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Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor

Um jeito franciscano de ser
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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 sejamos fiéis a tua Palavra ante a superficialidade 
dos sentimentos, os modismos grosseiros, a brutalidade dos 

relacionamentos, os escândalos mundanos. Guia-nos, Senhor!

O que estava escrito
om o ritual de crucificação, atinge-se o de Davi e Abraão precisavam ser lidas, 

ponto alto do ministério de Jesus, redistribuídas à Humanidade como um todo, Cexatamente aquele em que o Filho do vividas, sofridas, purificadas. Assim ao deixar-

Homem é chamado a desempenhar a função se condenar, o Mestre viverá a imagem que nos 

crística, isto é, a de salvação da Humanidade. cabe: gerações contidas (impedidas de um 

Paradoxalmente, faz isso deixando-se passo) e contadas. Sofrimento no limite do 

condenar. Tudo parecia favorável: o juiz estava suportável pelos homens comuns (dois 

convencido da inocência do réu, e sua mulher malfeitores estarão lá à direita e à esquerda). 

sofrera em sonhos por causa daquele justo, Mãos detidas, incapazes de trocas diretas com 

fato que chega a Pilatos como recado Deus. Coroa de espinhos.

intercessório. Havia um preso conhecido, 

Barrabás, que teria o perfil mais adequado à Solidário nisso, ele vai antes ao local em 

condenação. O réu era acusado de ter sido, que o sacrifício e a glória são significados ao 

por seus feitos, considerado rei dos judeus, mesmo tempo. A grande dor humana se 

título previsto na genealogia de Davi, objeto de representa naquele que a Humanidade 

uma promessa de Deus, registrada em produziu de melhor (Jesus é humano) e a 

profecia. Longe de disputar a cadeira de quem o Pai pediu o mais difícil: ser sublime no 

Moisés ou o trono de Herodes, Jesus faz o ponto  aviltante da miséria de todos (Jesus é 

estritamente necessário pra cumprir os planos divino). Na véspera, encerrava formalmente 

do Pai. seu contrato com os discípulos, despojando-

se das funções de Mestre e celebrando num 

Dissera ser o caminho, a verdade e a vida. ritual  de ceia o fato de que seu corpo se 

Recomendara, a quem quisesse, tomar a preservaria, intacto, não voltando ao pó, 

própria cruz e segui-lo. O caminho representa quebrando assim a maldição feita a Adão.

um sofrimento implicado: os efeitos de nosso 

projeto de existência retornam inevitavelmente Um dia, se despojará da imagem do 

sobre nós, pedindo confirmação. Jesus prefere c r u c i f i c a d o ,  n ã o  d e s m e n t i d a  p e l a  

adiar o reconhecimento do outro, uma vez que Ressurreição. Nesse dia, certamente, 

há transmissões mais sérias a serem efetuadas sentiremos os efeitos do que ali aconteceu e 

no campo. Confirma-se o título, fixando-o na seremos governados por um justo, estando 

voz do juiz (“Tu o disseste”), mas não para uma como deveremos estar, nos justos lugares.

sucessão imediata. Muitas questões das casas                                             Thalita Prado da Silveira

No dia 19, 3ª feira, comemoramos o 

6º aniversário da eleição do Santo 

Padre, Papa Bento XVI, como Pastor 

Supremo da Santa Igreja. Ontem dia 

16, ele completou 84 anos. Viva!

As Damas de Caridade e as Irmãs do 

Dispensário São Vicente de Paulo 

contam com a sua presença no Chá 

Bingo que acontece no dia 19, às 15 

horas, em benefício das obras que 

realizam. Rua Mariz e Barros, 222.

Missa do Crisma

—Nosso Arcebispo nos aguarda— 

Dia 19, 3ª feira , às 19h30min

Local: Ginásio do Colégio Salesiano 

Santa Rosa

Pais que ainda desejam matricular 

seus filhos na Catequese

As turmas de 4ª feira (8h30min às 

10h30min) e de 5ª feira (15h às 17h) 

para o pré-catecumenato (fase 

inicial) ainda têm vagas disponíveis 

para receber crianças. Desejando 

contato, favor comparecer no horário 

do encontro para falar com as 

catequistas Anna Di Mango e 

Cristiana Vômero.

Alô, paroquiano!

Que tal doar um quilo de alimento não 

perecível às famílias usuárias do 

Projeto Amparo Fraterno do Sefras?

É dizer sim à vida!

Venha viver o Tríduo Pascal em nossa Porciúncula. Esperamos VOCÊ! 
Lembre-se:
•  Belo momento é a “Oração da Manhã”; prepara-nos para as  demais   
    celebrações.
•  A Vigília Eucarística (5ª feira) termina às 22 horas.
•  Na Sexta-Feira da Paixão do Senhor devemos observar o jejum e a    
    abstinência.
•  A coleta da Sexta-Feira Santa destina-se aos Lugares Santos.
•  Sábado Santo... celebramos a Vida Nova.

Participe! Via-Sacra do Senhor, no dia 20, logo após a Missa das 18 horas. A  
OFS e a Jufra  nos guiarão...
“Seguindo Jesus no caminho da sua paixão vemos não só a sua paixão, mas 
todos os sofrimentos do mundo, e essa é a profunda intenção da oração da Via-
Sacra: abrir nossos corações e ajudar-nos a ver com eles. Nosso Deus não é um 
Deus distante, intocável na sua bem-aventurança. Nosso Deus tem um coração. 
Aliás, tem um coração de carne, fez-se carne precisamente para poder sofrer 
conosco e estar conosco nos sofrimentos. Fez-se homem para nos dar um 
coração de carne e para despertar em nós o amor pelos sofredores e 
necessitados.(Via-Sacra, Coliseu, Sexta·Feira Santa, 2007 - Palavras finais do Papa Bento XVI). 

A Pastoral da Iniciação Cristã de Jovens e Adultos, com muita alegria, 
convida a Comunidade a unir-se aos catecúmenos e catequizandos para 
celebrarmos juntos, após a devida preparação, o Sacramento da Eucaristia, 
no dia 24/04, na Santa Missa das 19h30min, e o Sacramento da Crisma 
(Confirmação), no dia 27/04, na Santa Missa às 20h, que será presidida pelo 
Sr. Arcebispo de Niterói, Dom Frei Alano Maria Pena, OP.

“Pelos Sacramentos da Iniciação Cristã, Batismo, Confirmação e 
Eucaristia, são lançados os fundamentos da vida cristã, a participação na 
natureza divina, que os homens recebem como dom mediante a graça de 
Cristo... Os fiéis, de fato, renascidos no Batismo, são fortalecidos pelo 
Sacramento da Crisma (Confirmação) e, depois, nutridos com o alimento da 
vida eterna na Eucaristia. Assim, por efeito destes Sacramentos da Iniciação 
Cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida 
divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade.” (CIC 1212). Mais 
do que conhecer a doutrina católica, a catequese de adultos pretende ser um 
itinerário vivo e personalizado de fé oferecido aos que decidem seguir a Jesus 
Cristo e a sua Igreja. 

18 - 2ª feira 19 - 3ª feira 20 - 4ª feira 21 - 5ª feira

22 - 6ª feira 23 - sábado 24 - domingo
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                31 e 33-34
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Leituras da semana – Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre! Salmo 68,22

Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor
    Os textos de hoje propiciam-nos a reflexão em torno dos acontecimentos que se 
nos apresentam nesta Semana do Amor Maior, a Semana  das semanas: o 
mistério do Senhor crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. E tudo se inicia...



PROGRAMA DA SEMANA SANTA — de 17 a 24 de abri l de 2011PROGRAMA DA SEMANA SANTA — de 17 a 24 de abri l de 2011
Hoje, dia 17 de abril, começa a semana mais importante do calendário da Igreja Católica, a Semana 22.04  SEXTA-FEIRA SANTA (dia de jejum e abstinência) 
Santa, que celebra a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo para a salvação da Humanidade. Eis a mais bela lição da Cruz na qual Jesus Cristo ofereceu por nós sua vida: a morte por amor não é 

negação da vida. É passagem, é páscoa. É assim também toda morte unida à dele: caminho para a 
18.04  SEGUNDA-FEIRA SANTA ressurreição.

Missas: 6h30min e 18h 
Confissões: não haverá atendimento ao longo do dia Oração da manhã: 8h 

Confissões: 9h às 11 h 
19.04  TERÇA-FEIRA SANTA Celebração da Paixão e Morte do Senhor: 15h (Coleta em favor dos Lugares Santos) 

Missas: 6h30min, 8h, 12h e 18h 
Confissões: 9h às 11h e 14h30min às 17h 23.04  SÁBADO SANTO

A Vigília PascaI, rito mais longo do Ano Litúrgico, e o mais importante, por proclamar solenemente a 
Missa do Crisma: Ginásio do Colégio Salesiano Santa Rosa: 19h30min (calendário Ressurreição de Cristo, fundamento da fé, é oficiado após o escurecer do Sábado Santo, porque, 

arquidiocesano/2011) conforme a sagrada tradição judaica, ao anoitecer, celebra-se o começo do dia seguinte. Portanto, na 
 Vigília, já é proclamada a ressurreição do Senhor e, com ela, toda a Igreja passa da morte para a Vida.
20.04  QUARTA-FEIRA SANTA 

Missas: 6h30min, 8h e 18h Oração da manhã: 8h 
Confissões: 9h às 11h; 14h30min às 17h Confissões: 9h às 11 h
Via-Sacra: após a Missa das 18h (Grupos responsáveis: OFS e JUFRA) Solene Vigília Pascal: 19h30min (trazer as velas com 

proteção)
21.04  QUINTA-FEIRA SANTA 

Quinta-Feira Santa é o começo do Tríduo Pascal. No cenáculo, Jesus se revela como Mestre e diz o que 24.04 Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor
é preciso para entrar em seu discipulado. A liturgia da noite de Quinta-Feira Santa celebra a instituição A Ressurreição de Jesus é o ponto culminante da 
da Eucaristia. Começa com a cerimônia do lava-pés. A transladação conclui a liturgia da Quinta-Feira Semana Santa e do Ano Litúrgico. 
Santa. Após a celebração eucarística, o pão consagrado é transferido para um altar lateral da igreja, 
diante do qual as comunidades fazem vigília, acompanhando Jesus na noite de sua prisão e agonia. Missas: 6h30min, 8h, 9h30mín, 11h, 18h e 19h30min 

Oração da manhã: 8h Lembremos: "Para fazer da Páscoa uma realidade atual, 
Confissões: 9h às 11 h (não haverá confissões durante a tarde) é importante redescobrir o valor da Celebração 
Encenação do Lava-pés na Missa da crianças: 14h Eucarística dominical, não como uma disciplina baseada 
Missa do Lava-pés: 16h (voltada para as crianças da catequese) na obrigatoriedade, mas como um momento privilegiado 
Lava-pés e Missa da Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio: 19h30min para testemunhar a Ressurreição de Jesus e fortalecer a 
Vigília Eucarística: Até as 22 horas (Coordenação: Setor Liturgia) nossa fé." 

“A Semana Santa, que inclui o Tríduo 
Pascal, visa recordar a Paixão e a 
Ressurreição de Cristo, desde a sua 
entrada messiânica em Jerusalém.” 

O Tríduo Pascal da Paixão e 
Ressurreição do Senhor começa com a 
Missa vespertina da Ceia do Senhor, 
possui o seu centro na Vigília Pascal e 
encerra-se com as Vésperas do Domingo 
da Ressurreição. É o ápice do ano Ii-
túrgico porque celebra a Morte e a Res-
surreição do Senhor, “quando Cristo 
realizou a obra da redenção humana e da 
perfeita glorificação de Deus pelo seu 
mistério pascal, quando, morrendo, 
destruiu a nossa morte e, ressuscitando, 
renovou a vida”.

                            
 Fonte: Diretório da Liturgia 2011

Vivemos uma realidade de culto ao corpo. proporção, em exercitar e alimentar esse sobre a Semana Santa, a Paixão de Cristo e todo 
Para a maioria das pessoas, a principal espírito infinito que possuímos? o seu profundo significado de sofrimento e 

atividade do dia é ir à academia malhar, fazer Se tivéssemos olhos de raios-X, poderíamos redenção? 
muitos exercícios e flexões. flagrar muita gente forte, corada e saudável de É tempo do nosso espírito se fortalecer com a 

As pessoas estão preocupadas em ingerir corpo, com um espírito fraco, pálido e anêmico. Eucaristia e visitas à casa de Deus (nossa 
vitaminas e minerais necessários, em passar As flexões estão para o corpo como as academia espiritual).
protetor solar e outros mil cremes para a pele e reflexões estão para o espírito... as vitaminas e Já que os termos do momento são 
cabelo. a boa alimentação estão para o corpo como as “sustentabilidade e preservação”, face à 

A aparência fica saudável e é bom que seja boas leituras e os valores sociais de dignidade, devastadora crise de urbanidade, vamos 
assim. Nosso corpo é uma máquina respeito, justiça e ética estão para o espírito... a economizar e canalizar nossas forças comuns 
maravilhosa e merece atenção. As flexões são violência está para o corpo como a bondade e a para um objetivo nobre: salvar o Amor a ser 
muito bem-vindas. Porém, nosso corpo é delicadeza estão para o espírito. passado às gerações futuras do Planeta.
apenas uma casca, é apenas um invólucro. A elegância está para os dois.  É urgente reciclarmos o produto proveniente 

Frágil e finito. Preparando-nos para a belíssima festa da dos nossos pensamentos e fazermos menos 
Muito mais precioso é o espírito que ele Páscoa, que nada tem a ver com coelhos e flexões e mais reflexões.

envolve e protege. chocolates, e sim com a Ressurreição de Cristo Feliz Páscoa para você!
                                               Lucia Romeu  Será que nos preocupamos, na mesma e seu triunfo sobre a morte, que tal refletirmos 

Flexões e Reflexões 
Neste domingo, 17 de abril, tem início a comemoração dos 800 anos do Carisma Clariano. E Santa 

Clara de Assis merece mesmo ser muito celebrada. Sua vida e seu exemplo nada deixam a dever a seu 
pai seráfico, São Francisco, mais admirado e conhecido, mas que, por vezes, recorreu aos conselhos 
e às orações de Clara.

O Domingo de Ramos foi escolhido como marco inicial porque, nesta data, Clara saiu da vida 
mundana para a santidade contemplativa. E, a partir daquele momento, doou-se a Deus de forma tão 
intensa que sua pureza encantou outras irmãs, chamadas por Deus à mesma vida de recolhimento e 
oração.

Essa virtude de Santa Clara talvez seja, hoje, a mais necessária. A correria do cotidiano nos impede 
de entrar em contato, através do silêncio e da oração, com o Deus que está dentro de nós. Assim, 
estamos perdendo o entusiasmo, no seu significado mais profundo.Entretanto, a exemplo de tão bela 
santa, nunca percamos de vista o nosso ponto de partida, para que sigamos Cristo Jesus e tenhamos 
nele um bom guia para a vida eterna. Sejamos resplandecentes, mostrando a todos como o amor de 
Deus modifica o ser humano, tornando-o sal da terra e luz do mundo. Luz como foi a brilhante Santinha 
de Assis.

Clara até hoje clareia tanto os caminhos daqueles por quem intercede,  que até ao final de sua 
bênção nos deixa a mais iluminada reflexão: “O Senhor esteja sempre com todas vós,e oxalá vós, 
também, estejais sempre com Ele. Amém”.

A luz de Clara, 800 anos depois

 Fernanda Naldi – Jufra
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Eucaristia, são lançados os fundamentos da vida cristã, a participação na 
natureza divina, que os homens recebem como dom mediante a graça de 
Cristo... Os fiéis, de fato, renascidos no Batismo, são fortalecidos pelo 
Sacramento da Crisma (Confirmação) e, depois, nutridos com o alimento da 
vida eterna na Eucaristia. Assim, por efeito destes Sacramentos da Iniciação 
Cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida 
divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade.” (CIC 1212). Mais 
do que conhecer a doutrina católica, a catequese de adultos pretende ser um 
itinerário vivo e personalizado de fé oferecido aos que decidem seguir a Jesus 
Cristo e a sua Igreja. 

18 - 2ª feira 19 - 3ª feira 20 - 4ª feira 21 - 5ª feira

22 - 6ª feira 23 - sábado 24 - domingo

Is 42,1-7 
Sl 26(27),1-3.13-14 
Jo 12,1-11

Is 49,1-6 
Sl 70(71),1-6ab.
                15e17
Jo 13,21-33.36-38

Is 50,4-9a
Sl 68(69),8-10.21-22. 
                31 e 33-34
Mt 26,14-25

Ex 12,1-8.11-14 
Sl 115(116),12-13. 
                    15-18
1Cor 11,23-26
Jo 13,1-15

Is 52,13—53,12 
Sl 30(31),2.6.12-13.
             15-16.17.25
Hb 4,14-16; 5,7-9
Jo 18,1—19,42

Gn 1,1—2,2 
Sl 103(104)
Gn 22,1-2.9a.10-13.
           15-18 
Sl 15(16) 

Êx 14,15—15,1
Cânt.: Êx 15,1b-6.17-18
Rm 6,3-11
Sl 117(118),1-2.16ab-17.22-23
Mt 28,1-10

At 10,34a.37-43
Sl 117(118),1-2. 
   16ab-17.22-23 
Cl 3,1-4
Jo 20,1-9 

Leituras da semana – Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre! Salmo 68,22

Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor
    Os textos de hoje propiciam-nos a reflexão em torno dos acontecimentos que se 
nos apresentam nesta Semana do Amor Maior, a Semana  das semanas: o 
mistério do Senhor crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. E tudo se inicia...


