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Segundo Domingo da Quaresma

Um jeito franciscano de ser

Leituras da semana – Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Lc 6,35

21 – 2ª feira 22 – 3ª feira 23 – 4ª feira

25 – 6ª feira 26 – sábado 27 – domingo

Dn 9, 4b-10
Sl 78(79),8.9.11.13 
Lc 6, 36-38 

24 – 5ª feira
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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!

SúplicaSúplica
Que tenhamos a alegria contínua que nasce do testemunho.

                                                             cf. São Pio de Pietrelcina

A transfiguração
abemos que Moisés, depois de ter estado em posição singular na tradição. 
presença de Deus, ficou com o rosto luminoso e Sprecisou usar um véu. O episódio que o “Uma nuvem luminosa os cobriu com sua som-

Evangelho de hoje nos traz se mostra com bra. E, da nuvem, uma voz dizia 'Este é o meu filho 
conteúdos bem mais significativos, pois a amado, nele está meu pleno agrado: escutai-o!'”
experiência se dá para Jesus de maneira natural, 
embora os discípulos Pedro, Tiago e João tenham D i a n t e  d e  t r ê s  s u j e i t o s  a l t a m e n t e  
ficado assustados, perplexos mesmo. representativos para Deus, um é escolhido, 

designado filho e a respeito dele Deus assevera que 
Temos aí, nessa passagem, a indicação, feita nele está o Seu agrado, pedindo, em princípio aos 

por Deus, da real posição de Jesus. Moisés discípulos e, através de seus testemunhos, a todos 
representa a Lei transmitida, primeiro a ele, e por ele nós que “o escutássemos”.
aos israelitas. Com Moisés se registra a história 
desde a gênese, o que é verdadeiramente uma Jesus portanto existe com mais poder do que 
revolução, pois a narrativa se antepõe a todo Moisés e Elias; entretanto, em nenhum momento, 
conhecimento posterior que a ciência pudesse vir a afirma ter vindo substituir a Lei Antiga. De fato, 
ter (e veio). A controvérsia científica é intensa quanto assumiu diante dela um papel de excelente leitor e 
à origem da vida. Teria ela acontecido devido ao sujeito. Jesus advém como sujeito no campo da lei 
acaso de combinação de moléculas ou obedeceria a enunciada, falando-a, transmitindo-a de modo 
um plano intencional de um ser superior? Para quem inaugural, ao mesmo tempo em que seus atos 
tem fé (Einstein, por exemplo, teve) não há conflito. demonstravam sua autoridade, a qual exerceu 
Mesmo considerando as teorias da evolução, não mesmo durante a crucificação, quando assume o 
podemos ignorar a potência das narrativas direito de salvar um dos ladrões crucificados, 
fundadoras, que os gregos chamavam de mitos. mostrando que, mesmo na mais extrema miséria, 
Sobre um conjunto de mitos se organizou a grande pode haver dignidade sublime. 
civilização grega à qual devemos tanto no campo da 
arte, da filosofia e do conhecimento de modo geral. No Tabor aprendemos que o trabalho de Deus, 
Se os mitos têm essa força, assumem posição de fundador e condutor real da História, é cultural, 
alicerce e não têm autor identificável, consideremos universal e solidário. A Abraão ele prometera uma 
a importância dos textos hebraicos. O Livro tem paternidade que sobredeterminaria nações. Através 
autoria de Deus, que escreveu, ditou e inspirou seus de Jesus (lembremos sobretudo a atuação de Paulo 
escolhidos. Com Jesus, temos a enunciação direta de Tarso), a salvação chega também aos gentios, a 
da Lei, em nome de Deus e em nome próprio. Jesus quem se pede fé e arrependimento, desejo sincero 
falava com e como Deus, usou palavras de vida de integrar-se à Obra Divina. 
eterna, como Pedro observou. 

Maravilhemo-nos com a Transfiguração (como 
No Tabor Moisés conversa com Jesus; os discípulos), mas aprendamos com a Voz. 

entendemos aí que o Antigo e o Novo Testamento Devemos crer que Jesus é o Filho Unigênito de 
(então ainda não escrito) interagem. O segundo Deus, escutá-la, considerar suas palavras. Assim 
interlocutor do Mestre é Elias, que representa todos deixemo-nos ser envolvidos pela luz da verdade, 
os profetas, na verdade um dos que mais lutaram mas não esqueçamos de meditar nas palavras, 
pelo monoteísmo; efetuou uma ressurreição e não veiculá-las. E vivamos das palavras de Deus. 

                                                        morreu; foi arrebatado aos céus, o que o coloca em 

Segundo Domingo da Quaresma
“Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado: Escutai-o”. (Mt17,5)

Escutar é obedecer amorosamente, “sem medo”, como pediu Jesus a seus 
discípulos que, de imediato, o atenderam. Hoje é a nossa vez: destemidamente, 
com a força da ternura, ouçamos a Palavra,colocando-a em prática para que 
possamos optar pela Vida como dom sagrado.  A. Blower 

Chegamos a 25 de março, nove meses antes do nascimento do Salvador, festa 
da Anunciação, isto é, da Encarnação do Verbo, data com a qual se dá início à 
história não de um povo ou de uma civilização, mas de toda a Humanidade.

Ó Maria, Virgem sem mancha, que preparastes em vosso seio virginal
 uma morada ao Filho de Deus, rogai por nós!

No dia 27/03, domingo, das 8h30min às 13h, haverá um retiro/palestra em 
nossa Paróquia com a Irmã Lúcia, das Irmãs de Belém de Jacarepaguá. O tema 
será: “A Iniciação Cristã”. Frei Genildo pediu-nos que convidássemos todos os 
coordenadores das pastorais e os seus integrantes. Será no Salão de Reuniões.
Aguardamos sua presença. Ângela Jocely Coordenação de Encontros Catequéticos.

Iniciação Cristã de jovens e adultos – Reunião, no dia 03/04, às 17h, no Salão de 
Reuniões, com a presença de padrinhos, catecúmenos e crismandos, que 
receberão o Sacramento no próximo período pascal (Eucaristia 24/4, Crisma 27/4). 
Entrada: Rua Prof. Miguel Couto, 300

Pegadas na Areia da Iniciação Cristã - Notícias da Catequese
 No dia 02/03/2011, a Pastoral promoveu o seu primeiro encontro de formação 

anual. Foi proposto, aos pais e responsáveis da catequese de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, uma reflexão sobre o tema da Campanha da 
Fraternidade / 2011. Frei Genildo, nosso dirigente espiritual, organizou o tema: 
Fraternidade e a Vida no Planeta, e o lema: A criação geme em dores de parto 
segundo a metodologia Ver-Julgar-Agir. A palestra abordou a questão do 
aquecimento global, da poluição das águas e como devemos agir em nosso próprio 
lar e nossa comunidade, para retroceder a ação depredatória do homem em relação 
ao meio. De acordo com o Documento de Puebla: “O Homem, por sua dignidade de 
imagem de Deus, merece nosso compromisso em favor de sua libertação e 
realização total em Cristo Jesus. Só em Cristo se revela a verdadeira grandeza e só 
nele é que se conhece, em plenitude, a realidade mais profunda do homem. Por 
isso, nós, pastores, falamos ao homem e lhe anunciamos a alegria de se ver 
assumido e enaltecido pelo próprio Filho de Deus, o qual quis participar com este 
próprio homem das alegrias, dos trabalhos e sofrimentos desta vida e da herança 
de uma vida eterna (n°169)”.

A revisão atitudinal do homem em relação ao meio, a reconfiguração do 
pastoreio e do verdadeiro jardineiro de Jesus são as abordagens que vamos propor 
para o trabalho com as crianças e adolescentes da Iniciação Cristã. Viver o anúncio 
na esperança de deixar o melhor para as futuras gerações sabendo que cuidar do 
meio ambiente é, antes de tudo, um compromisso com o nosso Criador.

Is 1, 10.16-20
Sl 49 (50), 8-9.16bc-17. 
                             21. 23 
Mt 23, 1-12  

Jr 18,18-20
Sl 30(31),5-6.14-16 
Mt 20,17-28 

Jr 17,5-10
Sl 1,1-4 e 6 
Lc 16,19-31

Is 7,10-14;8,10
Sl 39(40),7-11
Hb 10,4-10; 
Lc 1,26-38

Mq 7,14-15.18-20
Sl 102(103),1-4. 9-12 
Lc 15,1-3.11-32

Ex 17,3-7
Sl 94 (95),1-2. 6-9 
Rm 5,1-2.5-8; 
Jo 4,5-42  ou abrev. Jo 4,5-15.19b-26.39a.40-42

Hoje, dia 20 de março:
A Pastoral do Dízimo  é a 
responsável pelo serviço da Cantina. 
Que tal um lanche após a  Missa?
Início do Outono às 20h21min. 
Bons mares e bons ventos, queridos 
paroquianos!

Via-Sacra – Na 6ª feira, dia 25, após 
a Missa das 18h. Par ticipe! 
Coordenação: Setor Catequese e 
Sacramentos. 

O Grupo Novo Pentecostes retorna 
à Porciúncula e se reúne às 4ªs 
feiras no Salão de Reuniões. O 
acesso pelo elevador estará sempre 
aberto neste horário. Que bom!

Plantão do Batismo
Dias 24 e 31/3 " 
Dia 26 "9h às 11h

O Encontro Matrimonial Mundial da 
Arquidiocese de Niterói (EMM) 
convida você: venha saborear 
gostoso rodízio de pizzas no dia 
26/03, das 19h às 22h, no Salão de 
Festas da Porciúncula. Valor 
indiv idual  R$ 15,00. Venda 
antecipada na Secretaria.

Criado inicialmente na Espanha na 
década de 1950, pelo sacerdote 
redentorista Gabriel Garcia Calvo, o 
encontro se espalhou pelo mundo e, 
hoje, está presente em quase 100 
países. No Brasil o movimento 
chegou em 1976 com o nome 
Encontro do Diálogo; em 2003, 
adotou o nome original de Encontro 
Matrimonial Mundial. 

9h às 11h; 14h às 16h

Thalita Prado da Silveira 



Vivendo a Quaresma e a Campanha da Fraternidade... Vivendo a Quaresma e a Campanha da Fraternidade ... Vivendo... Vivendo a Quaresma e a Campanha da Fraternidade... Vivendo a Quaresma e a Campanha da Fraternidade ... Vivendo... 

São José, hoje e sempre

Silenciosa figura da história da Salvação,

 Amoroso como nenhum outro pai terreno,

  Obediente à vontade divina, zelou por Jesus e Maria,

  Junto com ele formando a Sagrada Família.

   Olhai por nós, Glorioso Santo!

    Sejamos, a seu exemplo, justos servos

     Esperando, um dia, nos juntarmos à Corte Celeste. Amém!
                                                                     Fernanda Naldi – Jufra

Os anjos aparecem com frequência nas páginas do Antes de explicar o que Deus vai operar, o anjo seio de Maria, Emanuel, isto é, “Deus conosco”, para 
Antigo Testamento como mensageiros de Deus, enviados anuncia à Maria o que nela já operou: foi plenificada com a sempre. O Deus encarnado verdadeiramente em nossa 
para cumprir uma missão. Maria conhece essa história sua graça. Deus derrama sobre ela seu amor totalmente história, assumindo as limitações de nossa vida humana, 
pela tradição oral. Agora um deles, Gabriel, é enviado à gratuito, tornando-a “a favorita”, “a agraciada” de Deus. experimentando, na sua carne e na sua alma, nossa 
humilde “Serva do Senhor”. Essa graça é tão importante e tão significativa que a fraqueza e o abandono, continua sendo um escândalo e 

A primeira palavra pronunciada pelo anjo não é uma expressão cheia de graça é usada no lugar do seu próprio uma loucura para o mundo de hoje. A única explicação 
saudação convencional. É um convite à alegria, convite nome. Maria é nomeada pelo modo como é vista por Deus que encontramos está no “amor louco” de Deus por nós. 
feito na forma imperativa ao anunciar a toda a — ela é pessoalmente, de maneira singular, a agraciada Não há outra explicação.  Só um “amor louco” pode fazer 
Humanidade, representada por Maria, a encarnação do de Deus. tais loucuras...

Álvaro Barreiro. SJVerbo para a nossa salvação. Deus nos faz um convite à A expressão “O Senhor está contigo” pertence ao 
Em: “Assumiu a nossa carne e acampou entre nós”alegria plena. Deseja que acolhamos, com essa alegria coração da teologia da aliança, em que Deus é inserido 

Colaborou: Rosa Maria Ferraz Ximenes, OFS
que só ele nos pode dar,  o dom da salvação. em nossa história, em nossa vida. O Filho torna-se, no 

25 de março – Anunciação do Senhor – Solenidade

A Saudação do Anjo
“O anjo entrou onde ela estava e lhe disse: 'Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo'”. (Lc 1,28)

Ao iniciar a Quaresma, deparamo-nos com as tentações de Jesus. 
Sabemos que aquelas são também as nossas tentações. É um quadro que 
nos assusta. Mas tentação não é um beco sem saída. Neste segundo 
domingo da Quaresma, contemplamos Jesus transfigurado. Ao contemplar 
Jesus Cristo, os discípulos superam a crise  provocada pela sua Paixão. 

Assim, para nós, as tentações podem ser até um estímulo para chegar 
à transfiguração com Cristo. Santo Agostinho sobre isso diz: "Se nele fomos 
tentados, nele também vencemos o demônio”. Neste segundo domingo, 
brilha para nós a glória de Cristo transfigurado. Ele, mostrando sua glória, 
ensina o fruto de sua Paixão que é a glória, e mostra-nos o caminho da 
transformação: viver em aliança com Deus, isto é, o mútuo 
comprometimento no qual Ele nos garante a posse de uma terra (Gn 15, 
18), e nós, no ato de fé, ouvimos seu Filho (Lc 9, 35). 

Essa transfiguração realiza-se pela fé em Jesus e pelo compromisso 
de uma vida de cidadãos dos Céus e não de inimigos da Cruz. Assim, Ele 
transformará nosso corpo humilhado e o tornará semelhante a seu corpo 
glorioso (Fl3, 21). Vivendo o espírito que a Quaresma nos oferece, podemos 
conhecer a nós mesmos, nossa realidade frágil, escolher um caminho de 
conversão e contar com a força  da graça de Jesus Cristo para iniciar em 
nós uma bela transformação de nossa vida e de nossos valores. Nossa 
transfiguração é figura da transfiguração do mundo. Com o Evangelho de 
Jesus, poderemos realizar a bela aliança da Terra. 

Ary Rodrigues Ribeiro
Fonte: Páginas Cristãs 

Esse e outros textos constam do livro Páginas Cristãs à venda em Nossa Loja, 
junto à secretaria da Paróquia, a R$15,00. O que for arrecadado será revertido 
para o Seminário São José. São pequenos textos coletados no PORCIÚNCULA, 
escritos entre 1986 e 2007 quando o autor faleceu. Uma sugestão!  

- 12/03/2006

                                                                                      
Da fragilidade à transfiguração

Você sabia que uma sacola de 
super mercado deixada na 
sargeta da calçada pode ser 
responsável pelas enchentes nas 
cidades? Quando essa sacola é 
largada de qualquer maneira na 
rua a tendência de ela ir para o 
bueiro é muito grande. Chegando 
lá, ela entope o cano que deveria 
ser deixado l ivre para o 
escoamento da água. Na época 
das chuvas, com o volume de 
água aumentado, o perigo das 
enchentes dobra, por isso o 
encanamento público deve estar 
desimpedido para as águas 
correrem livremente. Portanto, 
não é apenas questão de 
educação não jogar lixo na rua, é 
um ato de cidadania, de 
compromisso para com o 
próximo e com a nossa cidade. 

Ana Vitória Wernke 
Advogada especialista em Direito Público

Falta d'água é problema ainda longe de um fim 
Ambientalistas fazem alerta que maior problema não será infraestrutura para oferecer 
mais água para as cidades, mas sim cuidar dos mananciais, ameaçados pelo 
desmatamento, ocupações irregulares, lixo e esgoto neles despejados diariamente.

Jornal O FLUMINENSE – 13 e 14/03/2011
Ano 133 – primeira página

Um alerta
O maior desperdício doméstico verifica-se em frutas, legumes e verduras, ou seja, 
nos produtos típicos das compras semanais. Pensar no cardápio da semana antes de 
ir ao supermercado, definindo como serão as refeições diárias, permite comprar 
apenas o necessário e o suficiente para aquelas refeições, evitando o desperdício.

Fonte O Globo – 15/03/2011
Revista Razão Social 

AS ÁGUAS VÃO ROLAR 

   

 

  Estação Santa Cruz

É uma nova partida,

Dizendo à saudade:

    valeu a pena esperar!

E... tudo que é doar vai sublimar,

    para nunca mais voltar. 

E, então...

    No impulso escondido

    no sopro do Espírito

O amor nos transporta

até a vida alcançar. 

Cruz é só Estação; 

da Vitória, 

           preparação.

                         IZAMAR ABREU

                                         14.02.11

 E mais . . . E mais . . .Você pode ajudar — Campanha da Fraternidade/2011
reduzir, reutilizar, recuperar, reciclar, repensar
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É diferente!

SúplicaSúplica
Que tenhamos a alegria contínua que nasce do testemunho.

                                                             cf. São Pio de Pietrelcina

A transfiguração
abemos que Moisés, depois de ter estado em posição singular na tradição. 
presença de Deus, ficou com o rosto luminoso e Sprecisou usar um véu. O episódio que o “Uma nuvem luminosa os cobriu com sua som-

Evangelho de hoje nos traz se mostra com bra. E, da nuvem, uma voz dizia 'Este é o meu filho 
conteúdos bem mais significativos, pois a amado, nele está meu pleno agrado: escutai-o!'”
experiência se dá para Jesus de maneira natural, 
embora os discípulos Pedro, Tiago e João tenham D i a n t e  d e  t r ê s  s u j e i t o s  a l t a m e n t e  
ficado assustados, perplexos mesmo. representativos para Deus, um é escolhido, 

designado filho e a respeito dele Deus assevera que 
Temos aí, nessa passagem, a indicação, feita nele está o Seu agrado, pedindo, em princípio aos 

por Deus, da real posição de Jesus. Moisés discípulos e, através de seus testemunhos, a todos 
representa a Lei transmitida, primeiro a ele, e por ele nós que “o escutássemos”.
aos israelitas. Com Moisés se registra a história 
desde a gênese, o que é verdadeiramente uma Jesus portanto existe com mais poder do que 
revolução, pois a narrativa se antepõe a todo Moisés e Elias; entretanto, em nenhum momento, 
conhecimento posterior que a ciência pudesse vir a afirma ter vindo substituir a Lei Antiga. De fato, 
ter (e veio). A controvérsia científica é intensa quanto assumiu diante dela um papel de excelente leitor e 
à origem da vida. Teria ela acontecido devido ao sujeito. Jesus advém como sujeito no campo da lei 
acaso de combinação de moléculas ou obedeceria a enunciada, falando-a, transmitindo-a de modo 
um plano intencional de um ser superior? Para quem inaugural, ao mesmo tempo em que seus atos 
tem fé (Einstein, por exemplo, teve) não há conflito. demonstravam sua autoridade, a qual exerceu 
Mesmo considerando as teorias da evolução, não mesmo durante a crucificação, quando assume o 
podemos ignorar a potência das narrativas direito de salvar um dos ladrões crucificados, 
fundadoras, que os gregos chamavam de mitos. mostrando que, mesmo na mais extrema miséria, 
Sobre um conjunto de mitos se organizou a grande pode haver dignidade sublime. 
civilização grega à qual devemos tanto no campo da 
arte, da filosofia e do conhecimento de modo geral. No Tabor aprendemos que o trabalho de Deus, 
Se os mitos têm essa força, assumem posição de fundador e condutor real da História, é cultural, 
alicerce e não têm autor identificável, consideremos universal e solidário. A Abraão ele prometera uma 
a importância dos textos hebraicos. O Livro tem paternidade que sobredeterminaria nações. Através 
autoria de Deus, que escreveu, ditou e inspirou seus de Jesus (lembremos sobretudo a atuação de Paulo 
escolhidos. Com Jesus, temos a enunciação direta de Tarso), a salvação chega também aos gentios, a 
da Lei, em nome de Deus e em nome próprio. Jesus quem se pede fé e arrependimento, desejo sincero 
falava com e como Deus, usou palavras de vida de integrar-se à Obra Divina. 
eterna, como Pedro observou. 

Maravilhemo-nos com a Transfiguração (como 
No Tabor Moisés conversa com Jesus; os discípulos), mas aprendamos com a Voz. 

entendemos aí que o Antigo e o Novo Testamento Devemos crer que Jesus é o Filho Unigênito de 
(então ainda não escrito) interagem. O segundo Deus, escutá-la, considerar suas palavras. Assim 
interlocutor do Mestre é Elias, que representa todos deixemo-nos ser envolvidos pela luz da verdade, 
os profetas, na verdade um dos que mais lutaram mas não esqueçamos de meditar nas palavras, 
pelo monoteísmo; efetuou uma ressurreição e não veiculá-las. E vivamos das palavras de Deus. 

                                                        morreu; foi arrebatado aos céus, o que o coloca em 

Segundo Domingo da Quaresma
“Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado: Escutai-o”. (Mt17,5)

Escutar é obedecer amorosamente, “sem medo”, como pediu Jesus a seus 
discípulos que, de imediato, o atenderam. Hoje é a nossa vez: destemidamente, 
com a força da ternura, ouçamos a Palavra,colocando-a em prática para que 
possamos optar pela Vida como dom sagrado.  A. Blower 

Chegamos a 25 de março, nove meses antes do nascimento do Salvador, festa 
da Anunciação, isto é, da Encarnação do Verbo, data com a qual se dá início à 
história não de um povo ou de uma civilização, mas de toda a Humanidade.

Ó Maria, Virgem sem mancha, que preparastes em vosso seio virginal
 uma morada ao Filho de Deus, rogai por nós!

No dia 27/03, domingo, das 8h30min às 13h, haverá um retiro/palestra em 
nossa Paróquia com a Irmã Lúcia, das Irmãs de Belém de Jacarepaguá. O tema 
será: “A Iniciação Cristã”. Frei Genildo pediu-nos que convidássemos todos os 
coordenadores das pastorais e os seus integrantes. Será no Salão de Reuniões.
Aguardamos sua presença. Ângela Jocely Coordenação de Encontros Catequéticos.

Iniciação Cristã de jovens e adultos – Reunião, no dia 03/04, às 17h, no Salão de 
Reuniões, com a presença de padrinhos, catecúmenos e crismandos, que 
receberão o Sacramento no próximo período pascal (Eucaristia 24/4, Crisma 27/4). 
Entrada: Rua Prof. Miguel Couto, 300

Pegadas na Areia da Iniciação Cristã - Notícias da Catequese
 No dia 02/03/2011, a Pastoral promoveu o seu primeiro encontro de formação 

anual. Foi proposto, aos pais e responsáveis da catequese de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, uma reflexão sobre o tema da Campanha da 
Fraternidade / 2011. Frei Genildo, nosso dirigente espiritual, organizou o tema: 
Fraternidade e a Vida no Planeta, e o lema: A criação geme em dores de parto 
segundo a metodologia Ver-Julgar-Agir. A palestra abordou a questão do 
aquecimento global, da poluição das águas e como devemos agir em nosso próprio 
lar e nossa comunidade, para retroceder a ação depredatória do homem em relação 
ao meio. De acordo com o Documento de Puebla: “O Homem, por sua dignidade de 
imagem de Deus, merece nosso compromisso em favor de sua libertação e 
realização total em Cristo Jesus. Só em Cristo se revela a verdadeira grandeza e só 
nele é que se conhece, em plenitude, a realidade mais profunda do homem. Por 
isso, nós, pastores, falamos ao homem e lhe anunciamos a alegria de se ver 
assumido e enaltecido pelo próprio Filho de Deus, o qual quis participar com este 
próprio homem das alegrias, dos trabalhos e sofrimentos desta vida e da herança 
de uma vida eterna (n°169)”.

A revisão atitudinal do homem em relação ao meio, a reconfiguração do 
pastoreio e do verdadeiro jardineiro de Jesus são as abordagens que vamos propor 
para o trabalho com as crianças e adolescentes da Iniciação Cristã. Viver o anúncio 
na esperança de deixar o melhor para as futuras gerações sabendo que cuidar do 
meio ambiente é, antes de tudo, um compromisso com o nosso Criador.
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Hoje, dia 20 de março:
A Pastoral do Dízimo  é a 
responsável pelo serviço da Cantina. 
Que tal um lanche após a  Missa?
Início do Outono às 20h21min. 
Bons mares e bons ventos, queridos 
paroquianos!

Via-Sacra – Na 6ª feira, dia 25, após 
a Missa das 18h. Par ticipe! 
Coordenação: Setor Catequese e 
Sacramentos. 

O Grupo Novo Pentecostes retorna 
à Porciúncula e se reúne às 4ªs 
feiras no Salão de Reuniões. O 
acesso pelo elevador estará sempre 
aberto neste horário. Que bom!

Plantão do Batismo
Dias 24 e 31/3 " 
Dia 26 "9h às 11h

O Encontro Matrimonial Mundial da 
Arquidiocese de Niterói (EMM) 
convida você: venha saborear 
gostoso rodízio de pizzas no dia 
26/03, das 19h às 22h, no Salão de 
Festas da Porciúncula. Valor 
indiv idual  R$ 15,00. Venda 
antecipada na Secretaria.

Criado inicialmente na Espanha na 
década de 1950, pelo sacerdote 
redentorista Gabriel Garcia Calvo, o 
encontro se espalhou pelo mundo e, 
hoje, está presente em quase 100 
países. No Brasil o movimento 
chegou em 1976 com o nome 
Encontro do Diálogo; em 2003, 
adotou o nome original de Encontro 
Matrimonial Mundial. 

9h às 11h; 14h às 16h

Thalita Prado da Silveira 


