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áscoa é a  mais  importante festa do 
Cris�anismo. É a festa da luz, do Círio Pascal. É 

a festa da Ressurreição, do Cristo vivo e presente 
no meio de nós. Todas as festas que têm dias 
móveis dependem do dia da Páscoa: Cinzas, 
Semana Santa, Ascensão, Pentecostes e até 
festas civis, como carnaval, dependem do dia da 
Páscoa. O dia da Páscoa é o primeiro domingo de 
lua cheia do outono no hemisfério Sul e da 
primavera no hemisfério Norte.

   O Cristo ressuscitado dá sen�do à vida para 
além da morte. A vida não acaba com a morte, 
mas é a passagem para a Ressurreição. 
Ressuscitar é o passo após a morte. A vida não é 
�rada, mas é dada com a Ressurreição. Morrer é 
renascer para a vida eterna. Ressuscitar é 
encontrar a luz ao final do túnel da vida. A 
ressurreição de Jesus é, portanto, o mistério 
central de nossa fé. 

   A Páscoa judaica é a celebração da passagem do 
Mar Vermelho, saída da escravidão do povo 
hebreu do Egito para a liberdade da Terra 
Prome�da. Aqui está o sen�do desta palavra 
hebraica — páscoa — passagem. Para nós cristãos, 
a palavra páscoa tem um sen�do mais amplo, é a 
passagem da morte para a vida, do pecado para a 
graça, para além da escravidão, para a liberdade. O 
fundamento dessa libertação integral é o poder de 
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Agenda
Dia 6, 2ª feira, às 19h30min, no Auditório, reunião 
geral do núcleo novo da Jornada de Casais da 
Porciúncula

Dia 7, 3ª feira, às 19h, na sala 5, reunião com os MESCS 
às 19h, no Auditório, reunião do Conselho Pastoral 
Geral (CPG)

Dia 8, 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

Dia 9, 5ª feira, às 19h, no Salão de Reuniões, reunião 
de formação com todos os par�cipantes da Pastoral 
Familiar às 19h, na sala 8, reunião da Iniciação Cristã

Dias 9 e 10, 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.

Par�cipe do almoço de confraternização do Jubileu 
de Ouro da Paróquia Porciúncula de Sant'Ana, no dia 
12 de abril, domingo,às 12h30min, no Salão de Festas. 
Acesso: Rua Prof. Miguel Couto, 300. Par�cipação: 

Deus manifestado na ressurreição de Jesus e em 
todo homem que se incorpora em Cristo pela fé e 
pelos sacramentos pascais.

   A Páscoa não é apenas um dia; começa com o 
Tríduo Pascal, compreende o Tempo Pascal e se 
prolonga até Pentecostes, cinquenta dias após a 
Ressurreição. O Tríduo Pascal inicia-se na Quinta-
feira Santa com a missa do lava-pés, a ins�tuição 
da Eucaris�a e do Sacerdócio, passa pela paixão e 
morte de Jesus na Sexta-feira Santa e culmina 
com o Domingo da Ressurreição, e se estende por 
quarenta dias com a festa da Ascensão e finaliza 
com a vinda do Espírito Santo sobre os Apóstolos.

   Hoje é dia de repe�r, com fé radiante, profunda 
e comunitária: “Anunciamos a tua morte, 
proclamamos a tua ressurreição”. Cristo 
ressuscitado é a máxima esperança de libertação 
para nós, para todo homem. Nasceu uma nova 
Igreja para nós. Somos cristãos. Cremos na vida 
para além da morte. Cremos na vida eterna, 
porque cremos na Ressurreição. Cristo está vivo e 
presente no meio de nós. Por isso podemos 
proclamar com fé e alegria no coração: Cristo 
ressuscitou. Aleluia!

Feliz Páscoa!
Frei Sergio Pagan

Domingo da Páscoa 
e da Paiãxo do Senhor 

Então... “o tempo abre-se para a Páscoa! Par�mos para as alegrias pascais, prolongadas pela Oitava e celebradas 
nos cinquenta dias desse belíssimo tempo, convidando-nos a sermos suas testemunhas”, caminhando rumo ao 
futuro de Deus, onde estarão unidos para sempre o Céu e a Terra!

R$35,00 com refrigerante e sobremesa incluídos. 
Cardápio: escalopinho de filé mignon com batata soutê. 
Complemento: arroz branco, saladas de legumes e 
de folhas.

Carnê Nova Catedral de Niterói/sorteio mensal: 
solidariedade + perseverança = nossa Catedral. Na 
área coberta do pá�o da frente de nossa Porciúncula 
ou na Secretaria Paroquial, você pode: 1) aderir ao 
Carnê para contribuição mensal desta necessária obra; 
2)adquirir bilhete para concorrer a uma TVLED48"Slim 
Smart Full HD PHILLIPS.

Festejando Santo Antônio - Antecipe a sua par�cipação 
na Festa de Santo Antônio, adquirindo bilhetes do 
sorteio de uma bicicleta elétrica, na área coberta do 
pá�o da frente de nossa Porciúncula ou na Secretaria 
Paroquial. Sorteio no úl�mo dia da festa, 14/06.

Dia 18/04, sábado, haverá uma romaria ao Santuário 
Tabor Redenção da Família/RJ, do Movimento 
Apostólico de Schoensta�. Saída às 7h30min, em 
frente da Porciúncula; volta após a Missa das 11 
horas. Valor: R$ 25,00. Favor entrar em contato com a 
sua missionária.

Feliz Páscoa

Ele 
ressuscitou!
Ele 
ressuscitou!

   A pedra re�rada... o túmulo vazio... o discípulo “viu e acreditou” (Jo 20,8b). Com Cristo 
ressuscitamos e, desde já, somos chamados a viver uma vida de ressuscitados, 

esforçando-nos a buscar os valores do alto. (cf. Cl 3,1). 

Que nossa prá�ca, nossos pensamentos, nossos gestos, e não apenas o 

nosso discurso, sejam sinais de vivência de seu mandamento maior — 

o Amor. Cristo vive, nosso coração transborda em festa!  

Setor Comunicação da Porciúncula

09 –5ª feira
At 3,11-26
Sl 8,2a.5-9
Lc 24,35-48

07 – 3ª feira
At 2,36-41
Sl 32(33),4-5.
    18-22
Jo 20,11-18

12 – domingo
At 4,32-35
Sl 117(118),2-4.
    16ab-18.22-24
1Jo 5,1-6
Jo 20,19-31

11 – sábado
At 4,13-21
Sl 117(118),1.
    14-21
Mc 16,9-15

10 – 6ª feira
At 4,1-12
Sl 117(118),1-2.4.
         22-27a
Jo 21,1-14

08 –4ª feira

At 3,1-10

Sl 104(105),1-9

Lc 24,13-35

06– 2ª feira
At 2,14.22-32
Sl 15(16),1-2a.
    5-11
Mt 28,8-15

Reta é a Palavra do Senhor,
e tudo o que ele faz  

merece fé. 

Salmo 32(33), 4

Do Mistério Pascal...
“Somos chamados a mudar de 

perspec�va diante da demonstração 
surpreendente da força da Vida... Eis a 

lição que, sempre de 
novo, precisamos aprender.”

Desejamos que Jesus ressuscite em nós. 

Porciuncula 05 04 15

terça-feira, 31 de março de 2015 GRAFICA-BALCAO // 12:57:49



Páscoa: a festa de um mundo novo possível

Caros Paroquianos, Paroquianas, Irmãos e Irmãs,
A celebração da Páscoa nos insere em Jesus e em sua 
ressurreição; faz-nos viver iluminados e conduzidos 
pela esperança e pela certeza de que a vida é nosso 
eterno ponto de chegada: a morte é, apenas, 
passagem, circunstância, ocasião e oportunidade.

É bem provável que todos tenhamos feito, ao longo da 
Quaresma, a experiência do seguimento apaixonado de 
Jesus. Deixamos muitas coisas normais e boas de lado 
para treinar nossa têmpera, para for�ficar nosso espírito 
e prepararmo-nos para escolhas que se traduziram 
também em solidariedade, sintonia, comunhão e amor. 

 Aprendemos, certamente, na escola do lava-pés, a 
fazer o que Jesus fez: servir, abaixar-se, igualar-se, 
recuperar. Sei que concluímos que nessa escola está o 

Jubileu de Ouro da Paróquia Porciúncula de Sant’Ana
09 a 12 de abril de 2015

que há de melhor e mais compensador, de mais 
humano e mais sagrado.

 Iniciamos, agora, o tempo Pascal, dentro do qual vamos 
colocar em evidência os atos e gestos de ressuscitados, de 
homens e mulheres possuídos pela força de Jesus, 
capazes de rolar pedras e abrir sepulturas, fortes para 
enfrentar os dissabores e corajosos para testemunhar 
que o Senhor está vivo e que ele é a grande razão de nosso 
caminhar e de nossa fé. 

 Fel iz  Páscoa! Caminhemos com o Senhor! 
Testemunhemos seu amor e deixemos transparecer 
sua imagem em todos nós. Amém!

                                                                                                                                 
Fraternidade dos Frades da Porciúncula 

Programa
09/04 Quinta-feira – Missa da saudade
 18h – Missa fes�va (preside Frei Salésio)
 Tema: A Porciúncula Nascente (ontem)
 Convidados especiais: casados dos primeiros anos, pessoas que par�ciparam Criação da Paróquia, que 

aqui foram ba�zados, dos diversos serviços e pastorais, sobretudo a Pastoral Familiar, idosos e 
Comunidade em geral

 19h – Apresentação do Coral “Rotaryncanto” (na igreja)

10/04 Sexta-feira – Missa da Comunhão
 18h - Missa fes�va (preside Frei Vilmar)
 Tema: A Porciúncula de hoje
 Convidados especiais: OFS, par�cipantes dos atuais serviços e pastorais, dizimistas, colaboradores, 

funcionários e voluntários dos Serviços Sociais.
 
11/04 Sábado – Missa da Esperança
 16h – Missa fes�va (preside Frei Almir)
 Tema: A Porciúncula de amanhã
 Convidados especiais: catequistas, formadores, crianças da Catequese, pais dos catequizandos. 

12/04 Domingo – Missa de Ação de Graças
 Missas nos horários normais: 6h30min, 8h, 9h30min, 11h (Missa Fes�va, presidida por D. José 

Francisco), 18h e 19h30min.
 Tema: Porciúncula: lugar da misericórdia
 Memória dos ex-párocos e sacerdotes, dos falecidos da Comunidade, das famílias presentes
 12h30min – Almoço no Salão de Festas (adesão antecipada na Secretaria e na área coberta do pá�o)

anos50 
9 de abril de 1965 9 de abril de 2015

É querer ser vento, que, inconstante, sopra e circunda, 
roda e areja, mas não para e segue adiante. E, assim, 
carregando sementes novas dá sempre novo início a 
uma planta. Ora é uma aragem fresca a renovar o 
ânimo de plantas novas e an�gas. Ora sopra com força, 
arremessa areia sobre as plantas e as força a virar e ver 
outro caminho. Nisso tudo, só uma certeza, o vento é 
sempre de passagem ao contrário da planta, 
condenada a permanecer presa ao seu lugar, 
recordando ventos de outrora e dando boas-vindas aos 
ventos novos.

Seguir os passos de Francisco é ser vento, é plantar e 
mostrar o caminho correto do crescer! É querer se 
esquecer para não se esquecer do outro. É ser minore 
para lembrar que grande apenas Um!

Assim, apesar de plantas comuns, somos venturosos 
por integrarmos um can�nho de Francisco. Há 50 
anos, temos freis a nos suportar (no melhor sen�do  e 

50 anos de Paróquia Franciscana
naquele não tão bom) e são indicadores do verdadeiro 
Caminho.  Por aqui passaram mais de 60 frades, cada 
um com seu jeito de ser e pendor para um serviço 
pastoral, mas seguramente todos buscando obedecer à 
vontade daquele santo que, relutante, pedia “não me 
façam um santo”.

Ao relembrar meio século de paróquia, é necessário não 
somente emergir memórias, mas valorizar e agradecer a 
passagem de cada frade, homens com defeitos e 
qualidades como qualquer um, mas com uma virtude: a 
vontade de seguir o Evangelho e viver o amor maior, o 
amor ágape!

Temos a graça de representar a Porziuncola de Francisco 
e, como aquela, transbordar este pedacinho e abrigar 
tantos quantos queiram se ajuntar para, sob o amparo 
fraterno de nossos minori, a Verdade única!

                                                                                                                       
Antônio Carlos Bodini Jr.  - Pastoral do Ba�smo

 No sorteio da moeda jogada ao alto e amparada na 
mão, define-se um perfil = humanidade ou realeza. Não 
há como escapar dessa dualidade. Todos temos um 
rosto humano, defeitos comuns, gestos banais. Temos, 
também, por outro lado, um sopro de majestade no 
olhar, qualidades preciosas, gestos heroicos.
 
   A inconstância de a�tudes é o fator decisivo de todo o 
nosso comportamento. Somos seres mutantes e 
imprevisíveis como céu azul ou ventanias e tempestades.

 Como  explicar um povo emocionado que canta 
Hosanas de alegria ao receber Jesus em Jerusalém e, 
logo depois, grita raivoso Crucifica-o!  Crucifica-o!

   Entre o Domingo de Ramos e o da Páscoa, apenas 
sete dias selaram uma Paixão intensa entre Deus e o 
homem, entre o Criador e a criatura.

 Mesmo não merecendo, fomos marcados com o 
sinal da realeza divina e a certeza da Ressurreição.
 
   Só nos resta a ardente esperança de que nossa 
moeda humana, jogada ao alto pela morte, seja 
amparada pela mão de Deus, que, ao julgar nossos 
atos falhos e terrenos, em sua infinita misericórdia, 
nos conceda uma coroa de san�dade no céu. Amém!

Lucia Romeu– MESC

Cara ou Coroa?

O Cristo ressuscitou de entre os mortos,
levantai-vos, vós também!
O Cristo que dormia desperta,
despertai-vos, vós também!
O Cristo saiu do sepulcro,
libertai-vos das cadeias do pecado!
Por Cristo vos tornastes uma criatura nova.
Renovai-vos!
É a Páscoa do Senhor, é tempo da Ressurreição.
É o começo da verdadeira vida!
Ontem, es�ve pregado na cruz com Cristo,
hoje, sou glorificado com ele.
Morrendo, ontem, com ele,
hoje, com ele retorno à vida.
O Cristo que ressuscitou dos mortos
renova-me também a mim em espírito
e reveste-me do Homem Novo.

                            São Gregório de Nazianzeno (séc. IV)
        Fonte: Mensagem do Convento de Santo Antônio

Aleluia!

Aleluia!

Aleluia!
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