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Sexto Domingo do Tempo Comum

Um jeito franciscano de ser

Leituras da semana – Filhos de Deus, tributai, ao Senhor, a glória e o poder. Salmo 28, 1a

14 – 2ª feira 15 – 3ª feira 16 – 4ª feira

18 – 6ª feira 19 – sábado 20 – domingo

Gn 4,1-15.25
Sl 49(50),1 e 8.16bc-17.20-21 
Mc 8,11-13
S. Cirilo e S. Metódio 

Gn 6,5-8; 7,1-5.10
Sl 28 (29),1a e 2. 3ac-4.3b e 9b-10 
Mc 8,14-21

Gn 8,6-13.20-22
Sl 115(116 B),12-15.18-19 
Mc 8,22-26

Gn 11,1-9
Sl 32 (33),10-15 
Mc 8, 34 – 9, 1

Hb 11,1-7
Sl 144(145),2-5.10-11
Mc 9,2-13 

17 – 5ª feira

Lv 19,1-2.17-18
Sl 102(103),1-4.8.10.12-13 
1Cor 3,16-23
Mt 5,38-48
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Gn 9,1-13
Sl 101(102),16-21.29.22-23 
Mc 8,27-33 

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!

O amor de Deus se manifesta no coração de quem se solidariza e partilha o que há de 
melhor dentro de si. A fé estimula a caridade. Então, a solidariedade se torna-se maior 
que a tragédia, pois o rosto de Jesus é visto no desabrigado, no faminto e no sedento. 
                                                                                                       (cf. Mateus 25,35)

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

A próxima marcação de casamentos 
– até fevereiro/2012 – será no sábado, 
dia 19/2, das 8h às 10h45min, com a 
Pastoral Familiar.

Corrigindo, no PORCIÚNCULA, 
nº 1875, domingo passado,  a primeira 
página, quarta linha: dia 6 foi o Quinto 
Domingo do Tempo Comum e nunca o 
trigésimo quinto. Nem existe no 
Calendário Liturgico!

Próximo fim de semana: 19 – 20/2
cTermina o horário de Verão

Atrase o relógio → 1 hora
?Cuidado com o 
   horário das Missas!

c

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.

rezado leitor, o Evangelho do Sexto A Lei conserva toda a validade e é eterna; no 
Domingo do Tempo Comum, na pena entanto, é preciso encará-la, não como um conjunto Pde Mateus, termina o preâmbulo do de prescrições legais e externas, que obrigam o 

“sermão da montanha” (que vimos nos dois homem a proceder de forma legalista, a lei pela lei. 
domingos anteriores), e nos introduz no Dito de outra forma: os fariseus, que eram a 
corpo do discurso. A palavra de Jesus, “no corrente dominante no tempo de Mateus, tinham 
cimo de um monte”, transporta-nos à caído na casuística da Lei e achavam que a 
montanha da Lei (Sinai), onde Deus se salvação passava pelo cumprimento de certas 
revelou e deu ao seu Povo a Lei (através de normas concretas. Mateus, no entanto, achava que 
Moisés); agora, é Jesus quem, numa a proposta libertadora de Jesus ia mais além e 
montanha, oferece ao novo Povo de Deus passava por assumir uma atitude interior de 
uma nova perspectiva da Lei que deve guiar compromisso total com Deus e com as suas 
todos os que estão interessados em aderir propostas.
ao “Reino”. No seu discurso, o evangelista 
agrupa um conjunto de “ditos” de Jesus e Na segunda parte do texto (vv. 20-37), Mateus 
oferece à comunidade cristã um novo código refere-se a exemplos concretos desta nova forma 
ético, a superação da própria Lei, que deve de entender a Lei. (1) As relações fraternas e a 
guiar os discípulos na sua marcha pela exigência da reconciliação entre os irmãos, 
História. superior ao não matar (cf. Ex 20,13; Dt 5,17); (2) a 

conversão do coração do homem, raiz do 
Para entendermos o “pano de fundo” do adultério, deve superar a mera negativa de 

texto, convém que nos situemos no ambiente consumação de um ato (cf. Ex 20,14; Dt 5,18); (3) o  
das comunidades cristãs primitivas e, de amor entre homem e mulher, segundo o plano de 
forma especial, no ambiente da comunidade Deus, não havendo lugar para o divórcio (cf. Dt 24,1); 
mateana: trata-se de um grupo com fortes (4) e, finalmente, o cumprimento e a fidelidade à 
raízes judaicas, preponderando os cristãos palavra dada (sim, sim!; não, não!), tornando 
que vêm do judaísmo. As questões que a supérflua e maligna a necessidade do juramento 
comunidade põe, quando este Evangelho prescrito (cf. Lv 19,12; Nm 20,3; Dt 23,22-24).

aparece, são: continuamos obrigados a 
cumprir a Lei de Moisés? Jesus não A questão essencial é, portanto, esta: para 
aboliu a Lei antiga? O que é que há de quem quer viver na dinâmica do “Reino”, não basta 
verdadeiramente novo na mensagem de cumprir estrita e casuisticamente as regras da Lei; 
Jesus? é preciso uma atitude interior inteiramente nova, 

um compromisso verdadeiro com Deus que 
Na primeira parte do Evangelho (vers. 17-19), envolva o homem todo e lhe transforme o coração.

Mateus sustenta que Cristo não veio abolir a 
Lei que Deus ofereceu ao seu Povo no Sinai. Luiz Fernando Conde Sangenis

Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora Santa Rosa
CURSO DE TEOLOGIA PARA LEIGOS Novas turmas para 2011 

Início: 22 de fevereiro - Dias: 3as e 5 as feiras - Horário: 20h às 22h
Local: Centro Comunitário Auxilium - R. Santa Rosa, 216 - em frente à Basílica

Inscrições na Secretaria Paroquial: 2715-3351 ou 2715-3352 
Mais informações: 7193-7050

Pegadas na Areia da Iniciação Cristã 
Começamos felizes e confiantes o ano, na certeza de que Jesus Cristo 

está em nosso barco, e que o Espírito Santo será o nosso farol. Para 
conscientizar os pais da importância da Evangelização das nossas 
crianças, encaminhamos o seguinte excerto: A evangelização dará prioridade 
à proclamação da Boa Nova, à catequese bíblica e à celebração litúrgica, como 
resposta à crescente ânsia do povo pela Palavra de Deus. (Documento de Puebla, 
n° 150)  Georgia Freitas, Comunicação da Iniciação Cristã de Crianças e Adolescentes

Inscrições
1. Catequese com crianças: de 14/02 a 19/02 – das 9h às 11h e das 14h 
às 16h. Local: sala em frente à secretaria paroquial.

Atenção, pais: documentos necessários: 
• Cópia da Certidão de Nascimento          Cópia da Certidão de Batismo

Cópia do Comprovante de residência     1 foto 3 X 4 - Taxa de inscrição

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

• 
• • 

CONVITE/CHAMAMENTO
No próximo sábado, dia 19, às 16 horas, gostaria de ter todos os 

membros de Pastorais, Grupos, Serviços, OFS, Jufra participando da 
Santa Missa.  Logo após, teremos o encontro que marca o início das 
atividades de 2011 de nossa Comunidade Paroquial.  Priorizemos este 
momento tendo em vista o êxito do que nos propomos a realizar 
durante este ano.                                                 Paz e Bem, Frei Vilmar 

Sacramentos na Porciúncula 
1.Receberão  o Sacramento do Matrimônio – Casamento Comunitário –  
em 26 de fevereiro de 2011, às 18 horas:
?• Ricardo R. da Silva e Juliana Regina da Silva
? Flávio Henrique Brandão e Patrícia da S. Cabral
? Jacy Fernandes da Silva e Juliana V. Ribeiro
? Luiz Carlos X. de Oliveira e Vânia Maria de A.Gomes
? Ricardo Silva dos Santos e Ana Paula de O. Ornellas

• 
• 
• 
• 

Siga a 
Palavra de Deus pelo 

Twitter. 
 

@CatedralFMRJ

“Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim revogar, mas completar” (Mt 5, 17).



A única falta que terá / será deste tempo que infelizmente... / não voltará mais. Mário Quintana

i vemos  numa  época  na  qua l  Dizia-me a jovem adolescente, triste e Pais, o tempo perdido com os filhos se 
constantemente nos cobramos a falta de apagada: “Faz três semanas que falo para tornará um oikos, ou seja, um espaço de Vtempo. O passar dos dias nos torna minha mãe que me sinto cansada, desanimada, encontro do ser, espaço este que restabelece e 

impotentes diante dos ponteiros acelerados do com dores de cabeça. Ela parece não me ouvir, privilegia a cura dos sentimentos, o crescimento 
relógio. Damo-nos conta de que o tempo exerce só pensa no trabalho”. Responde a mãe, espiritual e o cuidado. O poeta Mário Quintana 
seu poder. Ele impõe limites, coordena justificando-se: “Filha, a mãe precisa trabalhar deixa-nos uma fala pertinente e sábia sobre o 
severamente compromissos e repousos, para comprar as coisas para você ... ". A tempo: “A vida são deveres que trouxemos para 
administra o tempo-coração, potencializa a explicação da mãe não convenceu a jovem fazer em casa. / Quando se vê, já são seis 
soberania do cronos (tempo-relógio) e menina, nem os presentes compensam a horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando 
“impotencializa” o tempo kairós (tempo necessidade de cuidados. Ela estava se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o 
plenitude-encontro).(...) adoecendo para buscar tempo-cuidado de ano./ Se me fosse dado um dia, uma 

mãe. oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria 
Cuidado do tempo – Ano novo, novo ano sempre em frente e iria jogando pelo caminho a 

para cuidar de forma nova do tempo. Atenção, pais: filhos muitas vezes casca dourada e inútil das horas”.
Incrementar o tempo com um novo projeto, adoecem, tornam-se problemas, drogam-se 
qualificando a vida, a família e a missão. Você já para pedir o tempo dos pais ausentes. O sem- Deus Pai, Senhor do tempo kairós, 
abriu em  sua Agenda 2011 o tema: Tempo de tempo habituou famílias a resolverem abençoa-nos. Amém!
cuidado do cuidado do tempo? compromissos e conflitos de forma virtual, no 

qual baratos pacotes de torpedos acrescentam Mãe de todos os homens, cuide de nós. 
A i n d a  h á  t e m p o !  S e n s i b i l i z e - s e  soluções a um cotidiano de corre-corre. Em Amém!

cotidianamente para este inovador espaço- momento algum se tira o mérito destes meios 
Cleusa Thewes é assistente social, terapeuta tempo, o qual modificará seu existir e seus que facilitam a vida hipermoderna, pois nem 

familiar, especialista em Gerontologia, Psicologia relacionamentos. O sem-tempo esvazia sempre a família consegue se encontrar 
Transpessoal e Orientação Familiar.olhares, diálogos, abraços e beijos.  O sem- durante o dia para combinações e informações 

t e m p o  n o s  i m p e d e  d e  p r i o r i z a r  o  rápidas. Veja bem: combinações e informações 
assessoramento aos filhos, conhecer suas rápidas. Já os relacionamentos familiares 
necessidades, dúvidas e escolhas. Filhos são merecem o tempo kairós, cuja experiência traz 
seres de escuta, de cuidado, mesmo já adultos. satisfação e proximidade.

Revista Família Cristã
janeiro/2011 – PP.20 e 21 

Informando

1. A beatificação de João Paulo II
No dia 14 de janeiro, o papa Bento XVI aprovou a 

publicação  do decreto que comprova um milagre atribuído à 
intercessão de João Paulo lI, marcando sua beatificação para 
o dia  1° de maio, domingo da Divina Misericórdia. A data 
recorda a celebração litúrgica mais próxima da morte de João 
Paulo lI, que faleceu na véspera da festa da Divina 
Misericórdia. O milagre, agora confirmado, refere-se à cura da 
freira francesa Marie Simon Pierre, que sofria da doença de 
Parkinson. A religiosa pertence à congregação das 
Irmãzinhas das Maternidades Católicas e trabalha em Paris 
(França), tendo superado, em 2005, todos os sintomas da 
doença de que sofria há quatro anos. 

No dia 13 de maio de 2005, apenas quarenta e dois dias 
após a morte de João Paulo lI, o papa Bento XVI anunciou o 
início imediato do processo 
de canonização de Karol 
Wojtyla, dispensando o 
prazo canônico de cinco 
anos para a promoção da 
causa. Ainda em dezembro 
de 2009, o atual papa 
assinou o decreto que 
reconhece as "virtudes 
heroicas" de Karol Wojtyla, 
primeiro passo para a 
beatificação. João Paulo II 
foi papa entre 16 de outubro 
de 1978 e 2 de abril de 2005, 
quando faleceu, após mais 
de  25 anos como sucessor 
de São Pedro. 

2. Novo primaz do Brasil 
O papa Bento XVI escolheu o arcebispo de Florianópolis 

(SC), dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, de 67 anos, como 
novo arcebispo de Salvador (BA) e primaz do Brasil. Ele 
substitui o cardeal Geraldo Majella Agnelo, de 77 anos, que se 
aposentou. A cerimônia de posse acontecerá em 25 de março. 
Dom Agnelo torna-se bispo emérito de Salvador. O arcebispo 
de Salvador é considerado pela Igreja Católica o primaz do 
Brasil porque esta é a arquidiocese mais antiga do País. E a 
escolha era esperada desde 2008, quando dom Geraldo 
Agnelo pediu a aposentadoria por limite de idade, que é de 75 
anos, conforme o Código de Direito Canônico, Cânon 401. 
Dom Murilo Krieger, que nasceu em Brusque (SC), no dia 19 
de setembro, estava à frente da Arquidiocese de Florianópolis 
desde 2002. Agora estarão sob sua administração cerca de 
175 padres e 106 paróquias espalhada por 15 cidades.

                                                         
 Fonte: Revista Família Cristã

                                                                                            p.61 fevereiro/2011

   
    

    Assim como a claridade da lua é reflexo do brilho do 
sol, e o santo é reflexo da santidade de Deus, assim o 
filho é reflexo dos pais.  Que bom ver nossos filhos e 
neles enxergar o amor que nos une. 
     

    Vendo os jornais, escutando os meios de comunicação, 
TV, rádio, a guerra não está só no Oriente, mas em tantos 
povos, e todos prometem e juram que estão fazendo todo 
o possível para que haja paz, e, se a paz não acontece, eles, 
os governantes, não são culpados, culpado é o outro, o 
inimigo, o que não pensa como ele. A paz não se pode 
construir ao redor de mesas, com assinaturas, com tratados 
de não agressão. Palavras jamais serão capazes de construir 
um mundo de paz. A paz começa a ser construída dentro 
do nosso coração. Mas antes de ser esforço humano é dom 
de Deus. Assim não se pode pensar que é possível vencer a 
fome no mundo só convidando os outros a comer menos, 
e nós continuamos a engordar comendo de tudo que é 
bom e do melhor. Não há partilha sem a graça de Deus. 
É ele que nos faz capazes de partilhar e de conhecer 
a beleza da caridade que é o amor. 
                                                        Frei Patrício Sciadini, ocd.

Carlos Martendal 
Jornal da Arquidiocese 

de Florianópolis - dezembro/2011

1

2
3

    Diante de ti o Senhor colocou o fogo e a água; para o que quiseres, tu podes estender a mão.  
                                                           Eclesiástico 15,17

Não nos deixemos abater por coisas menos 
importantes, mas creiamos naquilo que conta, pelo 
qual vale a pena viver. Na vida, grande é quem se faz 
pequeno para servir e amar; pequeno é quem se faz 
grande para impor vontades, valendo-se das 
fraquezas ou das necessidades do próximo.
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sem custo adicional

Apoio:

TevereTevereTevere
Casa

É diferente!

O amor de Deus se manifesta no coração de quem se solidariza e partilha o que há de 
melhor dentro de si. A fé estimula a caridade. Então, a solidariedade se torna-se maior 
que a tragédia, pois o rosto de Jesus é visto no desabrigado, no faminto e no sedento. 
                                                                                                       (cf. Mateus 25,35)

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

A próxima marcação de casamentos 
– até fevereiro/2012 – será no sábado, 
dia 19/2, das 8h às 10h45min, com a 
Pastoral Familiar.

Corrigindo, no PORCIÚNCULA, 
nº 1875, domingo passado,  a primeira 
página, quarta linha: dia 6 foi o Quinto 
Domingo do Tempo Comum e nunca o 
trigésimo quinto. Nem existe no 
Calendário Liturgico!

Próximo fim de semana: 19 – 20/2
cTermina o horário de Verão

Atrase o relógio → 1 hora
?Cuidado com o 
   horário das Missas!

c

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.

rezado leitor, o Evangelho do Sexto A Lei conserva toda a validade e é eterna; no 
Domingo do Tempo Comum, na pena entanto, é preciso encará-la, não como um conjunto Pde Mateus, termina o preâmbulo do de prescrições legais e externas, que obrigam o 

“sermão da montanha” (que vimos nos dois homem a proceder de forma legalista, a lei pela lei. 
domingos anteriores), e nos introduz no Dito de outra forma: os fariseus, que eram a 
corpo do discurso. A palavra de Jesus, “no corrente dominante no tempo de Mateus, tinham 
cimo de um monte”, transporta-nos à caído na casuística da Lei e achavam que a 
montanha da Lei (Sinai), onde Deus se salvação passava pelo cumprimento de certas 
revelou e deu ao seu Povo a Lei (através de normas concretas. Mateus, no entanto, achava que 
Moisés); agora, é Jesus quem, numa a proposta libertadora de Jesus ia mais além e 
montanha, oferece ao novo Povo de Deus passava por assumir uma atitude interior de 
uma nova perspectiva da Lei que deve guiar compromisso total com Deus e com as suas 
todos os que estão interessados em aderir propostas.
ao “Reino”. No seu discurso, o evangelista 
agrupa um conjunto de “ditos” de Jesus e Na segunda parte do texto (vv. 20-37), Mateus 
oferece à comunidade cristã um novo código refere-se a exemplos concretos desta nova forma 
ético, a superação da própria Lei, que deve de entender a Lei. (1) As relações fraternas e a 
guiar os discípulos na sua marcha pela exigência da reconciliação entre os irmãos, 
História. superior ao não matar (cf. Ex 20,13; Dt 5,17); (2) a 

conversão do coração do homem, raiz do 
Para entendermos o “pano de fundo” do adultério, deve superar a mera negativa de 

texto, convém que nos situemos no ambiente consumação de um ato (cf. Ex 20,14; Dt 5,18); (3) o  
das comunidades cristãs primitivas e, de amor entre homem e mulher, segundo o plano de 
forma especial, no ambiente da comunidade Deus, não havendo lugar para o divórcio (cf. Dt 24,1); 
mateana: trata-se de um grupo com fortes (4) e, finalmente, o cumprimento e a fidelidade à 
raízes judaicas, preponderando os cristãos palavra dada (sim, sim!; não, não!), tornando 
que vêm do judaísmo. As questões que a supérflua e maligna a necessidade do juramento 
comunidade põe, quando este Evangelho prescrito (cf. Lv 19,12; Nm 20,3; Dt 23,22-24).

aparece, são: continuamos obrigados a 
cumprir a Lei de Moisés? Jesus não A questão essencial é, portanto, esta: para 
aboliu a Lei antiga? O que é que há de quem quer viver na dinâmica do “Reino”, não basta 
verdadeiramente novo na mensagem de cumprir estrita e casuisticamente as regras da Lei; 
Jesus? é preciso uma atitude interior inteiramente nova, 

um compromisso verdadeiro com Deus que 
Na primeira parte do Evangelho (vers. 17-19), envolva o homem todo e lhe transforme o coração.

Mateus sustenta que Cristo não veio abolir a 
Lei que Deus ofereceu ao seu Povo no Sinai. Luiz Fernando Conde Sangenis
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Pegadas na Areia da Iniciação Cristã 
Começamos felizes e confiantes o ano, na certeza de que Jesus Cristo 

está em nosso barco, e que o Espírito Santo será o nosso farol. Para 
conscientizar os pais da importância da Evangelização das nossas 
crianças, encaminhamos o seguinte excerto: A evangelização dará prioridade 
à proclamação da Boa Nova, à catequese bíblica e à celebração litúrgica, como 
resposta à crescente ânsia do povo pela Palavra de Deus. (Documento de Puebla, 
n° 150)  Georgia Freitas, Comunicação da Iniciação Cristã de Crianças e Adolescentes

Inscrições
1. Catequese com crianças: de 14/02 a 19/02 – das 9h às 11h e das 14h 
às 16h. Local: sala em frente à secretaria paroquial.

Atenção, pais: documentos necessários: 
• Cópia da Certidão de Nascimento          Cópia da Certidão de Batismo

Cópia do Comprovante de residência     1 foto 3 X 4 - Taxa de inscrição

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

• 
• • 

CONVITE/CHAMAMENTO
No próximo sábado, dia 19, às 16 horas, gostaria de ter todos os 

membros de Pastorais, Grupos, Serviços, OFS, Jufra participando da 
Santa Missa.  Logo após, teremos o encontro que marca o início das 
atividades de 2011 de nossa Comunidade Paroquial.  Priorizemos este 
momento tendo em vista o êxito do que nos propomos a realizar 
durante este ano.                                                 Paz e Bem, Frei Vilmar 

Sacramentos na Porciúncula 
1.Receberão  o Sacramento do Matrimônio – Casamento Comunitário –  
em 26 de fevereiro de 2011, às 18 horas:
?• Ricardo R. da Silva e Juliana Regina da Silva
? Flávio Henrique Brandão e Patrícia da S. Cabral
? Jacy Fernandes da Silva e Juliana V. Ribeiro
? Luiz Carlos X. de Oliveira e Vânia Maria de A.Gomes
? Ricardo Silva dos Santos e Ana Paula de O. Ornellas

• 
• 
• 
• 

Siga a 
Palavra de Deus pelo 

Twitter. 
 

@CatedralFMRJ

“Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim revogar, mas completar” (Mt 5, 17).


