
Como Jesus é maravilhoso! Logo após a sua 
ressurreição, Ele traz o sacramento do  

perdão. Ele, que já havia dado a sua vida pelo 
perdão dos nossos pecados, ressuscitado, 
confirma o seu amor proporcionando-nos essa 
dádiva, para que, ao cairmos em tentação, 
possamos nos arrepender e estar outra vez em 
sua graça.

 As portas estão trancadas. Os discípulos 
acovardados, por medo dos judeus, são 
surpreendidos por Jesus que diz: "A paz esteja 
convosco. Como o Pai me enviou, também eu os 
envio" (Jo20, 19.21) . E não o faz apenas uma 
vez... Ele repete a saudação para que os 
discípulos sintam a paz e transmitam os 
ensinamentos dele recebidos.

 Com todo o carinho, o Mestre faz um gesto 
concreto e humano para que os discípulos 
sintam que está verdadeiramente vivo, 
ressuscitado. Ele sopra nos discípulos e lhes 
transmite o Espírito Santo.

 Tomé, chamado Dídimo, não estando presente, 
não acreditou, quando os companheiros lhe 
contaram o sucedido. Pobre Tomé! Ele �nha que 
ver para crer.
 
 Oito dias depois, os discípulos encontravam-se 
reunidos, e Tomé estava com eles. Jesus entra, e 
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repete: "A paz esteja convosco". Dirige-se a Tomé 
e pede que o toque. Neste momento, Tomé cai 
em arrependimento e diz com todo o fervor de 
sua alma: "Meu Senhor e meu Deus"! (Jo 20,28)

 Quantas vezes procedemos como Tomé: 
somente acreditamos vendo; mas o próprio 
Jesus diz: "Bem-aventurados os que não viram 
e creram".

   Em nossa caminhada, como discípulos de Jesus, 
temos a obrigação amorosa de transmi�r nossa 
crença, com palavras e ações. Não devemos 
esperar ver com os olhos humanos o nosso 
Mestre; temos, sim, de vê-lo com o nosso 
sen�mento e o nosso amor. É necessário 
exercitar a fé, fazendo experiência da paz interior, 
da consolação, da esperança, da alegria, con�da 
na Oração de São Francisco. O que nos torna mais 
felizes: odiar ou amar, servir ou ser servido?

 Para vermos o Senhor,  é  necessár io, 
portanto, que vivamos uma vida de oração, 
penitência, amor. Assim teremos a certeza 
de que um dia estaremos face a face com o 
nosso Ressuscitado..."pois crer não é ver, 
mas sen�r Deus".

                                                                                                                                                 
Mariná C. Muniz Smirdele, catequista

Fonte: PORCIÚNCULA nº 790/22.04.1990 

Agenda

Perdão para todos
"Felizes os que não viram e creram"

 

2015Segundo 
Domingo 
da Páscoa

A ressurreição de Jesus nos faz missionários: "A paz esteja convosco"! E mais: "Como o 

Pai me enviou, também eu vos envio". Impulsionados pela fé no Ressuscitado — 

porque precisamos "tocá-lo", como o fez Tomé? — trilhemos os seus caminhos!

Como nos solicitou o Santo Papa João Paulo II, "por todo o Mundo, seja o Segundo Domingo da Páscoa
celebrado como o Domingo da Divina Misericórdia, um convite perene para os cristãos enfrentarem,
com confiança na divina benevolência, as dificuldades e os desafios  que a Humanidade irá enfrentar 
nos anos que virão". 

Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, Decreto de 23.05.2000

Dia 13, 2ª feira, 
às 18h30min, inauguração da Capela Arquidiocesana 
São João Paulo II, construída ao lado de onde será 
erguida a Nova Catedral; Santa Missa presidida por 
nosso Arcebispo Dom José Francisco 
às 19h, no Auditório, reunião da Pastoral da 
Comunicação

Dia 14, 3ª feira - das 9h às 16h, Nosso Bazar no Salão de 
Festas, com ó�mas ofertas, qualidade e preço! 
às 19h, reunião dos MEBES na sala 4.
 
Dia 15, 4ª feira, às 19h , no Salão de Reuniões, 
Assembleia Paroquial, com a presença dos voluntários 
das Dimensões, dos Setores, das Pastorais, Serviços, 
Grupos, Movimentos e da Comunidade Paroquial. Sua 
presença é imprescindível!

Dia 16, 5ª feira, das 14h às 16h, e, aos sábados, das 9h 
às11h, inscrições para o Sacramento do Ba�smo na 
sala de atendimento junto à Secretaria.
 
Dia 19, domingo, responsáveis pelo serviço da Can�na 
Santo Antônio: Iniciação Cristã

Esperamos vocês! A par�r de 26 de abril, domingo — e 
em todos os demais domingos — teremos plantão para 
entrega de fichas ou inscrições dos casais que desejam 
par�cipar da 3ª Jornada de Casais da Porciúncula a ser 
realizada em agosto próximo.

Noite Dançante/50 anos da Paróquia Porciúncula de 
Sant'Ana! Quem gosta de dançar e/ou somente ouvir 
música, com certeza, virá ao nosso Salão de Festas no 
dia 8 de maio, 6ª feira, das 19h às 22h30min. Valor: 
R$10,00.

Celebrarão o Sacramento 
do Matrimônio em maio/2015 

Dia 09 19h Antônio Carlos F. Serra e 
  Izabela Viana Pinho

Dia 16  20h Otavio José L. Pereira e 
  Marcela de Abreu Casanova

Dia  23  19h Pedro R. de Almeida Filho e 
  Heloísa Nogueira Alexandre

Dia  30  19h Thadeu Henrique P. Mendes e 
  Daniela Mar�ns da Silva 
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14 – 3ª feira
At 4,32-37
Sl 92(93),1abc-2.5
Jo 3,7b-15

15 –4ª feira
At 5,17-26
Sl 33(34),2-9
Jo 3,16-21

13 – 2ª feira
At 4,23-31
Sl 2,1-9
Jo 3,1-8

16 –5ª feira
At 5,27-33
Sl 33(34),2.9.
    17-20
Jo 3,31-36

17 – 6ª feira
At 5,34-42
Sl 26(27),1.4.
    13-14
Jo 6,1-15

18 – sábado
At 6,1-7
Sl 32(33),1-5.
    18-19
Jo 6,16-21

19 – domingo
At 3,13-15.17-19
Sl 4(5),2.4.7.9
1Jo 2,1-5a
Lc 24,35-48

Nosso Papa nos indica — a par�r de seu lema 
papal Miserando atque elegendo 

(Misericordiando e escolhendo) — 
misericordiar é pôr-se em movimento: acolher 
o Deus que sempre se aproxima de nós e nos 

faz próximos do outro. 
Moisés Sbardelo�o

Fonte: Família Cristã, abril/15 nº952 p.47

O verbo é "misericordiar"!

...Quem age conforme a 
verdade aproxima-se da 
luz. (...) suas ações são 
realizadas em Deus. cf. 

Jo 3,21
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Comemorando o cinquentenário da Paróquia Porciúncula de Sant'Ana

Lembro-me dos Guardiães e dos Párocos que por aqui passaram:
Frei Donato chegou em 1949 e era o Superior da Residência Franciscana. Em 1956, torna-se Guardião da nossa 
Porciúncula. Foi o "construtor"; sua tenacidade e sua fé eram indestru�veis. Tinha um só obje�vo: con�nuar, con�nuar, 
con�nuar, para ver erguida a Igreja dedicada a duas padroeiras, Nossa Senhora dos Anjos e Sant'Ana — a Porciúncula.
Frei Crescêncio,  nosso primeiro Pároco,  formou um grupo de encontro com as irmãs  que residiam no 
Morro do Cavalão, e nós íamos com ele; isso em, mais ou menos, 1966.
Frei Álvaro colocou uma mesa junto à porta da Igreja e pediu ao Custódio, meu marido, que apanhasse, no 
Rio de Janeiro, livros e vendê-los ali.
Frei Carmelo, o "nosso João XXIII, abriu a nossa Paróquia e "fundou" o ECC, deu início a algumas barracas na 
Festa de Santo Antônio, deu muita assistência à OFS: �nhamos encontros fraternos todos os anos. Isso 
permaneceu até o tempo de Frei Almir. Frei Carmelo formou um Conselho Paroquial com cinco casais. Enquanto 
ele fazia reunião com os homens, as mulheres cuidavam de coisas da Casa, como toalhas e outras tarefas.
Frei Orlando fundou o Ambulatório na subida da escada para o salão superior. Deu muita assistência às 
Clarissas de Araruama; ia lá, todo mês; levava man�mentos e dava assistência espiritual e outros.
Frei Almir deu muita assistência à OFS e fazia encontros fraternos.
De Frei Guido para frente, todos se lembram do trabalho maravilhoso que aconteceu e con�nua acontecendo.

Filhinha - OFS

   No Domingo de Ramos, ao final da missa, uma no�cia 
me chamou a atenção: Frei Orlando havia falecido. Mas 
quem é Frei Orlando? — podem se perguntar os mais 
jovens!
   Frei Orlando Bernardi foi Pároco e Guardião da 
Porciúncula de Sant'Anna de janeiro de 1980 a janeiro 
de 1983. Período curto, mas intenso e pro�cuo. Em 
setembro de 1982, numa de suas homilias, frei Orlando 
anunciou que estava criando um ambulatório para 
atender os mais carentes e que precisava de voluntários. 
Fui falar com ele e escutei: “Se entrar, não pode mais 
sair”. Lá se vão 33 anos! Desde então a semente cresceu, 
ganhou nome — Ambulatório São Francisco de Assis — 
normas foram criadas, passou a fazer parte do SEFRAS e 
atende, hoje, a mais de 3000 pessoas/ano.
   Frei Orlando se foi. Sua obra ficou. Descanse em paz.

                                                                                                                                    
Drª Cleia Dalva Pernambuco

 1. Recordações de uma paroquiana terceira-franciscana

Há tempos em que se concentram as 
a�vidades litúrgicas paroquiais. O tempo 

da Quaresma todo é assim, mas a Semana 
Santa se faz com o empenho e a 

par�cipação de muitas pessoas da 
Comunidade. Desse esforço conjugado 
depende a eficácia da preparação e da 
realização das celebrações e das ações 

prá�cas de cada dia celebrado. 

   Felizmente, também neste ano, não foram 
medidos esforços por parte das mais diversas 

equipes, pastorais e movimentos, para que 
nossa liturgia e nossas celebrações 

pudessem ser uma ajuda para nosso 
crescimento humano, espiritual e fraterno de 

todos quantos par�ciparam de cada 
momento espiritual da Porciúncula. 

   Deus possa recompensar os pequenos gestos 
de cada um(a): os que são vistos facilmente pelos 

olhos de todos e os que são feitos no silêncio do 
coração e no silêncio da ação das mãos. 

 Tenho para mim que o nível de sa�sfação 
dos que conosco viveram a Semana Santa 

deve-se, em grandíssima parte, ao serviço de 
cada um(a). Sem tal colaboração a eficiência 

também teria deixado a desejar. Obrigado, 
pois, de minha parte, como Pároco, de nossa 

Fraternidade Franciscana e toda a 
Comunidade Paroquial.

                                                                                                                                                        
Frei Salésio Hillesheim

Hora de 
agradecer

Francisco de Roma fala 
sobre Francisco de Assis

 O despojamento de Francisco de Assis exprime exatamente 
aquilo que o Evangelho nos ensina: seguir Jesus quer dizer colocá-
lo em primeiro lugar, despojar-se de tantas coisas que temos e 
sufocam nosso coração. Despirmo-nos de nosso orgulho, tomar a 
cruz e carregá-la com Jesus. Somos chamados a ser pobres, como o 
Senhor Jesus, despojarmo-nos de nós mesmos. Para isso, devemos 
aprender a estar e a compar�lhar com aquele que não tem o 
necessário, tocá-lo, escutá-lo, olhar nos seus olhos...

 Como Pastor, me pergunto: de que deve despir-se a Igreja?! De 
toda ação que não seja para Deus e de Deus, do medo de abrir as 
portas e ir ao encontro de todos, de modo especial dos mais 
pobres, dos mais necessitados, dos distantes. E levar com coragem 
a luz de Cristo, a luz do Evangelho, mesmo no escuro, onde não se 
vê. É preciso despojar-se da aparente tranquilidade que as 
estruturas oferecem, necessárias e importantes, mas que não 
podem esconder a única força real que está por detrás, o Senhor.

 Para todos, mesmo para esta sociedade que dá sinais de 
cansaço, é necessário seguir o caminho da pobreza, que não quer 
dizer miséria — esta deve ser comba�da —, mas par�lhar, ser 
solidário com os necessitados, confiar mais em Deus, vivendo a 
fraternidade universal.

 Encontro-me aqui, neste lugar que nos ques�ona, para 
indicar que este é o caminho cristão, percorrido por Francisco 
de Assis. Quero rezar pela Igreja, por cada homem e cada 
mulher de boa vontade, a fim de que saibam se despojar do que 
não é essencial para ir ao encontro daquele que é pobre e pede 
para ser amado.

Papa Francisco na festa de São Francisco de Assis / 2013
Fonte – Revista Paz e Bem - set/out 2014

Adaptado por Rosa Maria Ferraz Ximenes, OFS

2. Quem foi Frei Orlando Bernardi?

Porciúncula, 50 anos — Nosso Ontem, Hoje e Amanhã
Estamos chegando ao final da Semana Especial de 
Celebrações e Orações que teve a graça do Jubileu 
Áureo da Paróquia Porciúncula de Sant'Ana como 
centro de referência.

    Recordamos a Porciúncula de ontem, tão vigorosa 
nas mãos dos construtores e na ajuda financeira dos 
moradores da região que nos legaram esse patrimônio 
invejável do ponto de vista de espaços e louvável pela 
modés�a e bom gosto. Trouxemos para o presente 
tantas vidas que se envolveram na construção: 
proje�stas, arquitetos, engenheiros, ar�stas, 
sacerdotes, membros dos Conselhos da Igreja, 
conduzidos pela sabedoria e simplicidade de Frei 
Donato Bücker; lembramos os que aqui se tornaram 
cristãos, foram crismados, se casaram, foram ungidos e 
desenvolveram sua vida cristã dentro de movimentos e 
congregações. Fizemos memória também dos que aqui 
frequentaram (e frequentam), dos que construíram 
sua vida cristã na fidelidade da par�cipação diária e 
dominical. Não podíamos deixar de trazer também 
para perto do nosso coração os mais de 50 anos de 
festa de Santo Antônio, cuja tradição se manteve 
graças à Pia União de Santo Antônio. Essa festa não só 
s e  t r a d u z i u  c o m o  e v e n t o  r e l i g i o s o ,  m a s , 
essencialmente, como resultado social e carita�vo. 
Alegramo-nos por todos os frades que aqui viveram a 
sua vocação e aqui deram parte de seus dias e de seu 
entusiasmo, par�cularmente, os guardiães e párocos. 
Era necessário também fazer jus aos falecidos de todos 
os tempos: frades, irmãos e irmãs desta Comunidade. 
Essa Porciúncula de ontem, dos começos, foi muito 
eloquente e viva. 

   Olhamos também para o presente: tão rico e variado 
quanto o ontem da Porciúncula, seu hoje traduz-se em 

forma de muitos movimentos, grupos, pastorais, serviços 
e Ministérios. Ressaltamos o grande número de 
voluntários presentes nos serviços religiosos e sociais: 
uma bênção e uma oportunidade. Sen�mo-nos felizes 
por contarmos, hoje, com espaços renovados, amplos, 
adequados às exigências de novos tempos, fruto do 
empenho desta Comunidade de hoje. Agradecemos 
os meios e instrumentos úteis e eficazes, cul�vados 
desde o ontem dessa Porciúncula: o PORCIÚNCULA, o 
site — que estará de cara nova na próxima semana — e, 
mais recentemente, sua página no facebook.

    Sonhamos com a Porciúncula de amanhã, 
construída sobre o presente de suas opções, de seu 
empenho e de suas decisões: os ideais de Francisco 
e Clara precisam estar muitos presentes, as 
exigências dos novos tempos, conduzidos pela 
sabedoria e simplicidade de um Papa Francisco, os 
programas e planos pastorais da Igreja local e da própria 
Paróquia. O presente é um grande tempo de sonhos. 
Que todos nós, crianças, jovens, adultos e anciãos, 
possamos dar con�nuidade às marcas franciscanas 
indispensáveis de Paz e Bem!

   Nosso ano celebra�vo ainda se estenderá por mais 
tempo. A Trezena de Santo Antônio trará para junto de 
nós e para nossa oração e reflexão os desafios de uma 
Paróquia renovada, comprome�da e viva. 

    Que a bênção do Senhor Jesus nos auxilie a 
levar avante a obra iniciada por nossos 
irmãos e irmãs de ontem e de hoje. Amém. 

                                                                                                                                            
Frei Salésio Hillesheim

Celebrando os Cinquenta Anos de nossa Paróquia da 
Porciúncula, nós vos pedimos, Senhor, confirmai a 
nossa fé. Iluminai todos nós, nossos Pastores e nossa  
Comunidade. Infundi, em cada cristão que vos buscar 
nesta Igreja, a alegria que brota da Palavra da Vida 
que vós anunciastes a todos nós e que, nesta hora, 
queremos, mais uma vez, acolher com alegria e nos 
deixarmos entusiasmar por ela. Abençoai, Senhor, 
todos nós, as nossas famílias, as lideranças e os que 
vos servem neste lugar. Renovai nossa esperança e 
enviai-nos em missão. Que Nossa Senhora dos Anjos,  
Sant'Ana, São Francisco e Santa Clara intercedam 
junto a vós por todos nós. Amém.

                                                                                                                                     
Frei Salésio Hillesheim

Oremos... 
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