às 19h30min

 Ginásio do Colégio dos Salesianos

 Presidida pelo Sr. Arcebispo Dom José Francisco

01.04  Quarta-feira da Semana Santa

 Missas: 6h30min, 8h e 18h

 Confissões: 9h às 11h e 15h às 17h

 Via-Sacra: após a missa das 18h

 Grupo responsável: SEFRAS

Programação da Semana Santa - 29 de março a 05 de abril - Celebre conosco!
A Semana Santa coloca-nos diante da misericórdia de Deus, pois nos doou seu Filho Unigênito para que, 

por Ele, pudéssemos descobrir o rosto de nosso Deus e encontrá-lo.

02.04  Quinta-feira da Semana Santa

 “Senhor, tu me lavas os pés?”

 Oração da manhã: 8h

 Confissões: 9h às 11h

 Missa da Ceia do Senhor: 17h,  

 com Lava-pés - Frei Aldo

 (mais voltada para as crianças da Catequese)

 Missa da Ceia do Senhor: 19h30min, 

 com Lava-pés

  Vigília Eucarís�ca: após a missa até às 22h 

 (Coordenação da Liturgia)

03.04  Sexta-feira Santa (Dia de jejum e abs�nência)

    “Tudo está consumado!”

  Oração da manhã: 8h

      Confissões: 9h às 11h

 Celebração da Paixão e Morte do Senhor: 15h

 Fr. Salésio

 Meditação da Via-Sacra: 17h (não haverá

  encenação)

  (Coleta em favor dos Lugares Santos)

 Sermão das 7 Palavras e procissão do    

 Senhor Morto: 

 19h, na Praia, junto à São Judas.

04.04  Sábado Santo

 “Ele ressuscitou! Não está aqui!”

 Oração da manhã: 8h

 Confissões: 9h às 11h

 Solene Vigília Pascal: 19h30min (trazer velas com 

 proteção ou o círio da família) - Fr. Sérgio

05.04  Domingo da Ressurreição

 “Eles ainda não �nham compreendido a Escritura,

 segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos”.

 Missas: 6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 

 18h e 19h30min

Quaresma
 A Quaresma se apresenta como um grito de verdade e de esperança 
certa, que vem nos responder que sim, que é possível não nos maquiarmos 
nem desenhar sorrisos de plás�co, como se nada es�vesse acontecendo. 
Sim, é possível que tudo seja novo e diferente, porque Deus con�nua sendo 
“rico em bondade e misericórdia, sempre disposto a perdoar”, e nos 
encoraja a começar de novo todas as vezes em que for preciso. 

 Hoje, novamente, somos convidados a empreender um caminho 
pascal rumo à Vida, um caminho que inclui a Cruz e a renúncia, que será 
incômodo, mas não estéril. Somos convidados a reconhecer que alguma 
coisa não anda bem em nós mesmos, na sociedade e na Igreja, e a mudar, 
a virar o jogo, a nos convertermos.

Papa Francisco
Colaboração: Cleia Pernambuco, SEFRAS

 Vivemos uma realidade de culto ao corpo. Para a maioria das pessoas, a 
principal a�vidade do dia é ir à academia malhar, fazer muitos exercícios e 
flexões. As pessoas estão preocupadas em ingerir vitaminas e minerais 
necessários, em passar protetor solar e outros mil cremes para a pele e o cabelo. 
A aparência fica saudável, e é bom que seja assim. Nosso corpo é uma máquina 
maravilhosa e merece atenção. As flexões são muito bem-vindas! Porém, nosso 
corpo é apenas uma casca, é  apenas um invólucro. Frágil e finito.

 Muito mais precioso é o espírito que o corpo envolve e protege. Será que nos 
preocupamos, na mesma proporção, em exercitar e alimentar esse espírito 
infinito que possuímos? Se �véssemos olhos de raios X, poderíamos flagrar 
muita gente forte, corada e saudável, com um espírito fraco, pálido e anêmico.

 As flexões estão para o corpo como as reflexões estão para o espírito... as 
vitaminas e a boa alimentação estão para o corpo como as boas leituras e os 
valores sociais de dignidade, respeito, jus�ça e é�ca estão para o espírito... a 
violência está para o corpo como a bondade e a delicadeza estão para o espírito.

Flexões e Reflexões 

 A elegância está para os dois.

 Neste período da Quaresma, em que estamos nos preparando para a 
belíssima festa da Páscoa, que nada tem a ver com chocolates e coelhos, e sim 
com a Ressurreição de Cristo e seu triunfo sobre a morte, que tal refle�rmos 
sobre a Semana Santa, a Paixão de Cristo e todo o profundo significado de 
sofrimento e redenção? É tempo de nosso espírito se fortalecer com a Eucaris�a 
e visitas à Casa de Deus (nossa academia espiritual).

 Já que os termos do momento são "sustentabilidade e preservação", diante 
da devastadora crise de urbanidade, vamos economizar e canalizar nossas 
forças comuns para um obje�vo nobre: salvar o Amor a ser passado às gerações 
futuras do Planeta. É urgente reciclarmos o produto proveniente dos nossos 
pensamentos e fazermos menos flexões e mais reflexões.

Feliz Páscoa para você!  
Lucia Romeu - MESC    

Tua Ressurreição, Senhor, 

impulsione a minha e a de todos!

Feliz Páscoa!
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