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Quarto Domingo do Tempo Comum

Um jeito franciscano de ser

Leituras da semana – És luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. 

31/01 – 2ª feira 1º/02 – 3ª feira 02 – 4ª feira

04 - 6ª feira 05 - sábado 06 - domingo

Hb 11,32-40
Sl 30(31),20.21.23.24 
Mc 5,1-20

Hb 12,1-4
Sl 21(22),26b-27.28 e 30.31-32 
Mc 5,21-43

Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18
Sl 23(24), 7 a 10 
Lc 2,22-40 
     

Hb 13,1-8; 
Sl 26(27), 1.3.5.8b-9abc 
Mc 6,14-29

Hb 13,15-17.20-21
Sl 22 (23),1-3a. 3b-4.5.6 
Mc 6,30-34

03 - 5ª feira

Is 58, 7-10
Sl 111 (112), 4-5. 6-7. 8a e 9 
1Cor 2, 1-5
Mt 5, 13-16
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Sl 47(48),2-3a. 3b-4.9.10-11 
Mc 6,7-13

Rua Domingues de Sá, 166
Icaraí - Niterói

(Antigo Stella Maris)

2611-8584
Reclamações e Sugestões

Entregamos em domicilio
dentro do limite

sem custo adicional

Apoio:

TevereTevereTevere
Casa

É diferente!

Se é difícil calar para escutar o outro falar-nos, 
mais difícil ainda é fazer silêncio para ouvir a 
voz de Deus. 

Sermão das bem-aventurançasSermão das bem-aventuranças

No dia 2/02, 4ª feira, 
celebramos a festa da 

Apresentação do Senhor. 
Missas às 6h30min, 8h e 18h 

(com bênção das velas). 
Lembramos: a verdadeira luz 

que Maria apresenta é seu filho 
Jesus, a Luz do Mundo.

Na festa de São Brás, Bispo e 
Mártir, dia 3 de fevereiro, as 
Missas serão celebradas às 
6h30min, 8h e 18h. Haverá a 
bênção contra os males da 
.garganta.

Até o dia 18/02, o atendimento 
de confissões é realizado de 3ª a 
6 feira, das 9h às 11h. 

Excepcionalmente, até o dia 
4/2, o expediente da Secretaria é 
o seguinte: de 2ª a 6  feira, das 9h 
às 12h e das 13h às 18h. Sábado 
e domingo, das 8h às 12h. 

A próxima marcação de 
c a s a m e n t o s  –  a t é  
fevereiro/2012 – será no sábado, 
dia 5/2, das 8h às 10h45min, com 
a Pastoral Familiar.

Iniciação Cristã - inscrições
Catequese com crianças de 

14/02 a 19/02 – das 9h às 11h; das 
14h às 16h. Local: sala em frente 
à secretaria paroquial. 

Catequese com adolescentes e 
adultos: Sacramentos do Batismo, 
Eucaristia ou Crisma - dias 13, 20 
e 27/2, das 9h às 12h20min e das 
17h30min às 20h45min.

ª 

ª

Quarto Domingo do Tempo Comum
“Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, 

porque deles é o Reino dos Céus”.
                                    Bem-aventuranças segundo Mateus (Mt5,1-12a)

Que proposta libertadora, Senhor! 
lendo e relendo esse versículo, 

detectamos um “Mundo Novo” onde a construção 
alicerça-se no Amor Maior.

Primeira 6ª feira do mês, dia 4/2 – Celebração de Missas às 
6h30min, 8h, 15h30min (com Unção dos Enfermos) e 18h.  Na 
véspera, como preparação, haverá, das 17h às 18h, adoração do 
Santíssimo Sacramento na Capela.

Amanhã, dia 31, comemoramos São João Bosco (1815-1888), 
presbítero, fundador da Família Salesiana. O Colégio Salesiano 
Santa Rosa, Niterói, foi fundado em 14 de julho de 1883. Deus seja 
louvado!

Ambulatório – Temos necessidade urgente de voluntárias (os) para a 
função de recepcionista, repositora de remédios e pessoas com 
noções de informática. Apresentar-se à Sra. Diva, no dia 8/2, das 8h 
às 11h30min. Junte-se a nós! 

Bênção de São Brás
As velas devem ser bentas com a fórmula própria e 
na bênção se diz: “Por intercessão de São Brás, 

Bispo e Mártir, livre-te Deus do mal da garganta e 
de qualquer outro doença. † Em nome do Pai e do 

Filho e do Espírito Santo”.
Resposta: “Amém”.

Acervo histórico – Nossa Porciúncula atinge 50 anos de 
inauguração e de sagração a Maria , Senhora dos Anjos, e à Senhora 
Sant'Ana, em 11 de junho deste ano. Buscando documentar a data 
com fotos e publicações sobre a igreja e os sacerdotes que nela 
serviram, pedimos sua ajuda para a montagem de acervo. Deixar o 
material na Secretaria, com nome e telefone para que possa ser 
devolvido.

São Francisco de Sales

o idioma em que Jesus proferiu esse situação — misericórdia, solidariedade, 
belíssimo discurso, “o sermão da pureza de coração, promoção da paz; Nmontanha” ou “o sermão das bem- conhece as dificuldades e as perseguições 

aventuranças”, o termo comumente que enfrentam para criar a nova sociedade; e 
traduzido em português por “bem- os proclama felizes.
aventuranças” ou “felizes” é também um 
imperativo dos verbos “avançar”, “seguir A liturgia de hoje propõe o tema dos 
adiante”, “prosseguir”. Significa uma ordem humildes, aqueles que põem sua confiança 
de batalha em vez de comodismo. Tampouco somente em Deus. Aos humildes é chegada 
é uma utopia; trata-se de uma resposta de a salvação, porque souberam reconhecer em 
Deus a todos os que são injustiçados, Jesus Cristo a realização da promessa. É na 
perseguidos, mansos e pacificadores. vida e na missão de Jesus, o Messias 
Significa que eles devem permanecer na humilde, que se efetiva a salvação esperada. 
luta, pois é certo que verão acontecer o Reino Nele  se rea l izam todas as bem-
pelo qual eles sofrem tantas injúrias. aventuranças. Tal sabedoria, escondida aos 

olhos dos grandes deste mundo, foi revelada 
Jesus, portanto, está para promulgar a aos pequenos e fracos, aos humildes de 

nova constituição do povo de Deus, um povo Deus.
sem fronteiras e sem discriminações: irá 
inaugurar a nova aliança com os pobres e Os textos deste domingo são viva 
marginalizados do mundo inteiro, revelando esperança para a nossa comunidade. Deus é 
que Deus se solidarizou com eles, a ponto de o nosso aliado, e com ele poderemos 
confiar-lhes o Reino. De fato, no Sinai, o povo construir uma sociedade alternativa, onde a 
hebreu devia permanecer longe da justiça, a partilha e a fraternidade são suas 
montanha, sem se aproximar. E Deus falou novas características. É importante não 
ao povo por meio de Moisés. Aqui os perder a garra nem a mística que têm 
discípulos se aproximam do Mestre na orientado as lutas e as conquistas por mais 
montanha, e Deus lhes fala em Jesus, que, vida e liberdade dos que precisam de nós, ou 
sentado, ensina como Mestre qualificado. até dependem de nós.

As bem-aventuranças são propostas de Estive carente e doente, desabrigado e 
felicidade. A constituição do povo de Deus faminto, necessitado e abandonado, diz o 
não impõe leis. Jesus simplesmente constata Senhor, e você esteve ao meu lado, por isso, 
a situação do povo que o segue — pobres, eu te digo: você é um bem-aventurado e será 
aflitos, submetidos, mansos, famintos; feliz para sempre...  entra na alegria do 
percebe o esforço que fazem para mudar a Senhor...

Frei Sergio Pagan



Maria e José, 
cumprindo a lei Judaica, 

apresentam 
Jesus no Templo.

Simeão, homem de 
esperança, agradece 

a nosso Senhor 
por ter podido ver o 
Salvador do mundo. 

Dirige também 
sua palavra a Maria, 
preparando-a para a 

missão junto com Jesus: 
uma espada de dor vai 

atravessar-lhe o coração, 
e esse Menino será sinal 

de contradição.
Maria e José, porém, 

permanecem de pé, pois 
assim permanecem todos 
os que são fiéis a Deus.
Algo muito silencioso, 

mas profundamente rico, 
acontece nesse momento: 
Maria e José oferecem a 
Deus a oferta dos pobres: 

um par de pombinhos! 
É a continuidade 
da manjedoura: 
o Menino Deus 

nasceu pobrezinho e 
agora oferece a oferta 

dos pobres, para depois 
acolhê-los em 

sua misericórdia.
Nele, todos os infelizes, 
todos os marginalizados 
têm vez e têm chance de 
resgatar sua dignidade.

2 de fevereiro

Apresentação de Jesus 
no Templo!

Apresentação de Jesus 
no Templo!

 “Ele” me atraía. Agora eu tinha certeza. emoções. Mas o de meus irmãos de cada — Falarei, meu querido, porque estás 
Há muito tempo, desde sempre, "ele" me dia, em minha vida cotidiana. pedindo. Mas fica sabendo que não “se 
atraía. Dizia-me: “Ama-os”; e, pondo-me no aprende” Deus. Ele se revela.

Era “ele” quem acenava, para além de caminho deles, ele me punha no caminho Através de minhas palavras, talvez 
minhas fomes e de minhas sedes de Deus. Do verdadeiro Deus. recebas algumas luzes sobre ele, mas 
insaciadas. Para além do desgosto de mim Eu não sabia que “ninguém jamais “ele”, é amando, na vida, que o encontrarás 
mesmo, de meus tédios, de meus contemplou a Deus" (1Jo 4,12), mas que e o reconhecerás.
remorsos. Para além de minhas revoltas ele havia tomado rosto de homem em - Ainda assim, conte-me sobre a sua fé. 
diante da injustiça e dos sofrimentos dos Jesus. E que, a partir da vinda de Jesus,  Toda a minha fé?
homens. Para além dos meus loucos ninguém pode amar e servir a Deus, a  Isso mesmo.
desejos de verdade, de paz, de amor, era quem não vê, se não amar e servir a seu  É cedo demais; compreenderias só 
ele! irmão, a quem vê. (Jo 4,20) com a cabeça, mas teu coração não 

“Ele”, o Deus-Amor. Às cegas, na escuridão, eu procurava acompanharia. 
Ele me atraía... mas como poderia eu Deus, mais não o procurava no caminho  Conte-me, assim mesmo, sobre a 

encontrá-lo? Estava encerrado no meu certo. E o deus que eu procurava era falso sua fé... meu coração seguirá... de longe. 
"castelo". Era preciso levantar-me e sair de deus. Então, ele disse: . 
casa. Agora, faltava-me aprender tudo. Meu Creio que Deus “É” AMOR (1Jo 4,8) 

Levantei-me. Saí. Mas, na soleira da Deus despido, nu, no presépio; nu, na cruz; Creio que Deus “É” FAMÍLIA
porta, hesitei. E o Sábio me empurrava. eu desejava, com todas as minhas forças, Pai, Filho, Espírito Santo 

Empurrava-me pelo meu caminho de conhecê-Io e amá-Io. três pessoas, tão unidas pelo AMOR 
homem. O meu. Não o de minhas idéias, de que são apenas UM. 
minha imaginação e de meus sonhos. Nem Voltei ao Sábio, dizendo: “Amigo, fale 
o de minhas impressões, sensações, mais de Deus”. 

—
—
—
—

—

Termina o mês de janeiro... Termina o mês de janeiro...  Termina 
Amigo, senta-te. Eu te contarei...   

Michel Quoist. Fale-me de amor
fragmento pp 74-76. Ed. Paulinas - 1988

bastante, e a confiança torna-se uma 
palavra da boca para fora. As nuvens do 

Nasce de novo a vida, a esperança. O horizonte sabem que os raios do sol não 
passado ficou como experiência vivida e tardam a desaparecer, e por isso parecem 
apreendida, e que me firma na raiz do inertes deixando-se tocar profundamente 
tempo. E no tempo de Deus sentimos seu por eles. 
carinho, sua ternura e a certeza de que Ele 
não nos abandona. Ele é sempre presente Só os que sabem romper o silêncio 
no dia, na noite, no tempo e na história. Em acomodado compreendem como Deus vai 
nós não pode perecer e há de sempre agindo em nossa vida. Não somos nós que 
renascer a confiança daquele que se faz determinamos como Ele deve agir. A nós 
nosso companheiro. cabe confiar e perceber os sinais de Deus 

em nós, como as nuvens que se deixam 
Gosto do entardecer, e ainda mais se as tocar pelos raios do sol. Agarrados em nós 

nuvens grandes e pesadas enfeitam o céu. mesmos, em nossa autossuficiência, 
Não há espetáculo tão vibrante quanto o nunca perceberemos o valor da confiança 
pôr do sol. O alarido dos pássaros que que nos despoja de nossas sombras: "O 
buscam abrigo e o céu corado pelos que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, 
últimos raios do sol embelezam ainda mais nem jamais subiu ao coração do homem, é 
tão nobre espetáculo. As ternas carícias o que Deus preparou para aqueles que o 
dos raios sobre as nuvens me lembram a amam" (1Cor 2,9). Deixe, pois, que sua 
ternura misericordiosa de Deus para existência seja uma porta aberta para o 
comigo. Por que então me deixar remoer divino, e deixe Deus agir em você!
por desventuras inúteis, e deixar que a 
noite venha encobrir meus desgostos e 
amarguras? Ainda não confiamos 

Deus nunca deixa de agir

Pe. Ferdinando Mancílio, C.Ss.R
Revista de Aparecida – janeiro 2011

Colaboração: Lenir e Sérgio Peixoto

“Que pensais do Cristo?” 
Mt. 22,42

Frei Almir R. Guimarães ofm
Peregrinos do Altíssimo pp 21-22

Editora Vozes - 1980

Os direitos também... 
...implicam deveres. Ter a cidade limpa, 
organizada e com meio ambiente 
equilibrado é um direito de todo cidadão. 
Claro que, à primeira impressão, a 
obrigação de manter a cidade nos "trin-
ques" é do poder público. Pagamos im-
postos que servem ao bem da coletivi-
dade. Mas não é só isso não. Se não nos 
juntarmos em uma força-tarefa a favor de 
nossa cidade, será muito mais difícil e 
dispendioso para a Administração Pública 
manter a cidade nos conformes. Assim, é 
papel de todo cidadão avisar sobre 
vazamentos de água em logradouros 
públicos, colocar o lixo na lixeira externa 
apenas quando for dia de o lixeiro passar, 
guardar o lixo no carro 
até chegar a local onde 
se possa depositá-Io na 
lixeira. São pequenas 
a ç õ e s ,  m a s  c o m  
grandes efeitos! 

Como agimos no dia a dia?

Ana Vitória Wernke 
Advogada especialista em Direito Público 

anavitoriawernke@hotmail.com 
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No dia 2/02, 4ª feira, 
celebramos a festa da 

Apresentação do Senhor. 
Missas às 6h30min, 8h e 18h 

(com bênção das velas). 
Lembramos: a verdadeira luz 

que Maria apresenta é seu filho 
Jesus, a Luz do Mundo.

Na festa de São Brás, Bispo e 
Mártir, dia 3 de fevereiro, as 
Missas serão celebradas às 
6h30min, 8h e 18h. Haverá a 
bênção contra os males da 
.garganta.

Até o dia 18/02, o atendimento 
de confissões é realizado de 3ª a 
6 feira, das 9h às 11h. 

Excepcionalmente, até o dia 
4/2, o expediente da Secretaria é 
o seguinte: de 2ª a 6  feira, das 9h 
às 12h e das 13h às 18h. Sábado 
e domingo, das 8h às 12h. 

A próxima marcação de 
c a s a m e n t o s  –  a t é  
fevereiro/2012 – será no sábado, 
dia 5/2, das 8h às 10h45min, com 
a Pastoral Familiar.

Iniciação Cristã - inscrições
Catequese com crianças de 

14/02 a 19/02 – das 9h às 11h; das 
14h às 16h. Local: sala em frente 
à secretaria paroquial. 

Catequese com adolescentes e 
adultos: Sacramentos do Batismo, 
Eucaristia ou Crisma - dias 13, 20 
e 27/2, das 9h às 12h20min e das 
17h30min às 20h45min.
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Quarto Domingo do Tempo Comum
“Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, 

porque deles é o Reino dos Céus”.
                                    Bem-aventuranças segundo Mateus (Mt5,1-12a)

Que proposta libertadora, Senhor! 
lendo e relendo esse versículo, 

detectamos um “Mundo Novo” onde a construção 
alicerça-se no Amor Maior.

Primeira 6ª feira do mês, dia 4/2 – Celebração de Missas às 
6h30min, 8h, 15h30min (com Unção dos Enfermos) e 18h.  Na 
véspera, como preparação, haverá, das 17h às 18h, adoração do 
Santíssimo Sacramento na Capela.

Amanhã, dia 31, comemoramos São João Bosco (1815-1888), 
presbítero, fundador da Família Salesiana. O Colégio Salesiano 
Santa Rosa, Niterói, foi fundado em 14 de julho de 1883. Deus seja 
louvado!

Ambulatório – Temos necessidade urgente de voluntárias (os) para a 
função de recepcionista, repositora de remédios e pessoas com 
noções de informática. Apresentar-se à Sra. Diva, no dia 8/2, das 8h 
às 11h30min. Junte-se a nós! 

Bênção de São Brás
As velas devem ser bentas com a fórmula própria e 
na bênção se diz: “Por intercessão de São Brás, 

Bispo e Mártir, livre-te Deus do mal da garganta e 
de qualquer outro doença. † Em nome do Pai e do 

Filho e do Espírito Santo”.
Resposta: “Amém”.

Acervo histórico – Nossa Porciúncula atinge 50 anos de 
inauguração e de sagração a Maria , Senhora dos Anjos, e à Senhora 
Sant'Ana, em 11 de junho deste ano. Buscando documentar a data 
com fotos e publicações sobre a igreja e os sacerdotes que nela 
serviram, pedimos sua ajuda para a montagem de acervo. Deixar o 
material na Secretaria, com nome e telefone para que possa ser 
devolvido.

São Francisco de Sales

o idioma em que Jesus proferiu esse situação — misericórdia, solidariedade, 
belíssimo discurso, “o sermão da pureza de coração, promoção da paz; Nmontanha” ou “o sermão das bem- conhece as dificuldades e as perseguições 

aventuranças”, o termo comumente que enfrentam para criar a nova sociedade; e 
traduzido em português por “bem- os proclama felizes.
aventuranças” ou “felizes” é também um 
imperativo dos verbos “avançar”, “seguir A liturgia de hoje propõe o tema dos 
adiante”, “prosseguir”. Significa uma ordem humildes, aqueles que põem sua confiança 
de batalha em vez de comodismo. Tampouco somente em Deus. Aos humildes é chegada 
é uma utopia; trata-se de uma resposta de a salvação, porque souberam reconhecer em 
Deus a todos os que são injustiçados, Jesus Cristo a realização da promessa. É na 
perseguidos, mansos e pacificadores. vida e na missão de Jesus, o Messias 
Significa que eles devem permanecer na humilde, que se efetiva a salvação esperada. 
luta, pois é certo que verão acontecer o Reino Nele  se rea l izam todas as bem-
pelo qual eles sofrem tantas injúrias. aventuranças. Tal sabedoria, escondida aos 

olhos dos grandes deste mundo, foi revelada 
Jesus, portanto, está para promulgar a aos pequenos e fracos, aos humildes de 

nova constituição do povo de Deus, um povo Deus.
sem fronteiras e sem discriminações: irá 
inaugurar a nova aliança com os pobres e Os textos deste domingo são viva 
marginalizados do mundo inteiro, revelando esperança para a nossa comunidade. Deus é 
que Deus se solidarizou com eles, a ponto de o nosso aliado, e com ele poderemos 
confiar-lhes o Reino. De fato, no Sinai, o povo construir uma sociedade alternativa, onde a 
hebreu devia permanecer longe da justiça, a partilha e a fraternidade são suas 
montanha, sem se aproximar. E Deus falou novas características. É importante não 
ao povo por meio de Moisés. Aqui os perder a garra nem a mística que têm 
discípulos se aproximam do Mestre na orientado as lutas e as conquistas por mais 
montanha, e Deus lhes fala em Jesus, que, vida e liberdade dos que precisam de nós, ou 
sentado, ensina como Mestre qualificado. até dependem de nós.

As bem-aventuranças são propostas de Estive carente e doente, desabrigado e 
felicidade. A constituição do povo de Deus faminto, necessitado e abandonado, diz o 
não impõe leis. Jesus simplesmente constata Senhor, e você esteve ao meu lado, por isso, 
a situação do povo que o segue — pobres, eu te digo: você é um bem-aventurado e será 
aflitos, submetidos, mansos, famintos; feliz para sempre...  entra na alegria do 
percebe o esforço que fazem para mudar a Senhor...

Frei Sergio Pagan




