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Ascensão do Senhor

Um jeito franciscano de ser
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Anotemos... Vivamos!
É tempo de fixarmos nosso olhar “nos horizontes” 
não só de nossa vida como também do mundo e 
rogarmos: “Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz”!

Ascensão do Senhor
 Ascensão é a última aparição de que avaliemos a força e o alcance do nosso 
Cristo e o início da missão dos testemunho de cristãos.Adiscípulos. Terminada a missão de 

Jesus, os seus seguidores, apóstolos e Celebrar a partida de Jesus, sua subida 
discípulos que o acompanharam, iniciam a aos Céus, para junto do Pai, é senti-lo 
caminhada missionária. São impelidos eternamente presente em nossa vida e em 
pelo Espírito Santo a darem testemunho da nossa Comunidade de Fé. Ele não se 
vida e ressurreição de Jesus que deu a sua afastou. Criou sua morada no meio de nós, 
vida por amor. pois é o Deus-conosco. Cabe agora à 

Comunidade mostrá-lo presente mediante 
Os discípulos não devem apenas o testemunho. Não fiquemos parados, 

ensinar, mas viver como missionários do esperando o que vai acontecer como os 
único Mestre. A missão é anunciar não discípulos fizeram, quando Jesus lhes 
apenas por palavras, mas, sobretudo, disse: “Homens da Galileia por que ficais 
testemunhar por atitudes o que Jesus fez e aqui parados olhando para os céus”?  
ensinou. A palavra de ordem é: “Ide e fazei 
discípulos meus todos os povos, Estamos nos aproximando da grande 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e Festa de Santo Antônio, que será no 
do Espírito Santo, e ensinando-os a próximo dia 13, e já estamos celebrando a 
observar tudo o que vos ordenei” (Mt sua Trezena, que teve início no dia 31 de 
28,19). maio. Vamos marcar presença nas 

celebrações e eventos, neste ano do 
Os textos bíblicos da solenidade da Jubileu de Ouro de nossa Igreja da 

Ascensão do Senhor falam da perene Porciúncula. É o momento de participar, de 
presença de Jesus ressuscitado na vida da colaborar e de se fazer presente... Não 
comunidade cristã. Em vez de se ausentar, fiquem parados... Nós precisamos de 
ele inaugura sua presença e sua morada vocês.... Vocês são muito importantes. 
definitivas em nosso meio. A solenidade de 
hoje, portanto, é uma oportunidade para Que Santo Antônio nos abençoe!
que descubramos o Deus-conosco, para 

Frei Sergio Pagan

06 - 2ª feira 07 - 3ª feira 08 - 4ª feira 09 - 5ª feira

10 - 6ª feira 11 - sábado 12  - domingo

At 19,1-8

Sl 67(68),2-7ab 

Jo 16,29-33 

At 20,28-38

Sl 67(68),29-30.33-36 

Jo 17,11b-19  

At 22,30;23, 6-11
Sl 15 (16),1-2a e 5.7-11 
Jo 17,20-26 
B.A.José de Anchieta

At 25,13b-21

Sl 102(103),1-2.11-12.19-20ab 

Jo 21,15-19 

At 2,1-11

Sl 103(104),1ab e 24ac.29b-31 e 34 

1Cor 12,3b-7.12-13

Jo 20,19-23

Leituras da semana – Tenham coragem! Eu venci o mundo! Jo16,33c

Festa de Santo Antônio
Na frente da igreja já acontece a venda antecipada dos tíquetes e demais 
adesões para uso durante a quermesse.

Precisamos de você! Participe:
• Da rifa, da TV LCD de 32”. • Da rifa, da imagem de Santo Antônio.
• Do bolo de Santo Antônio. Vamos nos unir para a sua confecção do bolo. Na 

secretaria e na cobertura em frente a Igreja, estão disponíveis  a receita e a 
bandeja para participação de todos. Confeccione o bolo em sua casa e 
traga-o no dia agendado. O tamanho do bolo será o da participação e do 
envolvimento da comunidade.

•Doe pãezinhos para serem partilhados durante a Trezena. Eles serão 
levados ao altar onde serão abençoados. Depois da missa os Ministros os 
distribuirão no pátio da Igreja.

At 11,21b-26;13,1-3

Sl 97(98),1-6 

Mt 10,7-13  

S.Barnabé,ap

1961 – 11 de junho – 2011
Faltam 6 dias para celebrarmos o 
Jubileu de Ouro da Sagração e 
Inauguração da Porciúncula, sob o 
patrocínio primeiro de Maria Rainha 
dos Anjos e secundário de Santa 
Ana. Viva!

Dom Roberto, nosso bispo auxiliar, 
aniversaria, hoje, dia 5. Que o Senhor 
o abençoe e o guarde!

Chá no Seminário São José, no dia 8, 
4ª feira, às 15h. Rua Genserico 
Ribeiro, 59. Hoje, dia 5, os 
seminaristas vendem as “entradas” 
no pátio da frente da Porciúncula.

At 20,17-27

Sl 67(68),10-11.20-21 

Jo 17,1-11a 

·  Semana preparatória de Pentecostes – De amanhã, dia 6, até o sábado, dia 11, 
preparemo-nos para a vinda do Espírito Santo Paráclito.

·  Hoje, dia 5, início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Respeito, 
fraternidade, comunhão, misericórdia... Senhor, que saibamos nos unir para 
sermos dignos de chamá-lo Pai! O tema é “Eles mostravam-se assíduos ao 
ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às 
orações”. Também celebramos o 45º Dia Mundial das Comunicações Sociais, 
cujo tema é “Verdade, anúncio e autenticidade da vida na era digital”. Destaca 
Bento XVI, em sua mensagem alusiva ao evento: “As novas tecnologias da 
comunicação pedem que sejam colocadas a serviço do bem integral da pessoa e 
da Humanidade”.  

A Iniciação Cristã de crianças e adolescentes comunica:
· Atenção, pais, catequistas e agentes de pastorais: A Formação Mensal 

promovida pela Iniciação Cristã no mês de junho acontecerá no dia 21, às 19h, com 
a palestrante convidada Dóris Hipólito, fundadora da Associação Nacional de 
Mulheres pela Vida.  Atentem à data e não percam o nosso próximo encontro.

·  Infância e Adolescência Missionária Franciscana. De todas as crianças do mundo, 
sempre amigos! O próximo encontro será no dia 18/06, às 14h, no salão de reuniões 
(Rua Miguel Couto, 300). Líderes e assessores, até lá teremos grande missão: 
estarmos presentes e trabalharmos na festa de Santo Antônio, conforme indicado na 
nossa última reunião. Aguardamos o relatório dessa jornada de cada círculo.

Viva! Parabéns! 
Frei Vilmar, nosso pároco,
completa mais um ano de vida,
dia 9, 5ª feira. Celebremos!!!  

Igreja Porciúncula de Sant'Ana
 50 anos - 11 e 13 de junho

Sagração e Inauguração 
pelo Arcebispo 

D. Antônio de Almeida Júnior
Obrigado, Frei Donato!

Confissões na Porciúncula  
Dias da semana – horário  
3ªf ,  5ªf  e sábado - 9h às 11h
4ªf e 6ªf - 14h30min às 17h   
domingo: meia hora antes das 
missas

Vivendo a Festa de 
Santo Antônio

Doe prendas para as barracas infantis.

Venha tomar chá conosco e 
participe do bingo beneficente! 

Dia 8 - no Salão de Festas - 15h

Bazar de Santo Antônio 
abertura: 11/6, às 10h  

e mais: 12 e 13/6  
preços de brechó! ofertas excelentes!



 Dia de Santo Antônio - A festa é sua! A festa é nossa!

Vivemos a Trezena ainda preparando a Festa
06/06    

07/06    

08/06    

09/06    

10/06   

Missas: 6h30min e 18h (Trezena)
             Tema: O PÃO DE SANTO ANTÔNIO
             Participantes: Grupo Imaculada Conceição
             Gesto Concreto: Campanha do macarrão

Missas: 6h30min, 8h, 12h e 18h (Trezena)
             Tema: SANTO ANTÔNIO E A ORAÇÃO
             Participantes: Setor Espiritualidade
             Gesto Concreto: Campanha da farinha de mesa

Missas: 6h30min, 8h e 18h (Trezena)
             Tema: CARIDADE DE SANTO ANTÔNIO
             Participantes: Setor Promoção Social e Humana
             Gesto Concreto: Campanha de fraldas geriátricas

Missas: 6h30min, 8h e 18h (Trezena)

             Tema: SANTO ANTÔNIO, AMIGO DOS POBRES

             Participantes: COR

             Gesto Concreto: Campanha do remédio

Missas: 6h30min, 8h e 18h (Trezena)

             Tema: SANTO ANTÔNIO E A NATUREZA

             Participantes: Setor Comunicação e Setor Comunhão e Participação

            Gesto Concreto: Campanha do açúcar

11/06     

12/06     

Jubileu de Ouro da Sagração e Inauguração da Igreja da Porciúncula: estamos em festa 
              Missas: 6h30min, 8h e 16h (Trezena)
              Tema: SANTO ANTÔNIO  E  A  JUVENTUDE
              Missa celebrada por Dom Roberto Francisco Ferreria Paz - Bispo Auxiliar de Niterói 
              Participantes: Ordem Franciscana Secular (OFS) e Juventude Franciscana (JUFRA)
              Gesto Concreto: Campanha do arroz 

Domingo de Pentecostes
              Missas: 6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 18h (trezena) e 19h30min
              Tema: SANTO ANTÔNIO E A FAMÍLIA
              Participantes: Setor Família e Juventude              
              Gesto Concreto: Campanha do macarrão

• 16 h - Festa na Rua Miguel Couto e na Rua Ministro Otávio Kelly: 
    funcionamento das 35 barracas com bebidas, comidas típicas e atividades infantis.  

Pratos do dia: churrasco à campanha, macarronada e sopa de ervilha (nas barracas de rua)
•  19 h – show, com música ao vivo no palco montado na Rua Miguel Couto

•   8 h – Festa na Rua Miguel Couto e na Rua Ministro Otávio Kelly: funcionamento das barracas
• 11 h – churrasco à campanha e macarronada 

• 17 h – caldo verde (nas barracas das ruas)
 • 16 h – Animada recreação infantil - palco na Rua Miguel Couto
• 19 h – Show com música ao vivo - palco na Rua Miguel Couto

• 12 h – feijoada carioca no Salão de Festas

• Bênção do bolo de Santo Antônio: 9h, na Rua Prof. Miguel Couto
• Bênção de Santo Antônio de meia em meia hora, a partir das 13h30min 
• Distribuição do Pão Bento de Santo Antônio ao longo do dia 
   (entrada pela Rua Prof. Miguel Couto)
• Procissão de Santo Antônio a ser realizada pelas ruas do bairro: logo após 
   a Missa das 19 horas

• 8 h –

Pratos do dia: 
• 11 h – churrasco à campanha e macarronada 
• 12 h – tradicional angu à baiana, no Salão de Festas
• 17 h – sopa de ervilha (nas barracas das ruas) 
• 16 h – Animada recreação infantil no palco da Rua Miguel Couto
• 19 h – Show com música ao vivo no palco montado na Rua Miguel Couto

  Festa na Rua Miguel Couto e na Rua Ministro Otávio Kelly: funcionamento das barracas 

Vivemos a Trezena ainda preparando a Festa

Dia dos 
Namorados

Toda a pregação de Santo Antônio 
foi um anúncio contínuo e incansável 
do Evangelho. Um anúncio veraz, 
corajoso, límpido. A pregação era a 
sua maneira de acender a fé nas 
almas de purificá-las, de consolá-las, 
de iluminá-las. Ele construiu a sua 
vida sobre Cristo. As vir tudes 
evangélicas, especialmente a 
pobreza, a mansidão, a humildade, a 
misericórdia, a castidade, a coragem 
da paz, foram temas constantes de 
sua pregação.  

João Paulo II – Bem-Aventurado

 Dia de Santo Antônio - A festa é sua! A festa é nossa!

13/06     Dia de Santo Antônio
              Missas: 6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 15h e 19h
              Participantes: Equipe de Liturgia e a Comunidade
              Gesto Concreto: 1 kg de alimento não perecível

 A Missa das 9h30min será celebrada pelo Ministro Provincial, Frei Fidêncio Vanboemmel

Sua doação...

Santo Antônio

agradece

Senhor, nosso Pai, neste ano em que a 
Porciúncula de Sant´Ana comemora o seu Jubileu 
de Ouro, queremos vos agradecer, louvar e 
bendizer pelas inúmeras graças recebidas desde 
que os franciscanos chegaram em Niterói. 
Bendizer e agradecer a todos os freis que por aqui 
passaram e a todos os benfeitores que ajudaram 
na sua construção e aos que hoje ajudam na sua 
conservação e manutenção. 

Como as nossas padroeiras Nossa Senhora dos 
Anjos e Santa Ana, possamos estar bem próximos 
do Senhor, vivendo a sua Palavra, pregando a paz 
e o amor entre os homens e respeitando todas as 
criaturas, como ensina São Francisco de Assis. 

Abençoai e protegei, Senhor, os que por aqui 
passarem e que cada um encontre aqui toda a Paz 
e todo o Bem.  Amém.

Oração do Jubileu de Ouro
               da Porciúncula de Sant'Ana

Semana de Oração pela 

Unidade dos Cristãos

Todo-poderoso e Misericordioso 

Deus, com grande poder reuniste 

os primeiros cristãos na cidade de 

Jerusalém, pelo dom do Espírito 

Santo, desafiando o poder terreno 

do Império Romano. Concede-nos 

que, como essa primeira Igreja de 

Jerusalém, possamos nos unir 

corajosamente na pregação e na 

vivência das boas novas da 

reconciliação e da paz, onde 

houver desigualdade e injustiça. 

Oramos em nome de Jesus, que 

nos liberta da servidão do pecado 

e da morte. Amém.
                              Site do Vaticano

Pegadas na areia da 
Iniciação Cristã 

(de Crianças e Adolescentes)

Para uma catequese desde o ventre materno

Escutai-me, terras de além-mar, povos 
distantes, atenção! Desde o seio materno, o 
Senhor me chamou, desde o ventre de minha 
mãe, já sabia o meu nome. (Is 49,1)

A Iniciação Cristã preza o seio materno como 
a nascente de todo o ensinamento cristão. 
Iniciar a criança na vida cristã não pode ter 
outro local senão a família. E o ventre 
materno é a fonte desse majestoso início.

Marcar os passos dos ensinamentos cristãos 
sacramentalmente pode envolver um Cristo 
longe de nosso seio familiar. A nossa 
proposta é ver Cristo no seio materno, que é 
o pilar da família.
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Anotemos... Vivamos!
É tempo de fixarmos nosso olhar “nos horizontes” 
não só de nossa vida como também do mundo e 
rogarmos: “Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz”!

Ascensão do Senhor
 Ascensão é a última aparição de que avaliemos a força e o alcance do nosso 
Cristo e o início da missão dos testemunho de cristãos.Adiscípulos. Terminada a missão de 

Jesus, os seus seguidores, apóstolos e Celebrar a partida de Jesus, sua subida 
discípulos que o acompanharam, iniciam a aos Céus, para junto do Pai, é senti-lo 
caminhada missionária. São impelidos eternamente presente em nossa vida e em 
pelo Espírito Santo a darem testemunho da nossa Comunidade de Fé. Ele não se 
vida e ressurreição de Jesus que deu a sua afastou. Criou sua morada no meio de nós, 
vida por amor. pois é o Deus-conosco. Cabe agora à 

Comunidade mostrá-lo presente mediante 
Os discípulos não devem apenas o testemunho. Não fiquemos parados, 

ensinar, mas viver como missionários do esperando o que vai acontecer como os 
único Mestre. A missão é anunciar não discípulos fizeram, quando Jesus lhes 
apenas por palavras, mas, sobretudo, disse: “Homens da Galileia por que ficais 
testemunhar por atitudes o que Jesus fez e aqui parados olhando para os céus”?  
ensinou. A palavra de ordem é: “Ide e fazei 
discípulos meus todos os povos, Estamos nos aproximando da grande 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e Festa de Santo Antônio, que será no 
do Espírito Santo, e ensinando-os a próximo dia 13, e já estamos celebrando a 
observar tudo o que vos ordenei” (Mt sua Trezena, que teve início no dia 31 de 
28,19). maio. Vamos marcar presença nas 

celebrações e eventos, neste ano do 
Os textos bíblicos da solenidade da Jubileu de Ouro de nossa Igreja da 

Ascensão do Senhor falam da perene Porciúncula. É o momento de participar, de 
presença de Jesus ressuscitado na vida da colaborar e de se fazer presente... Não 
comunidade cristã. Em vez de se ausentar, fiquem parados... Nós precisamos de 
ele inaugura sua presença e sua morada vocês.... Vocês são muito importantes. 
definitivas em nosso meio. A solenidade de 
hoje, portanto, é uma oportunidade para Que Santo Antônio nos abençoe!
que descubramos o Deus-conosco, para 

Frei Sergio Pagan

06 - 2ª feira 07 - 3ª feira 08 - 4ª feira 09 - 5ª feira

10 - 6ª feira 11 - sábado 12  - domingo

At 19,1-8

Sl 67(68),2-7ab 

Jo 16,29-33 

At 20,28-38

Sl 67(68),29-30.33-36 

Jo 17,11b-19  

At 22,30;23, 6-11
Sl 15 (16),1-2a e 5.7-11 
Jo 17,20-26 
B.A.José de Anchieta

At 25,13b-21

Sl 102(103),1-2.11-12.19-20ab 

Jo 21,15-19 

At 2,1-11

Sl 103(104),1ab e 24ac.29b-31 e 34 

1Cor 12,3b-7.12-13

Jo 20,19-23

Leituras da semana – Tenham coragem! Eu venci o mundo! Jo16,33c

Festa de Santo Antônio
Na frente da igreja já acontece a venda antecipada dos tíquetes e demais 
adesões para uso durante a quermesse.

Precisamos de você! Participe:
• Da rifa, da TV LCD de 32”. • Da rifa, da imagem de Santo Antônio.
• Do bolo de Santo Antônio. Vamos nos unir para a sua confecção do bolo. Na 

secretaria e na cobertura em frente a Igreja, estão disponíveis  a receita e a 
bandeja para participação de todos. Confeccione o bolo em sua casa e 
traga-o no dia agendado. O tamanho do bolo será o da participação e do 
envolvimento da comunidade.

•Doe pãezinhos para serem partilhados durante a Trezena. Eles serão 
levados ao altar onde serão abençoados. Depois da missa os Ministros os 
distribuirão no pátio da Igreja.

At 11,21b-26;13,1-3

Sl 97(98),1-6 

Mt 10,7-13  

S.Barnabé,ap

1961 – 11 de junho – 2011
Faltam 6 dias para celebrarmos o 
Jubileu de Ouro da Sagração e 
Inauguração da Porciúncula, sob o 
patrocínio primeiro de Maria Rainha 
dos Anjos e secundário de Santa 
Ana. Viva!

Dom Roberto, nosso bispo auxiliar, 
aniversaria, hoje, dia 5. Que o Senhor 
o abençoe e o guarde!

Chá no Seminário São José, no dia 8, 
4ª feira, às 15h. Rua Genserico 
Ribeiro, 59. Hoje, dia 5, os 
seminaristas vendem as “entradas” 
no pátio da frente da Porciúncula.

At 20,17-27

Sl 67(68),10-11.20-21 

Jo 17,1-11a 

·  Semana preparatória de Pentecostes – De amanhã, dia 6, até o sábado, dia 11, 
preparemo-nos para a vinda do Espírito Santo Paráclito.

·  Hoje, dia 5, início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Respeito, 
fraternidade, comunhão, misericórdia... Senhor, que saibamos nos unir para 
sermos dignos de chamá-lo Pai! O tema é “Eles mostravam-se assíduos ao 
ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às 
orações”. Também celebramos o 45º Dia Mundial das Comunicações Sociais, 
cujo tema é “Verdade, anúncio e autenticidade da vida na era digital”. Destaca 
Bento XVI, em sua mensagem alusiva ao evento: “As novas tecnologias da 
comunicação pedem que sejam colocadas a serviço do bem integral da pessoa e 
da Humanidade”.  

A Iniciação Cristã de crianças e adolescentes comunica:
· Atenção, pais, catequistas e agentes de pastorais: A Formação Mensal 

promovida pela Iniciação Cristã no mês de junho acontecerá no dia 21, às 19h, com 
a palestrante convidada Dóris Hipólito, fundadora da Associação Nacional de 
Mulheres pela Vida.  Atentem à data e não percam o nosso próximo encontro.

·  Infância e Adolescência Missionária Franciscana. De todas as crianças do mundo, 
sempre amigos! O próximo encontro será no dia 18/06, às 14h, no salão de reuniões 
(Rua Miguel Couto, 300). Líderes e assessores, até lá teremos grande missão: 
estarmos presentes e trabalharmos na festa de Santo Antônio, conforme indicado na 
nossa última reunião. Aguardamos o relatório dessa jornada de cada círculo.

Viva! Parabéns! 
Frei Vilmar, nosso pároco,
completa mais um ano de vida,
dia 9, 5ª feira. Celebremos!!!  

Igreja Porciúncula de Sant'Ana
 50 anos - 11 e 13 de junho

Sagração e Inauguração 
pelo Arcebispo 

D. Antônio de Almeida Júnior
Obrigado, Frei Donato!

Confissões na Porciúncula  
Dias da semana – horário  
3ªf ,  5ªf  e sábado - 9h às 11h
4ªf e 6ªf - 14h30min às 17h   
domingo: meia hora antes das 
missas

Vivendo a Festa de 
Santo Antônio

Doe prendas para as barracas infantis.

Venha tomar chá conosco e 
participe do bingo beneficente! 

Dia 8 - no Salão de Festas - 15h

Bazar de Santo Antônio 
abertura: 11/6, às 10h  

e mais: 12 e 13/6  
preços de brechó! ofertas excelentes!


