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Quarto Domingo da Quaresma

Um jeito franciscano de ser

Leituras da semana – Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade!  Salmo 29 11a

04 – 2ª feira 05 – 3ª feira 06 – 4ª feira

08– 6ª feira 09 – sábado 10 – domingo

Is 65,17-21
Sl 29(30),2e4.5-6.11-12a e 13b
Jo 4,43-54  

07 – 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
“Senhor, que tenhamos sempre mais a determinação de renovar

os laços que nos unem a ti, ao outro e à natureza. 

A luz de Cristo abre os nossos olhos A luz de Cristo abre os nossos olhos 
aro leitor, neste Quarto Domingo da dos Mortos. Os fariseus, portanto, não eram 
Quaresma, o Evangelho de João nos pessoas ruins. Ao contrário. A crítica de Jesus Capresenta a cena em que Jesus cura um residia no fato de que o legalismo farisaico em 

cego de nascença, em dia de sábado. Texto observar a Lei matava o verdadeiro espírito da 
muito rico, que permite uma série de religião. Trocavam o essencial pelo acidental. 
comentários e temas para aprofundamento, Mas de nada adianta ficarmos, aqui, falando 
tais como: a cura (9, 1-7); o amadurecimento da dos fariseus, sem que façamos uma autocrítica, 
fé no confronto com a incredulidade e a nesse final de Quaresma. 
repressão (9, 8-34); a revelação de Cristo e a 

onvocados, pela Liturgia, a 
profissão de fé do cego (9,35-39); a cegueira 

confirmar as nossas promessas batismais. Se 
dos fariseus (9, 40-41). Penso que, na leitura 

prestarmos atenção, podemos fazer um 
atenta do Evangelho, poderemos perceber o 

paralelo entre o texto evangélico e os sinais 
ponto mais propício a uma meditação pessoal. 

sensíveis do nosso Batismo. A água que nos 
Proponho, no entanto, uma reflexão sobre a 

lavou (a piscina de Siloé), o óleo que nos ungiu 
nossa própria cegueira. 

(mistura de saliva e terra) e a luz da vela (o 
É costume dizer que o pior cego é o que não próprio Cristo, luz do mundo) são, uma vez 

quer enxergar. Os fariseus parecem se encaixar mais, evocados para que assumamos, 
neste papel de cegos que se recusam a ver a renovados, o seguimento de Cristo. 
luz que brilha ante os seus olhos. Diz Jesus: Eu 

Sem dúvida, enxergamos, bem nitidamente, 
sou a luz do mundo (9,5). O cego vê esta luz e 

as coisas ligadas aos nossos interesses 
torna-se  filho da luz. Os fariseus, no entanto, 

imediatos. Fazemo-nos, certamente, cegos às 
dizem que veem, mas recusam a enxergar a luz 

necessidades dos irmãos, em especial, dos 
que veio ao mundo: são os verdadeiros cegos. 

mais pobres. Também deixamos para depois as 
Nada será suficiente para que creiam em Jesus. 

atitudes que sabíamos ter necessidade urgente 
Por mais que mostre por palavras, obras e 

de tomar. Quais são elas? Hoje, temos a chance 
sinais que é o enviado de Deus, Jesus não 

de nos emendar, com a graça de Deus! 
escapará do julgamento dos homens e da 
morte de cruz. A Quaresma deve ser esse tempo propício 

para que nos preparemos à renovação de 
Nós, cristãos, que praticamos a nossa 

nossa fé batismal na Páscoa, que logo 
religião, devemos ficar muito atentos. Os 

estaremos celebrando. Então, Cristo nos 
fariseus eram pessoas muito religiosas e que 

iluminará e abrirá nossos olhos para 
cumpriam fielmente todos os preceitos da Lei. 

enxergarmos, através da sua luz redentora, a 
Rigoristas, em verdade, iam até mais além do 

realidade como Deus mesmo a vê.
que os preceitos da religião determinavam. Em 
algumas ocasiões, Jesus com eles também 
concordava, a saber, a crença na Ressurreição 

Hoje somos c

Ez 47,1-9.12
Sl 45(46),2-3.5-6.8-9
Jo 5,1-16

Is 49,8-15
Sl 144(145),8-9.13cd-14.17-18
Jo 5,17-30 

Ex 32,7-14
Sl 105(106),19-23
Jo 5,31-47 

Sb 2,1a.12-22
Sl 33(34),17-21.23
Jo 7,1-2.10.25-30  

Jr 11,18-20
Sl 7,2-3.9bc-10-12
Jo 7,40-53    

Ez 37,12-14
Sl 129(130)1-2.3-4ab.5-6.7-8
Rm 8,8-11
Jo 11,3-7.17.20-27.33b-45

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

Reunião da Pastoral do Dízimo 
Dia 07/04 – 15h30min

- no Auditório- 
Todos juntos, inclusive os 
plantonistas. Importante!!

Via-Sacra – Na 6ª feira, dia 08/4, 
logo após a Missa das 18 horas. 
Grupos responsáveis: Setor 
Promoção Social e Humana e 
Setor Comunicação.   

Quarto Domingo da Quaresma
“O cego deixa de ser cego não porque passa a enxergar,

mas por reconhecer Jesus como a Luz do Mundo, o Senhor”. Eis o 
protótipo do cristão. Eis um texto (Jo 9,1-41) que nos ajuda a refletir sobre 

o Mistério Pascal de Cristo do qual participamos pelo Batismo. A Blower

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

Pastoral da Juventude informa: Iniciando as atividades da Pastoral da 
Juventude - PJ - na Porciúncula de Sant'Ana, em seu Jubileu de Ouro da 
Inauguração e Sagração, convidamos todos os jovens que participam ou 
participaram desta comunidade para a oração do TERÇO DA JUVENTUDE, a 
ser realizado no dia 10, às 18h, impreterivelmente (hora do Angelus), no Salão 
de Festas. Este evento contará presença para participação no próximo EJC, a 
ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2011.

A Iniciação Cristã
• convida os pais da catequese e os agentes de todos os setores e 

pastorais para o encontro, promovido pela Iniciação Cristã, com o Frei 
Anselmo Fracasso, que ocorrerá no próximo dia 12/04, às 19h30min. Tal 
momento faz parte de nossa formação mensal.

• agradece a todos que compareceram à formação com os catequistas e 
agentes de pastorais, que aconteceu no último dia 27, com a Ir. Lúcia, em 
nossa Paróquia. Sentimos a ausência dos representantes de todos os 
setores convidados formalmente. Aguardamos vocês, carinhosamente, 
em nosso próximo encontro. Paz e bem!

Sacramentos na Porciúncula 

•  Receberam o Sacramento do Batismo no dia 26/02/2011: 
Ashley, filha de Jeniffer e Rafael Aguirre Caldas
Eduarda, filha de Taiana e Eduardo Serrão Menezes
Gabriel, filho de Fernanda e Rodrigo José Patuzzo
Henrique, filho Cristiane e Luiz Alexandre Gonçalves Mello
João Marcelo, filho Sheila e Hudson Alexandre Costa Dantas
Luca, filho Livia e Marcello da Silva Noronha
Maria Clara, filha de Aline e Raphael Rodrigues da Silva
Miguel, filho de Paula e Ciro Barreto da Costa Filho
Miguel, filho de Jéssica e Marcos Santana da Conceição
Pedro, filho de Camila e Marcello Ganim Vasconcellos

•  Receberão o Sacramento do Matrimônio em maio/2011:
dia 14   18h30min   Ticiano Bernardino Pires e Cristina Pinheiro Araujo   
             19h30min   Rogério R. de Almeida Junior e Luciana Saldanha Araújo Ribeiro 
dia 21    19h30min   Guilherme Jansen Caboclo Deborah de Moura Boechat 
dia 28    19h30min   Olimpio Augusto da Paz Peçanha e Carolina Maria S. da Silva

Nestas três últimas 
semanas da Quaresma, os 

textos evangélicos são 
todos do Evangelho de 

São João assim  como na 
maior parte do Tempo 

Pascal. CNBB - Diretório 
de Liturgia/2011, p.81. 

Luiz Fernando Conde Sangenis 



Só para lembrar

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... 

Vivência da Campanha da Fraternidade

 O dado importante é: quem é melhor pensar outra 
mora em grandes cidades e forma de contribuição: 
longe do trabalho tem manter o automóvel bem 
dificuldades para deixar o conservado e fazer a 
carro na garagem. Afinal, revisão periódica para 
não há transporte público evitar que ele emita mais 
eficiente, e andar de gases poluentes do que o 
bicicleta nem sempre pode necessário.  E optar por um 
ser uma opção razoável, modelo flex, abastecendo 
sobretudo se precisar com álcool.
atravessar um túnel. Assim, 

Vivência litúrgica da Quaresma

Uma das grandes riquezas por sua vez, o terceiro domingo 
que a Quaresma deste ano nos mergulha no mis tér io do 
traz é a possibilidade de fazer, discipulado, ao trazer diálogo 
mais uma vez, o percurso com a mulher samaritana e o 
catecumenal das primeiras co- anúncio da fonte de água que 
munidades cristãs. É que jorra para a vida eterna; tudo isso 
estamos no chamado “Ano A” da desemboca no quarto domingo, 
liturgia. O ano que melhor nos onde nossos olhos precisam ser 
convida a fazer a experiência do abertos para enxergar no Cristo o 
d i s c i p u l a d o ,  o u v i n d o  o s  Filho de Deus, que veio ao 
ensinamentos do Mestre e mundo para nos salvar; por fim, o 
procurando colocar em prática q u i n t o  d o m i n g o  t r a z  a  
em nossas vidas. ressurreição de Lázaro, como 

Desde o Primeiro Domingo da prova do poder de Deus sobre a 
Quaresma nos é apresentado um morte. É emocionante o relato 
itinerário na fé, de modo a que diz que Jesus chorou pela 
crescermos no conhecimento da morte de seu amigo (cf. Jo 11,35). 
experiência de Deus, ao mesmo A vida cristã é assim, um constan-
tempo em que devemos nos te caminhar em direção a Deus. E 
comprometer junto à formação a liturgia permite que tenhamos 
dos catecúmenos e estar ao seu um caminhar consciente. Ao 
lado. Como catecúmenos a Igreja m e s m o  t e m p o  e m  q u e  
entende aqueles adultos que celebramos os mistérios da fé, 
estão se preparando para o aprendemos também com eles. 
Batismo a ser celebrado na Sabemos onde vamos chegar e 
Vigília Pascal. Ainda que em quem está ao nosso lado na 
nossa comunidade não existam caminhada. Ele mesmo, o Verbo 
catecúmenos, mesmo assim a que se fez humano como nós e 
liturgia se torna uma rica fonte de passou por tudo, assumindo as 
bênçãos para nós, na medida em consequências do nosso pecado, 
que, também na Vigília Pascal, para nos levar ao céu. Caminhar 
nós renovamos a vivência com o próprio Deus ao nosso 
batismal como uma nova vida em lado garante que não vamos nos 
Cristo. perder pelo caminho. Que 

No primeiro domingo, o cheguemos à Semana Santa e 
Senhor dá o exemplo do jejum e a o  T r í d u o  P a s c a l  m a i s  
da oração como força para fortalecidos pela vivência 
enfrentar toda forma de tentação; litúrgica da Quaresma. 
no segundo, a Transfiguração 
antecipa a glória que o Cristo terá 
após Sua morte e ressurreição; 

Padre Leandro Cury
Diretor da Fundação Rádio Catedral

O TESTEMUNHO DE FÉ de 25/02/2011

Só para lembrar
Intensifiquemos a leitura das Sagradas Escrituras e peçamos, ao Pai, 
que nos conceda a graça de vivenciá-las, tornando-nos perseverantes 

em seu anúncio.

(...) Os deveres para com o ambiente derivam dos Não se pode pedir aos jovens que respeitem o meio 
deveres com a pessoa considerada em si mesma e no ambiente, se não são ajudados, em família e na sociedade, a 
seu relacionamento com os outros. Por isso, de respeitar-se a si mesmos: o livro da natureza é único, tanto 
bom grado encorajo a educação para uma sobre a vertente do ambiente como sobre a da ética pessoal, 
responsabilidade ecológica, que salvaguarde uma familiar e social. .(...)
autêntica ‘ecologia humana’.(...)

1. Uso do carro

A s  c a n e t a s  
fosforescentes contêm 
p r o d u t o s  q u í m i c o s  
tóxicos que podem vazar 
no lixão, poluindo os 
l e n ç ó i s  d e  á g u a  
subterrâneos.  É melhor 
usar marcadores à base 
de água. 

2. Uso de Canetas

Razão Social  17
O GLOBO, 21/12/2010

Afinal...

Papa Bento XVI

Aí estamos mergulhados na vida, na trama cotidiana do existir. 
Corremos, trabalhamos, estudamos, sofremos, rimos, plantamos 
sementes, colhemos flores, respiramos, vivemos... Por vezes sentimo-nos 
perdidos, longe de nós mesmos, distantes de nosso próprio coração. 
Estamos ausentes de nós mesmos.  Andamos derramados nas coisas, 
errantes, vestidos de fantasia e cobertos de ilusões. Buscamos amores que 
não satisfazem e aspiramos os perfumes de todas as flores que por vezes 
nos entorpecem. Nosso coração anda de um lado para outro, errantemente. 
Nesses momentos precisamos fixar nossa morada na intimidade do 
Coração do Redentor. Precisamos arrumar nosso interior, para que o amor 
do Senhor possa morar em nós e assim viver na paz.

                                                                                        
                                                                                   Frei Almir Ribeiro Guimarães, OFM 

.............................................................

Senhor, restaura a Terra. Expulsa todo o mal para longe de nós.  Ensina-
nos a solidariedade e a partilha, a obediência à tua vontade, o perdão, a 
humildade e o serviço.

Purifica-nos para que sejamos teus verdadeiros discípulos. Tu és o Pai 
do Universo.

Reina em nossa Pátria, reina em nossa Igreja, reina em nossas famílias, 
em nossas vidas, em nossos corações. 

                                                                                            Colaborou: Regina Niemeyer

Vida da Palavra 

Uma saudade...

Por que esquecer  

Os preciosos instantes da vida?  

Afinal não são eles que nos alimentam,  

Que nos alegram  

E nos transportam aos páramos do sonho?  

Fazem recordar as pessoas mais amadas,  

Mais queridas!  

E nem a morte  

Será capaz de apagá-los.

                                            
Cloris Galvão Menezes

                                                           Presença, p.19
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SúplicaSúplica
“Senhor, que tenhamos sempre mais a determinação de renovar

os laços que nos unem a ti, ao outro e à natureza. 

A luz de Cristo abre os nossos olhos A luz de Cristo abre os nossos olhos 
aro leitor, neste Quarto Domingo da dos Mortos. Os fariseus, portanto, não eram 
Quaresma, o Evangelho de João nos pessoas ruins. Ao contrário. A crítica de Jesus Capresenta a cena em que Jesus cura um residia no fato de que o legalismo farisaico em 

cego de nascença, em dia de sábado. Texto observar a Lei matava o verdadeiro espírito da 
muito rico, que permite uma série de religião. Trocavam o essencial pelo acidental. 
comentários e temas para aprofundamento, Mas de nada adianta ficarmos, aqui, falando 
tais como: a cura (9, 1-7); o amadurecimento da dos fariseus, sem que façamos uma autocrítica, 
fé no confronto com a incredulidade e a nesse final de Quaresma. 
repressão (9, 8-34); a revelação de Cristo e a 

onvocados, pela Liturgia, a 
profissão de fé do cego (9,35-39); a cegueira 

confirmar as nossas promessas batismais. Se 
dos fariseus (9, 40-41). Penso que, na leitura 

prestarmos atenção, podemos fazer um 
atenta do Evangelho, poderemos perceber o 

paralelo entre o texto evangélico e os sinais 
ponto mais propício a uma meditação pessoal. 

sensíveis do nosso Batismo. A água que nos 
Proponho, no entanto, uma reflexão sobre a 

lavou (a piscina de Siloé), o óleo que nos ungiu 
nossa própria cegueira. 

(mistura de saliva e terra) e a luz da vela (o 
É costume dizer que o pior cego é o que não próprio Cristo, luz do mundo) são, uma vez 

quer enxergar. Os fariseus parecem se encaixar mais, evocados para que assumamos, 
neste papel de cegos que se recusam a ver a renovados, o seguimento de Cristo. 
luz que brilha ante os seus olhos. Diz Jesus: Eu 

Sem dúvida, enxergamos, bem nitidamente, 
sou a luz do mundo (9,5). O cego vê esta luz e 

as coisas ligadas aos nossos interesses 
torna-se  filho da luz. Os fariseus, no entanto, 

imediatos. Fazemo-nos, certamente, cegos às 
dizem que veem, mas recusam a enxergar a luz 

necessidades dos irmãos, em especial, dos 
que veio ao mundo: são os verdadeiros cegos. 

mais pobres. Também deixamos para depois as 
Nada será suficiente para que creiam em Jesus. 

atitudes que sabíamos ter necessidade urgente 
Por mais que mostre por palavras, obras e 

de tomar. Quais são elas? Hoje, temos a chance 
sinais que é o enviado de Deus, Jesus não 

de nos emendar, com a graça de Deus! 
escapará do julgamento dos homens e da 
morte de cruz. A Quaresma deve ser esse tempo propício 

para que nos preparemos à renovação de 
Nós, cristãos, que praticamos a nossa 

nossa fé batismal na Páscoa, que logo 
religião, devemos ficar muito atentos. Os 

estaremos celebrando. Então, Cristo nos 
fariseus eram pessoas muito religiosas e que 

iluminará e abrirá nossos olhos para 
cumpriam fielmente todos os preceitos da Lei. 

enxergarmos, através da sua luz redentora, a 
Rigoristas, em verdade, iam até mais além do 

realidade como Deus mesmo a vê.
que os preceitos da religião determinavam. Em 
algumas ocasiões, Jesus com eles também 
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Reunião do CPP, no dia 05/04, às 
19h30min, com a presença dos 
Coordenadores de cada Setor. 
Sua participação, nossa unidade.

Reunião da Pastoral do Dízimo 
Dia 07/04 – 15h30min

- no Auditório- 
Todos juntos, inclusive os 
plantonistas. Importante!!

Via-Sacra – Na 6ª feira, dia 08/4, 
logo após a Missa das 18 horas. 
Grupos responsáveis: Setor 
Promoção Social e Humana e 
Setor Comunicação.   

Quarto Domingo da Quaresma
“O cego deixa de ser cego não porque passa a enxergar,

mas por reconhecer Jesus como a Luz do Mundo, o Senhor”. Eis o 
protótipo do cristão. Eis um texto (Jo 9,1-41) que nos ajuda a refletir sobre 

o Mistério Pascal de Cristo do qual participamos pelo Batismo. A Blower

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

Pastoral da Juventude informa: Iniciando as atividades da Pastoral da 
Juventude - PJ - na Porciúncula de Sant'Ana, em seu Jubileu de Ouro da 
Inauguração e Sagração, convidamos todos os jovens que participam ou 
participaram desta comunidade para a oração do TERÇO DA JUVENTUDE, a 
ser realizado no dia 10, às 18h, impreterivelmente (hora do Angelus), no Salão 
de Festas. Este evento contará presença para participação no próximo EJC, a 
ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2011.

A Iniciação Cristã
• convida os pais da catequese e os agentes de todos os setores e 

pastorais para o encontro, promovido pela Iniciação Cristã, com o Frei 
Anselmo Fracasso, que ocorrerá no próximo dia 12/04, às 19h30min. Tal 
momento faz parte de nossa formação mensal.

• agradece a todos que compareceram à formação com os catequistas e 
agentes de pastorais, que aconteceu no último dia 27, com a Ir. Lúcia, em 
nossa Paróquia. Sentimos a ausência dos representantes de todos os 
setores convidados formalmente. Aguardamos vocês, carinhosamente, 
em nosso próximo encontro. Paz e bem!

Sacramentos na Porciúncula 

•  Receberam o Sacramento do Batismo no dia 26/02/2011: 
Ashley, filha de Jeniffer e Rafael Aguirre Caldas
Eduarda, filha de Taiana e Eduardo Serrão Menezes
Gabriel, filho de Fernanda e Rodrigo José Patuzzo
Henrique, filho Cristiane e Luiz Alexandre Gonçalves Mello
João Marcelo, filho Sheila e Hudson Alexandre Costa Dantas
Luca, filho Livia e Marcello da Silva Noronha
Maria Clara, filha de Aline e Raphael Rodrigues da Silva
Miguel, filho de Paula e Ciro Barreto da Costa Filho
Miguel, filho de Jéssica e Marcos Santana da Conceição
Pedro, filho de Camila e Marcello Ganim Vasconcellos

•  Receberão o Sacramento do Matrimônio em maio/2011:
dia 14   18h30min   Ticiano Bernardino Pires e Cristina Pinheiro Araujo   
             19h30min   Rogério R. de Almeida Junior e Luciana Saldanha Araújo Ribeiro 
dia 21    19h30min   Guilherme Jansen Caboclo Deborah de Moura Boechat 
dia 28    19h30min   Olimpio Augusto da Paz Peçanha e Carolina Maria S. da Silva

Nestas três últimas 
semanas da Quaresma, os 

textos evangélicos são 
todos do Evangelho de 

São João assim  como na 
maior parte do Tempo 

Pascal. CNBB - Diretório 
de Liturgia/2011, p.81. 

Luiz Fernando Conde Sangenis 


