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Quinto Domingo do Tempo Comum

Um jeito franciscano de ser

Leituras da semana – Voltai-vos, Senhor! Até quando tardareis? Salmo 89,13ab 

07 – 2ª feira 08 – 3ª feira 09 – 4ª feira

11 – 6ª feira 12 – sábado 13 – domingo

Gn 1,1-19
Sl 103(104),1-2a. 5-6.10 e 12. 
                                    24 e 35c 
Mc 6,53-56

Gn 1,20 –2,4a 
Sl 8,4-9 
Mc 7,1-13 

Gn 2,4b-9.15-17
Sl 103(104),1-2a. 27-28.29bc-30 
Mc 7,14-23

Gn 3,1-8
Sl 31(32),1-2.5.6.7 
Mc 7,31-37

Gn 3,9-24
Sl 89(90),2-6.12-13 
Mc 8,1-10 

10 – 5ª feira

Eclo 15,16-21(gr. 15-20)
Sl 118(119),1-2.4-5. 17-18.33-34 
1Cor 2,6-10
Mt 5,17-37
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Gn 2,18-25
Sl 127(128),1-5 
Mc 7,24-30

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 no teu caminho encontrares um homem por demais 
cansado para dar um sorriso, deixa-lhe o teu. Pois ninguém 
precisa tanto de um sorriso quanto aquele que já não tem 
sorriso para oferecer. 

Plantão do Batismo – dia 10 (9h 
às 11h; 14h às 16h); dia 12 (9h às 
11h), ou seja, sempre às 5ªs 
feiras e aos sábados neste 
horário.

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

A próxima marcação de 
c a s a m e n t o s  –  a t é  
fevereiro/2012 – será no sábado, 
dia 19/2, das 8h às 10h45min, 
com a Pastoral Familiar.

Iniciação Cristã - inscrições
Catequese com crianças e 

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

Catequese com jovens e 
adu l tos :  Sacramentos do 
Batismo, da Eucaristia ou da 
Crisma – dias 13, 20 e 27/2, das 
9h às 12h20min e das 17h30min 
às 20h45min.

Dia 28/2 – Reunião do CAEP, às 
19h30min.

Iniciação Cristã... Parabéns 
pelo Calendário/2011! Setor 
Comunicação

Nosso Bazar já está em pleno 
funcionamento: sempre às 3ªs 
feiras, das 9h às 16h, no Salão de 
Festas/Rua Miguel Couto, 300.

Em “Nossa Loja” você encontra 
livros, medalhas, terços e mais... 
para você ou para um bom 
presente.

Continuando a caminhada mariana, em 11 de fevereiro, 

comemoramos a grande medianeira dos enfermos, Nossa 

Senhora de Lourdes. Das rochas de Massabielle, surgiu uma 

senhora de grande beleza que convidava a pequena 

Bernadete a beber e a se lavar na água que jorrava da fonte. E 

continua a nos convidar, hoje, a nos banharmos naquela água 

que liberta, converte, cura, transforma, restaura, purifica.

Dia 19 de fevereiro, início das atividades de 2011 – Encontro 

com as Pastorais, Movimentos, Serviços, Grupos, OFS, 

JUFRA, após a Santa Missa das 16 horas, quando renderemos 

graças ao Senhor por nossa adesão ao dia a dia da 

Porciúncula. Aguardamos vocês!

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.

Jean Vieujan

epois de nos ter apresentado as 
Bem-Aventuranças, ensinando-nos 
o que devemos saber e fazer para D

sermos bons cristãos, neste Trigésimo 
Quinto Domingo do Tempo Comun, Jesus 
nos diz “Vós sois o sal da terra... vós sois a 
luz do mundo,” mostrando-nos o quanto 
somos queridos para Ele e o quanto somos 
preciosos ao mundo. 

No tempo de Jesus, na falta de 
refrigeração, o sal era usado na 
conservação dos alimentos. E assim como 
o sal preservava a vida dos alimentos, aquilo que acreditamos, não esquentamos o 
devemos preservar a vida no mundo, coração das pessoas e não as atraímos para 
protegendo a sociedade da degradação Deus, estaremos sendo falsos cristãos, nossa 
moral, preservando os bons costumes e os vida não estará de acordo com a nossa fé.
valores nos quais acreditamos. Quando 
praticamos os ensinamentos de Jesus e Proteger e transformar este mundo que está 
vivemos como verdadeiros cristãos, sendo se estruturando como se Deus não existisse, 
exemplos de honestidade, caridade, onde os homens estão se esquecendo de que é a 
humildade, atitude espiritual e amor, somos presença de Deus, a união, a intimidade com Ele 
como uma vela no candelabro ou uma que mantêm a vida, não é tarefa fácil! Portanto, é 
cidade no topo de uma montanha, não necessário perseverar na luta. O próprio Cristo 
passamos despercebidos em nossa nos mostra que o Reino de Deus é conquistado 
caminhada, e nossas atitudes têm um efeito com a nossa vontade juntamente com a vontade 
benéfico sobre a sociedade que nos rodeia, e a graça de Deus que se fazem presentes. Para 
somos verdadeiramente luz para o mundo! isso, busquemos força na oração, na leitura da 

Palavra de Deus, na Eucaristia.
Por outro lado, nada pode ser mais triste 

do que um cristão que apenas se satisfaz Tanto pela Luz como pelo Sal, o cristão deve 
com interesses do mundo material e do ser o que transforma, o que conserva, o que 
corpo. Nosso Senhor compara essa pessoa clareia, o que ensina, o que ajuda o irmão, o que 
com o sal que perdeu a sua salinidade. Este participa ativamente da vida em comunidade, o 
sal não servirá para nada, senão para ser que faz desse mundo um lugar melhor para se 
lançado fora. Se a nossa vida no dia a dia, viver!
se o nosso modo de ser e viver, mesmo nas 
menores coisas, não estão coerentes com 

Carla Mayrinck Nunes

Quinto Domingo do Tempo Comum
 Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mt 5,13a.14a

Como o sal – na justa medida –, que saibamos dar o sabor 
necessário à vida.  Como a luz – imprescindível –,  que saibamos 
iluminar não só o nosso caminho como também o do outro. Que 

sejamos uma comunidade a serviço de todos, sem distinção,
aproximando-nos sempre mais da Palavra de Deus.



Leia! Pense... Viva!              Leia! Pense... Viva!            Leia! Pense... Viva            Leia! Pense... Viva!            Leia! Pense... Viva!!

O tema escolhido para o Dia Mundial da Paz deste A liberdade religiosa não se entende como 
ano foi “Liberdade religiosa, caminho para a paz”. patrimônio exclusivo dos que têm fé. Antes, é 
Tema atualíssimo em todas as regiões do planeta. As elemento imprescindível a um estado de direito. 
intolerâncias religiosas se multiplicam, causando Abrange o direito dos crentes e não crentes, no 
violência devido à falta de liberdade de culto. respeito mútuo à liberdade pessoal e na aspiração 

A mensagem do santo padre Bento XVI para esse do bem do grupo social.
dia nos foi apresentada como uma luz forte a iluminar Não  se  pode  ace i ta r,  con tudo ,  uma 
o nosso caminho no ano da graça de 2011. instrumentalização da liberdade religiosa para 

É incrível como ainda hoje ocorrem atentados e mascarar interesses partidários e subversão da 
mortes por causa da fé e, mesmo onde ordem a que levam o fanatismo religioso e o 
aparentemente não há derramamento de sangue, os fundamentalismo com práticas incompatíveis com o 
preconceitos estão nos filmes, livros, reportagens, respeito à dignidade humana ou que se tentam impor 
ditos populares, opiniões diversas que tendem a pela violência.
classificar como secundária na sociedade uma  A liberdade religiosa se contém no conceito da 
pessoa que professa uma fé. laicidade do Estado, isto é, na garantia da lei sobre o 

 Nenhum poder humano, seja ele estatal, seja de direito de vivência na fé e de sua expressão no culto 
grupos autônomos ou mesmo outra pessoa, pode e na cultura. A mensagem do Papa conclui com um 
impossibilitar a alguém o exercício da liberdade de convite para que a sociedade atual, com ênfase na 
manifestar e confessar sua crença, origem e juventude, principal preocupação de nosso coração 
fundamento da liberdade moral. A liberdade se de pastor, encontre na fé uma referência estável na 
explicita no exercício do próprio direito, no respeito conquista da liberdade: “A Verdade vos libertará”. 
ao direito alheio e no objetivo do bem comum.

ORANI JOÃO TEMPESTA, Arcebispo do RJ. O GLOBO 13.01.11

Intolerância e preconceito

Oremos pelos cristãos do Egito e da Índia, hoje perseguidos e assassinados por extremistas.
Ó Deus, que seu amor libertador nos livre da intolerância religiosa e do desrespeito ao próximo. 

Porque conhecer a Sagrada Escritura é conhecer vivida hoje. A meditação pretende responder à 
o próprio Cristo, a leitura assídua da Palavra é o pergunta: “Que diz a Palavra para mim? Quais as 
alimento necessário para a nossa vida espiritual. A circunstâncias que ela me questiona e me incentiva? 
partir dessa verdade, o Papa Bento XVI fez a Então, é preciso “dialogar” com o texto.
seguinte observação em 2005: “Eu gostaria, em Toda boa meditação leva naturalmente à Oração. 
especial, de recordar e recomendar a antiga tradição É o momento de responder a Deus após havê-lo 
da Lectio Divina, a leitura assídua da Sagrada escutado. Esse momento é pessoal; não é 
Escritura, acompanhada da oração que traz um necessário procurar palavras. Falar o que vai ao 
diálogo íntimo em que, na leitura, se escuta Deus coração: se for louvor, louve; se for pedido de 
que fala e, rezando, responde-lhe com confiança e perdão, peça perdão; se for necessidade de maior 
abertura do coração” clareza, peça a luz divina; se for cansaço e aridez, 

A Lectio Divina é uma expressão latina que pode peça os dons da fé, da esperança e do amor.
ser traduzida como “Leitura Divina” ou ainda como    Quanto ao último passo, a Contemplação. É o 
“Leitura Orante da Bíblia”. Seus princípios foram momento que pertence a Deus e à sua presença 
expressos por volta do ano 220 e praticados por misteriosa sim, mas sempre presença. É o momento 
Monges católicos. Tradicionalmente é uma oração no qual se permanece em silêncio diante de Deus. 
individual que também pode ser feita em grupo. O Se ele conduzir à contemplação, louvado seja Deus! 
importante é rezar com a Palavra de Deus. Se apenas a tranquilidade de um momento de paz e 

O método tradicional é simples; são quatro silêncio, louvado seja Deus! Em todas as 
passos :  Le i tu ra ,  Med i tação ,  Oração  e  circunstâncias será uma maneira de ver Deus 
Contemplação. presente na História e em nossa vida.

Quanto ao primeiro passo, a Leitura. Ler com Aproximando-nos da Palavra de Deus, 
calma e atenção um pequeno trecho da Sagrada encontramos o caminho da vida cristã hoje, neste 
Escritura, procurando identificar os elementos início do milênio. Diante da atual mudança de época, 
essenciais, como se estivesse vendo a cena: o peçamos a graça de responder com uma vida nova, 
ambiente, os personagens, os diálogos, as imagens colhida na Escritura Sagrada que nos comunica a 
usadas e as ações. Palavra Eterna, Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor.  

Quanto à Meditação, o segundo passo. Não se 
deter no exterior, na cena narrada. Considerar 
atentamente o que a Palavra ilumina na realidade 

Conhecer para mais amá-lo     

Lectio Divina

Observação: A partir do ano 2009, Frei Genildo Provin introduziu o método “Leitura Divina” nos encontros 
semanais de formação com as catequistas. A leitura orante do Evangelho do domingo orienta a partilha 

com as crianças e nos leva a saborear a presença do Senhor na Palavra.
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(...) — Até meados do século XX a população dessas o verde. E pessoas pobres foram atraídas por essas 
cidades estava na casa dos 30, 60 mil habitantes. novas oportunidades de emprego. Assim, casas ricas 
Tudo isso mudou nas últimas décadas do século XX, e pobres foram erguidas em lugares totalmente vul-
quando a população começou a crescer muito neráveis a desastres – salienta. 
depressa — diz Pádua. (...)    Para o historiador, só uma intensa presença do 
• O motivo seria o fenômeno socioeconômico que os poder público no controle da ocupação, associada a 
historiadores chamam de Novo Rural, baseado em formas inovadoras de manejo local, poderão indicar 
turismo, casas de campo, agricultura orgânica, um caminho seguro para Região Serrana. 
criação de ovelhas, cavalos e produção de produtos    — A natureza não pede licença ao homem. 
finos. As pessoas subiram a Serra em busca do verde. Precisamos encontrar uma forma de nos adequar — 
   — Apesar dos muitos pontos de risco, a região se concluiu. 
tornou cada vez mais atraente para os que queriam 
viver “mais perto da natureza”, ter maior contato com 

É bom saber

Relação com a Serra, com o verde

José Augusto Pádua - Coordenador do Laboratório 
de História e Geografia – Departamento de História/UFRJ

Fonte: O GLOBO, p.34 - 22/01/2011

Fonte: A Lectio Divina
Dom Orani João Tempesta O.Cist - Arcebispo do RJ

Jornal: “O TESTEMUNHO DE FÉ”. Maio/2010
Resumo: Rosa Maria Ferraz Ximenes, OFS

1. Companheiro de Paulo em sua missão [At 12,25] 
2. Primeira esposa de Jacó [Gn 29,25]  
3. Mulher de Isaac [Gn 24,67] 
4. Aquele que no auge de sua glória não se vestiu 
    como um lírio do campo [Mt 6,28s] 
5. Pessoa que escolheu a melhor parte [Lc 10,42] 
6. Um homem quê ficou cego por alguns dias devido 
    a uma luz forte [At 9,3s] 
7. Apóstolo que era Médico [CoI 4,14] 
8. Profeta que passou três dias no ventre de um peixe. [Mt 12,40] 
9. Venceu o gigantesco exército medianita com 
    apenas 300 homens [Jz 7] 
10. Uma dona de casa ansiosa [Lc 10,40] 
11. A primeira matriarca bíblica [Gn 6,9ss] 
12. Matou o gigante filisteu Golias [1Sm 17,50] 
13. Um israelita em quem não havia falsidade [Jo 1,47] 

Que tal fazer um pequeno teste para ver se conhecemos alguns personagens bíblicos? Mas não vale 
apenas responder na intuição, é preciso ler as passagens bíblicas! Que tal ler além do solicitado? Assim, 
aprenderemos um pouco mais sobre a vida de cada um deles. 

Colaborou: Geraldo Moro



Leia! Pense... Viva!              Leia! Pense... Viva!            Leia! Pense... Viva            Leia! Pense... Viva!            Leia! Pense... Viva!!

O tema escolhido para o Dia Mundial da Paz deste A liberdade religiosa não se entende como 
ano foi “Liberdade religiosa, caminho para a paz”. patrimônio exclusivo dos que têm fé. Antes, é 
Tema atualíssimo em todas as regiões do planeta. As elemento imprescindível a um estado de direito. 
intolerâncias religiosas se multiplicam, causando Abrange o direito dos crentes e não crentes, no 
violência devido à falta de liberdade de culto. respeito mútuo à liberdade pessoal e na aspiração 

A mensagem do santo padre Bento XVI para esse do bem do grupo social.
dia nos foi apresentada como uma luz forte a iluminar Não  se  pode  ace i ta r,  con tudo ,  uma 
o nosso caminho no ano da graça de 2011. instrumentalização da liberdade religiosa para 

É incrível como ainda hoje ocorrem atentados e mascarar interesses partidários e subversão da 
mortes por causa da fé e, mesmo onde ordem a que levam o fanatismo religioso e o 
aparentemente não há derramamento de sangue, os fundamentalismo com práticas incompatíveis com o 
preconceitos estão nos filmes, livros, reportagens, respeito à dignidade humana ou que se tentam impor 
ditos populares, opiniões diversas que tendem a pela violência.
classificar como secundária na sociedade uma  A liberdade religiosa se contém no conceito da 
pessoa que professa uma fé. laicidade do Estado, isto é, na garantia da lei sobre o 

 Nenhum poder humano, seja ele estatal, seja de direito de vivência na fé e de sua expressão no culto 
grupos autônomos ou mesmo outra pessoa, pode e na cultura. A mensagem do Papa conclui com um 
impossibilitar a alguém o exercício da liberdade de convite para que a sociedade atual, com ênfase na 
manifestar e confessar sua crença, origem e juventude, principal preocupação de nosso coração 
fundamento da liberdade moral. A liberdade se de pastor, encontre na fé uma referência estável na 
explicita no exercício do próprio direito, no respeito conquista da liberdade: “A Verdade vos libertará”. 
ao direito alheio e no objetivo do bem comum.

ORANI JOÃO TEMPESTA, Arcebispo do RJ. O GLOBO 13.01.11

Intolerância e preconceito

Oremos pelos cristãos do Egito e da Índia, hoje perseguidos e assassinados por extremistas.
Ó Deus, que seu amor libertador nos livre da intolerância religiosa e do desrespeito ao próximo. 

Porque conhecer a Sagrada Escritura é conhecer vivida hoje. A meditação pretende responder à 
o próprio Cristo, a leitura assídua da Palavra é o pergunta: “Que diz a Palavra para mim? Quais as 
alimento necessário para a nossa vida espiritual. A circunstâncias que ela me questiona e me incentiva? 
partir dessa verdade, o Papa Bento XVI fez a Então, é preciso “dialogar” com o texto.
seguinte observação em 2005: “Eu gostaria, em Toda boa meditação leva naturalmente à Oração. 
especial, de recordar e recomendar a antiga tradição É o momento de responder a Deus após havê-lo 
da Lectio Divina, a leitura assídua da Sagrada escutado. Esse momento é pessoal; não é 
Escritura, acompanhada da oração que traz um necessário procurar palavras. Falar o que vai ao 
diálogo íntimo em que, na leitura, se escuta Deus coração: se for louvor, louve; se for pedido de 
que fala e, rezando, responde-lhe com confiança e perdão, peça perdão; se for necessidade de maior 
abertura do coração” clareza, peça a luz divina; se for cansaço e aridez, 

A Lectio Divina é uma expressão latina que pode peça os dons da fé, da esperança e do amor.
ser traduzida como “Leitura Divina” ou ainda como    Quanto ao último passo, a Contemplação. É o 
“Leitura Orante da Bíblia”. Seus princípios foram momento que pertence a Deus e à sua presença 
expressos por volta do ano 220 e praticados por misteriosa sim, mas sempre presença. É o momento 
Monges católicos. Tradicionalmente é uma oração no qual se permanece em silêncio diante de Deus. 
individual que também pode ser feita em grupo. O Se ele conduzir à contemplação, louvado seja Deus! 
importante é rezar com a Palavra de Deus. Se apenas a tranquilidade de um momento de paz e 

O método tradicional é simples; são quatro silêncio, louvado seja Deus! Em todas as 
passos :  Le i tu ra ,  Med i tação ,  Oração  e  circunstâncias será uma maneira de ver Deus 
Contemplação. presente na História e em nossa vida.

Quanto ao primeiro passo, a Leitura. Ler com Aproximando-nos da Palavra de Deus, 
calma e atenção um pequeno trecho da Sagrada encontramos o caminho da vida cristã hoje, neste 
Escritura, procurando identificar os elementos início do milênio. Diante da atual mudança de época, 
essenciais, como se estivesse vendo a cena: o peçamos a graça de responder com uma vida nova, 
ambiente, os personagens, os diálogos, as imagens colhida na Escritura Sagrada que nos comunica a 
usadas e as ações. Palavra Eterna, Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor.  

Quanto à Meditação, o segundo passo. Não se 
deter no exterior, na cena narrada. Considerar 
atentamente o que a Palavra ilumina na realidade 

Conhecer para mais amá-lo     

Lectio Divina

Observação: A partir do ano 2009, Frei Genildo Provin introduziu o método “Leitura Divina” nos encontros 
semanais de formação com as catequistas. A leitura orante do Evangelho do domingo orienta a partilha 

com as crianças e nos leva a saborear a presença do Senhor na Palavra.

B
Í
B
L
I
A

S
A
G
R
A
D
A

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

(...) — Até meados do século XX a população dessas o verde. E pessoas pobres foram atraídas por essas 
cidades estava na casa dos 30, 60 mil habitantes. novas oportunidades de emprego. Assim, casas ricas 
Tudo isso mudou nas últimas décadas do século XX, e pobres foram erguidas em lugares totalmente vul-
quando a população começou a crescer muito neráveis a desastres – salienta. 
depressa — diz Pádua. (...)    Para o historiador, só uma intensa presença do 
• O motivo seria o fenômeno socioeconômico que os poder público no controle da ocupação, associada a 
historiadores chamam de Novo Rural, baseado em formas inovadoras de manejo local, poderão indicar 
turismo, casas de campo, agricultura orgânica, um caminho seguro para Região Serrana. 
criação de ovelhas, cavalos e produção de produtos    — A natureza não pede licença ao homem. 
finos. As pessoas subiram a Serra em busca do verde. Precisamos encontrar uma forma de nos adequar — 
   — Apesar dos muitos pontos de risco, a região se concluiu. 
tornou cada vez mais atraente para os que queriam 
viver “mais perto da natureza”, ter maior contato com 

É bom saber

Relação com a Serra, com o verde

José Augusto Pádua - Coordenador do Laboratório 
de História e Geografia – Departamento de História/UFRJ

Fonte: O GLOBO, p.34 - 22/01/2011

Fonte: A Lectio Divina
Dom Orani João Tempesta O.Cist - Arcebispo do RJ

Jornal: “O TESTEMUNHO DE FÉ”. Maio/2010
Resumo: Rosa Maria Ferraz Ximenes, OFS

1. Companheiro de Paulo em sua missão [At 12,25] 
2. Primeira esposa de Jacó [Gn 29,25]  
3. Mulher de Isaac [Gn 24,67] 
4. Aquele que no auge de sua glória não se vestiu 
    como um lírio do campo [Mt 6,28s] 
5. Pessoa que escolheu a melhor parte [Lc 10,42] 
6. Um homem quê ficou cego por alguns dias devido 
    a uma luz forte [At 9,3s] 
7. Apóstolo que era Médico [CoI 4,14] 
8. Profeta que passou três dias no ventre de um peixe. [Mt 12,40] 
9. Venceu o gigantesco exército medianita com 
    apenas 300 homens [Jz 7] 
10. Uma dona de casa ansiosa [Lc 10,40] 
11. A primeira matriarca bíblica [Gn 6,9ss] 
12. Matou o gigante filisteu Golias [1Sm 17,50] 
13. Um israelita em quem não havia falsidade [Jo 1,47] 

Que tal fazer um pequeno teste para ver se conhecemos alguns personagens bíblicos? Mas não vale 
apenas responder na intuição, é preciso ler as passagens bíblicas! Que tal ler além do solicitado? Assim, 
aprenderemos um pouco mais sobre a vida de cada um deles. 

Colaborou: Geraldo Moro
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Quinto Domingo do Tempo Comum

Um jeito franciscano de ser

Leituras da semana – Voltai-vos, Senhor! Até quando tardareis? Salmo 89,13ab 

07 – 2ª feira 08 – 3ª feira 09 – 4ª feira

11 – 6ª feira 12 – sábado 13 – domingo

Gn 1,1-19
Sl 103(104),1-2a. 5-6.10 e 12. 
                                    24 e 35c 
Mc 6,53-56

Gn 1,20 –2,4a 
Sl 8,4-9 
Mc 7,1-13 

Gn 2,4b-9.15-17
Sl 103(104),1-2a. 27-28.29bc-30 
Mc 7,14-23

Gn 3,1-8
Sl 31(32),1-2.5.6.7 
Mc 7,31-37

Gn 3,9-24
Sl 89(90),2-6.12-13 
Mc 8,1-10 

10 – 5ª feira

Eclo 15,16-21(gr. 15-20)
Sl 118(119),1-2.4-5. 17-18.33-34 
1Cor 2,6-10
Mt 5,17-37
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Gn 2,18-25
Sl 127(128),1-5 
Mc 7,24-30

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 no teu caminho encontrares um homem por demais 
cansado para dar um sorriso, deixa-lhe o teu. Pois ninguém 
precisa tanto de um sorriso quanto aquele que já não tem 
sorriso para oferecer. 

Plantão do Batismo – dia 10 (9h 
às 11h; 14h às 16h); dia 12 (9h às 
11h), ou seja, sempre às 5ªs 
feiras e aos sábados neste 
horário.

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

A próxima marcação de 
c a s a m e n t o s  –  a t é  
fevereiro/2012 – será no sábado, 
dia 19/2, das 8h às 10h45min, 
com a Pastoral Familiar.

Iniciação Cristã - inscrições
Catequese com crianças e 

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

Catequese com jovens e 
adu l tos :  Sacramentos do 
Batismo, da Eucaristia ou da 
Crisma – dias 13, 20 e 27/2, das 
9h às 12h20min e das 17h30min 
às 20h45min.

Dia 28/2 – Reunião do CAEP, às 
19h30min.

Iniciação Cristã... Parabéns 
pelo Calendário/2011! Setor 
Comunicação

Nosso Bazar já está em pleno 
funcionamento: sempre às 3ªs 
feiras, das 9h às 16h, no Salão de 
Festas/Rua Miguel Couto, 300.

Em “Nossa Loja” você encontra 
livros, medalhas, terços e mais... 
para você ou para um bom 
presente.

Continuando a caminhada mariana, em 11 de fevereiro, 

comemoramos a grande medianeira dos enfermos, Nossa 

Senhora de Lourdes. Das rochas de Massabielle, surgiu uma 

senhora de grande beleza que convidava a pequena 

Bernadete a beber e a se lavar na água que jorrava da fonte. E 

continua a nos convidar, hoje, a nos banharmos naquela água 

que liberta, converte, cura, transforma, restaura, purifica.

Dia 19 de fevereiro, início das atividades de 2011 – Encontro 

com as Pastorais, Movimentos, Serviços, Grupos, OFS, 

JUFRA, após a Santa Missa das 16 horas, quando renderemos 

graças ao Senhor por nossa adesão ao dia a dia da 

Porciúncula. Aguardamos vocês!

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.

Jean Vieujan

epois de nos ter apresentado as 
Bem-Aventuranças, ensinando-nos 
o que devemos saber e fazer para D

sermos bons cristãos, neste Trigésimo 
Quinto Domingo do Tempo Comun, Jesus 
nos diz “Vós sois o sal da terra... vós sois a 
luz do mundo,” mostrando-nos o quanto 
somos queridos para Ele e o quanto somos 
preciosos ao mundo. 

No tempo de Jesus, na falta de 
refrigeração, o sal era usado na 
conservação dos alimentos. E assim como 
o sal preservava a vida dos alimentos, aquilo que acreditamos, não esquentamos o 
devemos preservar a vida no mundo, coração das pessoas e não as atraímos para 
protegendo a sociedade da degradação Deus, estaremos sendo falsos cristãos, nossa 
moral, preservando os bons costumes e os vida não estará de acordo com a nossa fé.
valores nos quais acreditamos. Quando 
praticamos os ensinamentos de Jesus e Proteger e transformar este mundo que está 
vivemos como verdadeiros cristãos, sendo se estruturando como se Deus não existisse, 
exemplos de honestidade, caridade, onde os homens estão se esquecendo de que é a 
humildade, atitude espiritual e amor, somos presença de Deus, a união, a intimidade com Ele 
como uma vela no candelabro ou uma que mantêm a vida, não é tarefa fácil! Portanto, é 
cidade no topo de uma montanha, não necessário perseverar na luta. O próprio Cristo 
passamos despercebidos em nossa nos mostra que o Reino de Deus é conquistado 
caminhada, e nossas atitudes têm um efeito com a nossa vontade juntamente com a vontade 
benéfico sobre a sociedade que nos rodeia, e a graça de Deus que se fazem presentes. Para 
somos verdadeiramente luz para o mundo! isso, busquemos força na oração, na leitura da 

Palavra de Deus, na Eucaristia.
Por outro lado, nada pode ser mais triste 

do que um cristão que apenas se satisfaz Tanto pela Luz como pelo Sal, o cristão deve 
com interesses do mundo material e do ser o que transforma, o que conserva, o que 
corpo. Nosso Senhor compara essa pessoa clareia, o que ensina, o que ajuda o irmão, o que 
com o sal que perdeu a sua salinidade. Este participa ativamente da vida em comunidade, o 
sal não servirá para nada, senão para ser que faz desse mundo um lugar melhor para se 
lançado fora. Se a nossa vida no dia a dia, viver!
se o nosso modo de ser e viver, mesmo nas 
menores coisas, não estão coerentes com 

Carla Mayrinck Nunes

Quinto Domingo do Tempo Comum
 Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mt 5,13a.14a

Como o sal – na justa medida –, que saibamos dar o sabor 
necessário à vida.  Como a luz – imprescindível –,  que saibamos 
iluminar não só o nosso caminho como também o do outro. Que 

sejamos uma comunidade a serviço de todos, sem distinção,
aproximando-nos sempre mais da Palavra de Deus.


