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epois de uma Quaresma vivenciada entre muitas 
reflexões, hoje chegamos ao seu término, 

celebrando o Domingo de Ramos, que nos apresenta o 
Evangelho que narra a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.
 
   Assim começa a narra�va: "Logo pela manhã, os sumos 
sacerdotes, os anciãos, os mestres da Lei e todo o Sinédrio 
reuniram-se para decidir qual dos presos deveria ser solto, 
já que era costume, na Páscoa, libertarem um deles à 
escolha da mul�dão. Jesus era intensamente interrogado, 
e falava apenas o indispensável — Pilatos ficava admirado 
com a postura de Jesus, que não se defendia. Havia, junto a 
Jesus, um preso chamado Barrabás, que cometera um 
assassinato, mas todos clamavam por sua liberdade. 
Pilatos, então, começou a interrogar a mul�dão para 
cer�ficar-se de que Barrabás era, de fato, o escolhido para 
ser solto. O povo gritava insistentemente pedindo a morte 
de Jesus. Daí por diante começou o flagelo de Nosso 
Senhor com todo �po de crueldade possível e imaginária, 
até chegarem ao ápice da sua crucificação". (cf. Mc15,1-39)
 
   Se pararmos atentos e nos perguntarmos: hoje, como 
Jesus é tratado? Será muito diferente daquele tempo? Nós 
o temos como Rei e Senhor, ou tomamos consciência de 
que o flagelamos, maltratando, menosprezando, matando, 
de várias maneiras, o nosso irmão — sua imagem e 
semelhança — mais indefeso, que mora só, na rua, que vive 
em situação sub-humana, desprezado e esquecido pelas 
autoridades e até por nós que nos dirigimos diariamente à 
Igreja, em busca das bênçãos de Deus? Será que 
esquecemos o que Jesus nos disse: "O que fizerdes ao 
menor dos meus é a mim que o fareis"?  A melhor forma de 
demonstrar o nosso amor por Jesus é no modo de 
tratarmos e considerarmos os irmãos, principalmente os 
que são banidos da sociedade, por não terem nada a nos 
oferecer e até causarem uma série de problemas...
   

   Voltando ao flagelo de Jesus, lemos que Pilatos 
acabou soltando Barrabás e entregou Jesus para ser 
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Súplica

Dia 31, 3ª feira, Missa do Crisma, às 19h30min: nosso 
Arcebispo, Dom José Francisco, aguarda-nos no 
Ginásio do Colégio Salesiano Santa Rosa.
 
Dia 1º/04, 4ª feira, logo após a Missa das 18 horas, 
Via-Sacra do Senhor. O SEFRAS (Serviço Franciscano de 
Solidariedade) nos guiará.
 
Dias 02, 03 e 04/04 - Venha viver o Tríduo Pascal em 
nossa Porciúncula. Esperamos VOCÊ!
O Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor 
começa com a Missa vesper�na da Ceia do Senhor, possui 
o seu centro na Vigília Pascal e encerra-se com as vésperas 
do Domingo da Ressurreição. Diretório da Liturgia/2015

                         
Parabéns! Dom José Francisco, 
nosso Arcebispo, aniversaria no dia 2 de abril. 

Que o Senhor nosso Deus o abençoe e o guarde! 
Paz e Bem!

D i a s  0 2 ,  0 3  e  0 4 / 0 4  -  B e l o  m o m e nto  d e 
interiorização é a Oração da Manhã: prepara-nos 
para as demais celebrações.

 Domingo        de Ramos
crucificado. Daí por diante, as diversas formas de 
crueldade não mais pararam: teceram-lhe uma coroa 
de espinhos e a puseram na cabeça, apanhou de vara, 
foi despido, cuspido, zombado, insultado à vontade e, 
por fim, carregou uma cruz até o "Calvário". Jesus, 
sangrando, ia cumprindo a sua missão, inclusive com a 
ajuda de um certo homem de Cirene, chamado Simão, 
que o ajudou a carregar a cruz, compar�lhando dessa 
tortura a que o sujeitaram.
 
   O sofrimento de Jesus é indescri�vel, não só pelo que 
lhe aconteceu naquela ocasião, como também até hoje, 
quando presenciamos decapitações, execuções, pena de 
morte,  negação total  de condições dignas de 
sobrevivência, pelas quais passam tantos irmãos nossos 
que vivem sem teto, comida, saúde, amparo, amor, 
respeito, instrução e todos os requisitos indispensáveis a 
uma vida de filhos de Deus.
 
   Jesus foi até a cruz; lá, do meio-dia às três horas da 
tarde,  uma escur idão se fez  presente.  Nesta
hora —  três da tarde — Jesus expirou. Jesus gritou com 
voz forte: "Eloi, Eloi, lamá sabactâni?", que quer dizer: 
"Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" Assim, 
ele apresentou a sua parte humana, sen�ndo-se 
abandonado pelo Pai, que �nha, a seu respeito, um 
grandioso plano para salvar a Humanidade, vivido até o 
supremo sacri�cio — morte de cruz.
 
   Diante de tanta dor e da forma pela qual Cristo se 
portou, o oficial, que tudo acompanhara, disse: "Na 
verdade, este homem era o Filho de Deus"! Façamos da 
sua afirma�va, a nossa, reves�da de muita fé, hoje e 
sempre: Jesus é o Filho de Deus!
 
 Que sejamos por ele abençoados, sempre firmes no 
seu caminho, para que encontremos a Verdade e a Vida!

                                                                                                       
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo,

Regina Carmen Maia

Domingo de Ramos 
e da Paixão do Senhor 

"Aquele que crê é chamado a par�cipar de todas 
as celebrações da Semana Santa,

amorosa e plenamente." 

Vivemos a Semana das semanas. "É o ápice do ano litúrgico porque celebra a Morte e a Ressurreição do 
Senhor,'quando Cristo realizou a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus pelo seu mistério 
pascal, quando, morrendo, destruiu a nossa morte e, ressuscitando, renovou a vida'.'' Diretório da Liturgia/2015,p.84

 
Campanha da Fraternidade/2015 - Hoje realizamos a Coleta Nacional da Solidariedade, "belo gesto concreto da 
Igreja no Brasil que gera fraternidade(...) um exercício solidário para com os irmãos necessitados". Pe. Luiz Carlos 

Dias,Secretário da CF,CNBB

 
Agora é o tempo - Intensifique a oração, mul�plique as ações não consumistas, olhe para os que estão a seu lado... 
Reflita sobre a sua caminhada: precisamos todos propiciar o exercício da conversão e a vivência da fraternidade. 
Por que a violência, Senhor? Urge o encantamento por Ti, não é?

A Vigília Eucarís�ca — Quinta-feira Santa — termina às 
22 horas. Coordenação da Liturgia
 
A meditação da Via-Sacra — Sexta-feira Santa — será 
realizada às 17 horas.
 
A Solene Vigília Pascal —  cume do ano litúrgico — será 
celebrada, às 19h30min, com início no pá�o da frente da 
igreja; trazer vela com proteção ou o "círio da família".

Celebrarão, em abril, o Sacramento do Matrimônio:
Dia 11   20h  Baltazar José V. Rodrigues e Juliana B. Neves Danhas
Dia 18  19h  Guilherme Silva Amaral e Rachel Amorim Jorge
 20h  Victor Carvalho Fernandes e Marselle S. de Moraes
Dia 25 19h  Diego da Rocha Ferreira e Valeska Alves de S. Lyra

Dona Antônia recebeu o seu andador doado pela irmã 
da OFS, Sra. Hildegardes M. Botelho. Louvado seja Deus!

Maria da Conceição Fonseca solicita um “cercado de 
bebê”, pois adotou uma criança de 5 meses. Contato: 
3728-0659 ou 99982-4368. Entregar em nossa 
Secretaria Paroquial.  

Que estes dias sejam para todos 
um es�mulo a compreender que

a vida tem valor se vivida para
amar a Deus e ao próximo.

Francisco, nosso Papa

Leituras da Semana: (...) e, na casa do Senhor, habitam pelos tempos infinitos. Salmo 22 (23), 6b

Gn 1,1— 2,2
Sl 103(104)
Gn 22.1-18
Sl 15(16) 
Ex 14,15—15,1

Cânt.: Ex 15,1-6.
                 17-18
Rm 6,3-11
Sl 117(118)
Mc 16,1-7

04 – sábado
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Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor
Ele merece ser acolhido hoje e sempre! É nosso Rei e Senhor!
‘‘Em todas as Missas se faz a memória da entrada do Senhor 
em Jerusalém.’’

30.03 � Segunda-feira da Semana Santa

� Ele é ungido por Maria.

� Missas: 6h30min e 18h

� Confissões: não haverá atendimento

31.03 � Terça-feira da Semana Santa

� “Um de vós me entregará”!

� Missas: 6h30min, 8h, 12h e 18h

� Confissões: 9h às 11h e 15h às17h

 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

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 Paróquia São Judas Tadeu.

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

Tua Ressurreição, Senhor, 

impulsione a minha e a de todos!

Feliz Páscoa!

                 "A Semana Santa, que inclui o Tríduo Pascal, visa recordar a Paixão e a Ressurreição de Cristo,
desde a sua entrada messiânica em  Jerusalém."   

Vivendo a Semana Santa - 29 de março a 05 de abril de 2015

 Desde a ascensão do Papa Francisco ao serviço da Igreja, não ouvimos falar senão da evangelização. Sua Exortação Apostólica — “A 
alegria do Evangelho” — é citada e estudada por muitos. Respiramos um ar de novidade que existe no Evangelho: a Boa-Nova. Todo e 
qualquer movimento de autên�ca renovação da Igreja tem no Evangelho seu código e seu modelo. O mesmo aconteceu no tempo de 
Francisco de Assis e do nascimento do movimento que teve nele sua origem.

 A Igreja deseja formar discípulos missionários e nos convida a um retorno ao frescor dos começos. Não se pode perder esse ponto de 
par�da. O discípulo é alguém que segue o Mestre e por ele se apaixona. Cristo e Evangelho se entrelaçam e se confundem. Jesus vivo e 
ressuscitado é o Evangelho. O seguimento é fruto de uma fascinação que responde ao desejo de realização humana, ao desejo de vida plena.

 Francisco, um homem que levou a sério o Evangelho, foi alguém que se tornou um Evangelho vivo, um Boa-Nova viva com seus 
posicionamentos e comportamentos. Escreveu o Evangelho na sua carne. No fim de sua vida, �nha em seu corpo as chagas doídas e 
gloriosas do Senhor Jesus. Numa época como a nossa em que a fé, talvez, tenha se fragilizado, num tempo em que a pastoral se tenha 
mecanizado ou burocra�zado, esse Francisco do Evangelho se mostra como aquele que quer viver o fogo da Boa-Nova, e aponta o 
caminho: mudar a vida a par�r do Evangelho. Francisco aposta tudo na fé. Não se entende Francisco sem esse fundamento inicial. Sua 
conversão é o desejo do homem que se abre ao desejo de Deus. 

                                                                                               Frei Almir Ribeiro Guimarães, OFM - Assistente Nacional da OFS
Fonte – Revista Paz e Bem – jan/fev 2015 - Adaptado por Rosa Maria Ferraz Ximenes, OFS

 Era uma senhora plena em anos, 
cabelos brancos, filhos formados  com 
suas próprias casas. Viúva, �nha 
consigo uma fotografia an�ga do 
marido e conversava: “... todos já têm 
suas famílias, são responsáveis  e vivem 
conforme você os ensinou...”.  E, no 
silêncio da sala, num misto de saudade 
e gra�dão, passou a mão por sobre a 
fotografia e ali colocou um beijo. Essa 
imagem não é rara, graça a Deus! A 
imagem nos conecta com uma outra 
realidade e nos faz ver exemplos de 
como proceder e buscar forças para 
evitar aquilo que não convém.  A 
lembrança de atos e fatos vividos por 
aquele nos leva a uma veneração.

  Nesse sen�do, nossa paróquia é rica 
em imagens de santos, homens e 
mulheres que venceram a carreira e 
man�veram a fé. Hoje são dignos de 
veneração e intercessores junto a Jesus 
Cristo, nosso único mediador.

 Assim, a nossa Porciúncula, querendo 
propiciar um local de silêncio para 
oração e meditação, inaugurava, em 21 
de outubro de 1979, a Capela da 

50 Anos
Veneração 

Sagrada Face.  Em 1997, foi reinaugurada a Capelinha de Sant'Ana, nos fundos do terreno. No ano de 
2005, em meio a obras de readequação de espaços, ela foi reduzida e criada junto dela a nova Capela 
de Sant'Ana, clara e iluminada, contendo ao fundo um painel feito por Frei Benedito G. Gomes 
Gonçalves (Frei Dito), permi�ndo dois lugares de aconchego junto ao Senhor.

 Vemos na Igreja imagens que nos recordam que o Caminho pode ser a�ngido, pois cada uma 
possui uma história de vida e uma riqueza em arte. Entre tantas, marcou o dia 04 de outubro de 
1986, quando se inaugurou o monumento a São Francisco no Campo São Bento. Infelizmente, a 
imagem teve de ser re�rada devido a danos causados por um temporal. Já, em 1999, o jardim 
interno recebia a estátua de São Francisco e a imagem da Sagrada Face de Cristo, ambas doadas pela 
ar�sta plás�ca Marta Urupukina.

Exemplos a serem perseguidos e locais para encontro par�cular com o Senhor não podem passar 
desapercebidos, e nossa Porciúncula nos convida, inspirados em homens e mulheres santos, a seguir o 
Caminho e, num mundo corrido e barulhento,  nos permite permanecer por algum tempo num oásis 
de silêncio e introspecção.

                                                                                                                          Antônio Carlos Bodini

Aproximamo-nos do Jubileu de Ouro 
de nossa Paróquia

 E a caminhada é plena de "histórias"...

Can�nho franciscano
Evangelho, hoje, mudança, conversão, transformação do Mundo
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