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Terceiro Domingo da Quaresma

Um jeito franciscano de ser

Leituras da semana – Recordai, Senhor meu Deus, Vossa ternura e a Vossa compaixão que são eternas. Salmo 24,6a

28 – 2ª feira 29 – 3ª feira 30 – 4ª feira

1º/4– 6ª feira 2 – sábado 3 – domingo

2Rs 5,1-15a
Sl 41(42), 2.3; 42(43),3.4 
Lc 4,24-30
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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, vivendo o mistério da presença de Cristo em nós, sejamos 

misericordiosos, humildes, acolhedores. (...)   Deus Conosco, fevereiro/2008

Jesus é a água viva
 Evangelho de hoje é belíssimo e A necessidade de encontrar Jesus, o 
transborda de vida. “A água que eu Salvador, a fonte de Vida, requer  Olhe der se tornará nele uma fonte conversão. Adorar a Deus exige que os 

de água que jorra para a vida eterna” (Jo 4,14). verdadeiros adoradores o busquem em 
Vida, dom de Deus, que  depende de zelo Espírito e Verdade.
e cuidado. 

Nesse período da Quaresma fazemos 
O diálogo que acontece junto àquele uma caminhada batismal. O Batismo nos 

poço, entre Jesus e a samaritana, nos faz pertencer à grande família dos filhos de 
conduz à preparação para celebrar o Deus.
Batismo, na noite de Páscoa. A falta do 
diálogo na vida do ser humano gera Ao longo de nossa vida, aprendemos 
incompreensão, inimiga de todas as que a Eucaristia é o alimento essencial. 
virtudes; é uma ausência que cada vez Jesus partilha seu próprio Corpo e 
mais nos afasta do caminho de Deus. Sangue, dá-nos o perdão dos pecados e 

nos fortalece com seu Espírito. A 
A graça de Cristo reside em nos revelar  celebração da Eucaristia é o encontro com 

a grandiosidade e a misericórdia de Deus, Jesus, Água Viva. “Portanto, todo católico 
nos ensinar a capacidade de amar e de batizado, que não esteja impedido pelo 
entender o verdadeiro significado da Vida, Direito, deve ser admitido à sagrada 
mesmo que, por falta de compreensão, comunhão. Assim sendo, não é lícito negar 
hoje, essa narrativa perca o seu valor. a santa comunhão a um fiel pela simples 

razão, por exemplo, de que ele queira 
A cada passo, há restaurantes, receber a Eucaristia de joelhos ou em pé” 

lanchonetes que nos fornecem o que (Redemptionis Sacramentum, 91).
comer. Assim, não temos necessidade de 
pedir a ninguém que nos forneça um copo Que as nossas celebrações sejam um 
d'água. Somente nos lugares em que não rio que transborde Vida, que jorra do lado 
encontramos o que necessitamos, com aberto de Cristo (Jo 9,34), que anima nossa 
certeza vamos lembrar de Jesus, a Água caminhada rumo à Vida Eterna. Amém.
Viva que sacia toda sede. Nesse 
simbolismo encontramos Cristo que dá a 
Água Viva no Batismo.

Iniciação Cristã - Notícias da Catequese

•1. Na manhã do dia 20 deste mês, a equipe de catequistas da Iniciação Cristã de 
Adolescentes e de Adultos acolheu e deu as boas-vindas, com um pequeno lanche, 
às novas turmas de Catecúmenos e Catequizandos (2011 - 2012), que pediram os 
Sacramentos do Batismo, da Crisma e da Eucaristia à Santa Igreja. Nessa acolhida 
contamos com o lindo testemunho de conversão de três dos nossos irmãos 
catecúmenos que receberão os Sacramentos da Eucaristia e da Crisma nos dias 24 
e 27/04/2011, respectivamente. Neste novo ano que se inicia, já temos um número 
recorde de inscrições,  com 48 adultos e 30 jovens inscritos, glória a Deus!!!

•2.Na celebração da Santa Missa das 19h30min do último domingo, presidida por 
Frei Genildo, os nossos irmãos da Iniciação Cristã de Jovens e de Adultos, com a 
proximidade das solenidades pascais, confiantes na graça divina e ajudados pela 
oração e exemplo da comunidade, depois da preparação necessária e da 
celebração dos escrutínios, participaram junto com seus respectivos padrinhos e 
madrinhas do Rito de Inscrição do Nome, momento em que pediram que lhes seja 
permitido participar dos Sacramentos da Eucaristia e da Crisma nos dias 24 e 
27/04/2011. Glória a Deus!!!
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Amanhã, dia 28 de março:
 
Adoração ao Santíssimo, às 15h, na 
Capela, coordenada pelo Movimento 
Nossa Senhora de Schönstatt. 

Reunião do CAEP às 19h. Esperamos 
você!

Setor Espiritualidade, reunião no dia 
29/3, após a Missa das 18 horas, no 
Auditório.

Reunião do Ministério da Acolhida, 
3ª feira, dia 29/03, às 19h, com Frei 
Vilmar. Não faltem, porque iremos 
aproveitar para fotografar o grupo 
com o jaleco.

Via Sacra – Na 6ª feira, dia 1º/4, logo 
após a Missa das 18 horas. 
Coordenação: Setor Família e 
Juventude. Venha! 

Reunião do CPP, no dia 05/04, às 
19h30min, com a presença dos 
Coordenadores de cada Setor. Sua 
par t icipação, nossa unidade.

Reunião da Pastoral do Dízimo 
Dia 07/04 – 15h30min – Auditório. 
Todos  j un tos ,  i nc lus i ve  os  
plantonistas. Importante!!

Fraternalmente,
Frei Vilmar

A Associação de Maria Auxiliadora 
convida

Chá com Maria → Dia 02/04, às 15h ←
no Centro Comunitário da Paróquia

Nossa Senhora Auxiliadora 
Rua Santa Rosa, 216  Valor: R$ 10,00
Música ao vivo        Sorteio de brindes

Vamos lá?!

VI Retiro Espiritual 
para Surdos

Dia 03/04 
Tema: Sal da terra, Luz do mundo

Local: Paróquia Porciúncula 
de Sant’Ana

Entrada: Rua Prof. Miguel Couto, 300

→ das 8h às 17h

Terceiro Domingo da Quaresma
Retornemos ao Texto Jo 4,5-42. Defendamos a Vida!

“Dá-me de beber”, dá-me, Senhor, Água da Vida,
a que nos transforma, plenifica-nos, sacia-nos para sempre...

Água que só tu podes nos dar,
pois tu és Único.

• Primeira 6ª feira do mês, dia 1º/04 – Celebração de Missas às 6h30min, 8h, 
15h30min (com Unção dos Enfermos) e 18h. Na véspera, das 17h às 18h, 
adoração do Santíssimo Sacramento na Capela.

•A próxima marcação de casamentos na Porciúncula será no dia 02/04, sábado, 
das 8h às 10h45min. A Pastoral Familiar aguarda, no saguão junto à Secretaria, os 
noivos. Horário dos casamentos: sábados, às 18h30min e 19h30min.

Cantina de Santo Antônio
abril/2011

sob a responsabilidade dos grupos:
Ministério da Acolhida – dia 3

Grupo Imaculada – dia 10
Pastoral Familiar – dia 17

— um lanche, um “bate-papo” —
momentos de descontração



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... 

   
 
  Estação Santa Cruz

É uma nova par tida,
Dizendo à saudade:
    valeu a pena esperar!

E... tudo que é dor vai sublimar,
    para nunca mais voltar. 

E, então...
    No impulso escondido
    no sopro do Espírito

O amor nos transpor ta
até a vida alcançar. 

Cruz é só Estação; 
da Vitória, 
           preparação.

                        

Tempos atrás, tive um vizinho, cujo “hobby” antes não havia. Meu antigo vizinho havia 
era plantar árvores  no enorme quintal de sua realizado seu sonho! O curioso era que naquele 
casa. dia havia um vento  muito forte e gelado, e todas 

Algumas vezes eu observava de minha as árvores das alamedas estavam arqueadas, 
janela o seu esforço para plantar árvores e mais como se não estivessem resistindo ao rigor do 
árvores todos os dias. Entretanto, o que mais inverno. Entretanto, ao aproximar-me do quintal 
me chamava a atenção era o fato  de que ele daquele que havia sido meu vizinho, notei como 
jamais regava as mudas que plantava. Notei suas árvores estavam firmes, praticamente não 
depois de um tempo que suas árvores estavam se mexiam, resistindo implacavelmente àquela 
demorando muito para crescer. ventania.

Certo dia, decidi aproximar-me dele e lhe ... Efeito curioso, pensei... 
perguntei se não tinha receio de que suas As adversidades por que passaram aquelas 
árvores não crescessem, pois percebia que ele árvores, tendo sido privadas da água fácil, 
nunca as regava. Foi então que, com ar pareciam tê-las beneficiado, como se 
orgulhoso, me descreveu sua fantástica teoria. houvessem receb ido o  me lhor  dos 
Disse-me que, se regasse suas plantas, as tratamentos...
raízes se acomodariam à superfície e estariam Todas as noites, antes de dormir, dou 
sempre esperando  pela água mais fácil vinda de sempre uma olhada em meus filhos, inclino-me 
cima. sobre suas camas e observo como têm 

Como ele não as regava, as árvores crescido.
demorariam mais para crescer, porque suas Frequentemente oro por eles. Na maioria das 
raízes tenderiam a aprofundar no solo, em vezes, peço que suas vidas sejam facilitadas.
busca da água e das variadas fontes de Oramos demasiado para não termos 
nutrientes encontradas nas profundezas do dificuldades, mas seria necessário apenas pedir 
solo. para desenvolvermos raízes for tes e  

Essa foi a conversa que tive com aquele meu profundas,  de tal maneira que, quando as 
vizinho. tempestades chegarem e os ventos gelados 

Depois disso, fui viver em outro país, e nunca soprarem, resistamos com valor e não sejamos 
mais tornei a vê-lo... dominados.

Vários anos mais tarde, ao retornar do Que Deus te dê raízes profundas!
exterior, fui rever minha antiga residência. 

Criação original: MelAo aproximar-me, notei um bosque onde 
Colaborou: Thalita Prado da Silveira

Uma reflexão...

D. Ana, 
Adorei esse texto também. Acho que ele veio a calhar. Ontem, em meio a uma batalha na 

retirada dos moluscos do Bernardo, de quem a dor tem sido a companheira nessas duas últimas 
semanas, conversava com ele sobre ser forte, ser firme, sobre como devemos pensar e proceder 
para ultrapassar esses “ventos”. É preciso acostumar-se com as brisas na infância para vivermos 
os furacões mais tarde, sem dúvida alguma. 

Acho que essa lição a mamãe soube me dar e espero ter aprendido: “Somos arcos e nossos 
filhos as flechas". Criá-los para o mundo e não para nós talvez seja o grande desafio da maternidade 
responsável, como exemplarmente fez Maria, Mãe de Deus e nossa. Viver a presença silenciosa, 
ensinar com o olhar, ser Sim e Não na medida certa, ufa!!

Nas minhas preces, só peço a Deus que me dê sabedoria para ensinar ao Bernardo não o que eu 
queira, mas o que ele precisa aprender para ser um homem de caráter, uma árvore de raízes 
profundas. E, para isso, precisamos de vocês, nossos pais, que são e serão sempre os nossos 
esteios.

Obrigada por tudo e, em especial, por compartilhar conosco esses textos.
                                                                                                                           Beijos, Anninha.

Outras reflexões...
...Recordando o tema deste ano, de que Deus confia a Sua criação ao 

Fraternidade e a vida no planeta, e o homem não para que este exerça 
tema, A criação geme em dores de sobre ela um domínio arbitrário, mas 
parto, o Papa nos convida a que a conserve e cuide como um filho 
refletirmos sobre a causa de tais cuida da herança de seu pai”.  
gemidos, entre eles “o dano O texto-base, divulgado pela 
provocado na criação pelo egoísmo CNBB, além de apontar diversas 
humano”. atitudes que podem ser tomadas com 

E continua, “é igualmente o objetivo de preservar a vida no 
verdadeiro que a ‘criação espera planeta, “faz uma análise da realidade 
ansiosamente a revelação dos filhos procurando estabelecer as causas do 
de Deus’ (Rm 8,19). Assim como o aquecimento global e das mudanças 
pecado destrói a criação, esta é climáticas. Toca na relação que há 
também restaurada quando se fazem entre o aquecimento e as mudanças 
presentes ‘os filhos de Deus’, cui- climáticas: alerta para a ameaça à 
dando do mundo para que Deus seja biodiversidade e para o risco da 
tudo em todos (cf. 1Cor 15,28)”. escassez de água no planeta”. (...) 

... É o que expressa o Santo Padre 
D. Eugenio Sales in O valor da vidaem sua mensagem: “O dever de 

 O GLOBO, 19/03/2011, p.7
cuidar do meio ambiente é um 
imperativo que nasce da consciência 

Enfim...
Que obedeçamos ao preceito do Senhor: Convertei-vos!  Abrir o coração é 
preciso, para refletirmos sobre tão importante tema. Podemos conferir em 
nosso dia a dia que realmente “A criação geme em dores de parto” (Rm 8,22), 
um lema que nos faz atentar: por que a ocorrência quase contínua de tanta 
destruição? Assistimos, aqui e lá longe, nestes últimos tempos, à Criação 
gemendo terrivelmente, e nós, também criaturas, sofrendo com os seus 
gemidos Ana B.

• Preservar a natureza é questão do despertar da 
consciência de que fomos criados à imagem e 
semelhança de Deus para conviver e cuidar de 
tudo aquilo que Ele criou. A consciência 
ecológica e o sentido da missão fazem parte do 
Projeto de Deus.

Deus fez uma aliança com o seu povo, e lhe 
entregou uma terra de herança. Como cuidamos 
do planeta Terra? Sentimo-nos corresponsáveis 
por ele? Ainda acreditamos nessa aliança? 
Como a fortalecemos e a tornamos presença 
motivadora e cuidadora no cotidiano da vida?

Fonte: Manual da Campanha da Fraternidade 2011 (CNBB). 
Colaborou: Genilda Schwan

• 

CF 2011 — Não é só oração... é ação consciente

A verdadeira comunicação se faz em rede! 
Também naquela rede onde descansa o ribeirinho, 

amante da natureza, aprendiz dos passarinhos. 

Caminhos percorridos pelas águas dos rios, 
mensagens chegam no silêncio, devagarzinho. 

No silêncio, todas as coisas fazem sentido. 

Vida repleta de cores: o azul do céu, o vermelho do sol,  
o verde da mata. 

Imagens que não cansam, pois ensinam, a quem olha, 
a presença de Deus, em tudo. 

Para cada dia, o alimento, 
para cada ser, o respeito, 

para cada som, uma comunicação. 

Conexão humana e ecológica; sonhadora, mas verdadeira. 
Utopia? Não! Desejo de outro mundo possível. 

Antenas captam o sinal... 

Na aldeia ou na cidade, na maloca ou em qualquer lugar, 
Não há limites para o acesso, que está também dentro de nós, 

desde que o desejo seja pleno, cósmico, universal. 

Eco      desejo
Eco      desejo

Nayá Fernandes de Sousa, fsp. 
Fonte: Revista Família Cristã, p. 82, março/2011 - Ed. Paulinas

Cochilo da revisão

Na 4ª linha há erro: 

não é doar 

como foi editado no 
PORCIÚNCULA nº 1881,

 de 16/03/2011.
Leia,  por favor, de novo; 
você perceberá a beleza 

de vida do autor.

   Um dia passamos pela água 
do Batismo, significando nossa participação na Morte e 
Ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, animados e guiados 
pelo Espírito Santo, somos chamados a viver a Páscoa em 
todos os momentos de nossa vida.

Ary Rodrigues Ribeiro 

...  IZAMAR ABREU
                                         14.02.11
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“Que, vivendo o mistério da presença de Cristo em nós, sejamos 

misericordiosos, humildes, acolhedores. (...)   Deus Conosco, fevereiro/2008

Jesus é a água viva
 Evangelho de hoje é belíssimo e A necessidade de encontrar Jesus, o 
transborda de vida. “A água que eu Salvador, a fonte de Vida, requer  Olhe der se tornará nele uma fonte conversão. Adorar a Deus exige que os 

de água que jorra para a vida eterna” (Jo 4,14). verdadeiros adoradores o busquem em 
Vida, dom de Deus, que  depende de zelo Espírito e Verdade.
e cuidado. 

Nesse período da Quaresma fazemos 
O diálogo que acontece junto àquele uma caminhada batismal. O Batismo nos 

poço, entre Jesus e a samaritana, nos faz pertencer à grande família dos filhos de 
conduz à preparação para celebrar o Deus.
Batismo, na noite de Páscoa. A falta do 
diálogo na vida do ser humano gera Ao longo de nossa vida, aprendemos 
incompreensão, inimiga de todas as que a Eucaristia é o alimento essencial. 
virtudes; é uma ausência que cada vez Jesus partilha seu próprio Corpo e 
mais nos afasta do caminho de Deus. Sangue, dá-nos o perdão dos pecados e 

nos fortalece com seu Espírito. A 
A graça de Cristo reside em nos revelar  celebração da Eucaristia é o encontro com 

a grandiosidade e a misericórdia de Deus, Jesus, Água Viva. “Portanto, todo católico 
nos ensinar a capacidade de amar e de batizado, que não esteja impedido pelo 
entender o verdadeiro significado da Vida, Direito, deve ser admitido à sagrada 
mesmo que, por falta de compreensão, comunhão. Assim sendo, não é lícito negar 
hoje, essa narrativa perca o seu valor. a santa comunhão a um fiel pela simples 

razão, por exemplo, de que ele queira 
A cada passo, há restaurantes, receber a Eucaristia de joelhos ou em pé” 

lanchonetes que nos fornecem o que (Redemptionis Sacramentum, 91).
comer. Assim, não temos necessidade de 
pedir a ninguém que nos forneça um copo Que as nossas celebrações sejam um 
d'água. Somente nos lugares em que não rio que transborde Vida, que jorra do lado 
encontramos o que necessitamos, com aberto de Cristo (Jo 9,34), que anima nossa 
certeza vamos lembrar de Jesus, a Água caminhada rumo à Vida Eterna. Amém.
Viva que sacia toda sede. Nesse 
simbolismo encontramos Cristo que dá a 
Água Viva no Batismo.

Iniciação Cristã - Notícias da Catequese

•1. Na manhã do dia 20 deste mês, a equipe de catequistas da Iniciação Cristã de 
Adolescentes e de Adultos acolheu e deu as boas-vindas, com um pequeno lanche, 
às novas turmas de Catecúmenos e Catequizandos (2011 - 2012), que pediram os 
Sacramentos do Batismo, da Crisma e da Eucaristia à Santa Igreja. Nessa acolhida 
contamos com o lindo testemunho de conversão de três dos nossos irmãos 
catecúmenos que receberão os Sacramentos da Eucaristia e da Crisma nos dias 24 
e 27/04/2011, respectivamente. Neste novo ano que se inicia, já temos um número 
recorde de inscrições,  com 48 adultos e 30 jovens inscritos, glória a Deus!!!

•2.Na celebração da Santa Missa das 19h30min do último domingo, presidida por 
Frei Genildo, os nossos irmãos da Iniciação Cristã de Jovens e de Adultos, com a 
proximidade das solenidades pascais, confiantes na graça divina e ajudados pela 
oração e exemplo da comunidade, depois da preparação necessária e da 
celebração dos escrutínios, participaram junto com seus respectivos padrinhos e 
madrinhas do Rito de Inscrição do Nome, momento em que pediram que lhes seja 
permitido participar dos Sacramentos da Eucaristia e da Crisma nos dias 24 e 
27/04/2011. Glória a Deus!!!
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Nossa Senhora de Schönstatt. 

Reunião do CAEP às 19h. Esperamos 
você!

Setor Espiritualidade, reunião no dia 
29/3, após a Missa das 18 horas, no 
Auditório.

Reunião do Ministério da Acolhida, 
3ª feira, dia 29/03, às 19h, com Frei 
Vilmar. Não faltem, porque iremos 
aproveitar para fotografar o grupo 
com o jaleco.

Via Sacra – Na 6ª feira, dia 1º/4, logo 
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Coordenação: Setor Família e 
Juventude. Venha! 

Reunião do CPP, no dia 05/04, às 
19h30min, com a presença dos 
Coordenadores de cada Setor. Sua 
par t icipação, nossa unidade.
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Dia 07/04 – 15h30min – Auditório. 
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Fraternalmente,
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convida

Chá com Maria → Dia 02/04, às 15h ←
no Centro Comunitário da Paróquia

Nossa Senhora Auxiliadora 
Rua Santa Rosa, 216  Valor: R$ 10,00
Música ao vivo        Sorteio de brindes

Vamos lá?!

VI Retiro Espiritual 
para Surdos

Dia 03/04 
Tema: Sal da terra, Luz do mundo

Local: Paróquia Porciúncula 
de Sant’Ana

Entrada: Rua Prof. Miguel Couto, 300

→ das 8h às 17h

Terceiro Domingo da Quaresma
Retornemos ao Texto Jo 4,5-42. Defendamos a Vida!

“Dá-me de beber”, dá-me, Senhor, Água da Vida,
a que nos transforma, plenifica-nos, sacia-nos para sempre...

Água que só tu podes nos dar,
pois tu és Único.

• Primeira 6ª feira do mês, dia 1º/04 – Celebração de Missas às 6h30min, 8h, 
15h30min (com Unção dos Enfermos) e 18h. Na véspera, das 17h às 18h, 
adoração do Santíssimo Sacramento na Capela.

•A próxima marcação de casamentos na Porciúncula será no dia 02/04, sábado, 
das 8h às 10h45min. A Pastoral Familiar aguarda, no saguão junto à Secretaria, os 
noivos. Horário dos casamentos: sábados, às 18h30min e 19h30min.

Cantina de Santo Antônio
abril/2011

sob a responsabilidade dos grupos:
Ministério da Acolhida – dia 3

Grupo Imaculada – dia 10
Pastoral Familiar – dia 17

— um lanche, um “bate-papo” —
momentos de descontração


