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Solenidade da Santíssima Trindade

Um jeito franciscano de ser

Porque Deus nos amou
m poeta clássico da língua portuguesa, também quer dizer: veio para nos salvar. Crer em 
Camões, há alguns séculos, nos falava do Jesus, no nome do unigênito Filho de Deus nos Uamor nos seguintes termos: “... é fogo que coloca na situação de não sermos julgados por 

arde sem se ver,  / é ferida que dói e não se sente, / esse que parece ser o mais grave equívoco de 
é um contentamento descontente, / é dor que algum sujeito humano: “a luz veio ao mundo e os 
desatina sem doer.” Se o objeto desse amor é um homens amaram mais as trevas do que a luz”. 
outro no mundo, o sentimento, ainda que forte, Pensemos que o amor é essa luz, que sua origem, 
tomando todo o ser, aproxima-se muito da sua fonte é Deus. Que desde a vinda do Mestre, 
paixão, com os seus componentes ilusórios. suas palavras e seus pregadores estão entre nós 

(as Sagradas Escrituras são hoje acessíveis a 
Por um período, depositamos na figura todos). Pensemos que as trevas não têm 

amada os nossos mais sinceros sonhos de substância em si mesmas, significando tão 
completude e bom encontro. Com o tempo, aí se somente a ausência de luz.
agregam as pequenas ou grandes decepções, o 
viés enganador do ciúme ou, o que é quase Como nos assevera Paulo, ao se referir aos 
invisível, as repetições do hábito que costumam dons do Espírito: se houver profecias, 
embotar a sensibilidade. Depois do sonho, a desaparecerão; havendo línguas, cessarão; 
realidade nos parecerá menos bela. havendo ciência passará. O amor então é a mais 

excelente virtude, acima mesmo de nossos tão 
Não é assim com o amor de Deus, que deve importantes impulsos caritativos de doação. Se 

ser fonte primeira, matriz de todo o nosso amor no déssemos tudo aos pobres e mesmo nosso 
mundo. E, depois de uma longa história, em que corpo para ser sacrificado... e não amássemos, 
se sucederam patriarcas, profetas, juízes, reis e isso não nos seria proveitoso.
homens de grande inspiração, Ele nos enviou 
aquele que é seu filho unigênito. O máximo de O amor deve ser então a marca maior de 
doação quando a Grécia tinha silenciado, os nossa presença no mundo e deve ser trinitário. A 
romanos experimentavam a ilusão do poder Deus, acima de todas as coisas, ao próximo 
bélico/cultural e os judeus estavam escravizados. como a nós mesmos. Um Pai, todo amor, assim 
Jesus veio nas circunstâncias mais humildes, do como o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas 
ponto de vista material, e nas mais glorificadas, da Santíssima Trindade comungam nesse 
porque sublimes, no campo do espírito. sentimento, com o qual devemos nos afinizar, 

para experimentar, já aqui e agora, os pequenos 
E veio primeiro para que tivéssemos fé, para momentos de plenitude, antevisão do que seja 

que víssemos um possível além dos possíveis ser feliz na eternidade.
humanos, o que ainda é pouco se comparado 

Thalita Prado da Silveiraaos possíveis de Deus, mas faz com que não 
pereçamos e tenhamos a vida eterna. O que 
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Você concorda?
O amor sempre partilha, multiplica, faz circular a ternura. 

A.Blower.20 - 2ª feira 21 - 3ª feira 22 - 4ª feira 23 - 5ª feira

24 - 6ª feira 25 - sábado 26  - domingo

Leituras da semana – Porque há um só pão, todos somos um só corpo,
                                    pois participamos desse único pão. (1Cor 10,17)

Solenidade da Santíssima Trindade
A Santíssima Trindade é mistério de comunhão. No amor do Pai e do Filho 

manifesta-se a força do Espírito. O Amor presente em Deus é fonte e modelo 
para as nossas relações fraternas. Pelo Batismo, somos consagrados nesse 
amor com a missão de gerar comunhão. Se somos criados à imagem e 
semelhança de Deus, a comunhão também deve ser o rosto da comunidade 
cristã. Na Eucaristia, o Pai nos fortalece com sua Palavra, Jesus nos alimenta 
com sua vida, e o Espírito nos impulsiona à missão. Celebremos o Amor que 
se fez comunhão. Fonte: Deus Conosco/2010

Gn 18,1-15
Cânt.: Lc1,46-47.48-49.50 e 53.54-55
Mt 8,5-17

Nos dias 23, Corpus Christi, e 24, 
feriado municipal, São João 
Batista, não haverá expediente na 
secretaria da paróquia.

Participem! A Juventude 
Franciscana (Jufra) convida os 
jovens a partir de 16 anos para 

conhecer um pouco da vida e da 
espiritualidade de São Francisco e 
de Santa Clara de Assis na Tarde 
Franciscana que ocorrerá no dia 
17/07, com início às 14h30min. 

Inscrições pelo e-mail 
jufraporciuncula@yahoo.com.br

Rifas e Sorteios
Ganhadores das rifas: 
• TV LCD 32” - Vera Lúcia Fontes, 
nº 7425; 
• Santo Antônio (imagem) - 
Gustavo Silvano, nº 74762.

Ganhadores da camisa do Jubileu 
de Ouro: 
• Mônica C. Bastos, nº 1989; 
• Maria de Lourdes M. Freitas, nº 
1726; 
• Tânia Maria B. Alvim, nº 0176.

Corpus Christi – Celebração do Mistério da Eucaristia
     No dia 23, celebramos a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de 
Cristo. Missas às 6h30min, 8h, 9h30min e 11h. Não haverá as celebrações 
das 18h e das 19h30min, pois somos convidados, por Dom Alano, a participar 
dos eventos programados pela Arquidiocese que serão realizados na Av. Amaral 
Peixoto: Louvor, às 15 horas, Santa Missa, às 16 horas, presidida por nosso 
Arcebispo, em frente da Câmara dos Vereadores, seguida de Procissão do 
Santíssimo, percorrendo a Avenida ornamentada com 100 tapetes artesanais, 
cujo tema é Eucaristia. Nossa Porciúncula confeccionará os tapetes números 
95 e 96, com os subtemas “Eucaristia, âncora do Amor” e “Eucaristia, 
presença real de Cristo”.
     Exaltemos e louvemos a Jesus, presente no Mistério da Eucaristia, com o 
compromisso de vivê-lo e testemunhá-lo pela fraternidade, pelo serviço, pela 
alegria cristã. 

Natividade de São João Batista – solenidade – 24 de junho 
Padroeiro de Niterói, rogai por nós!  

     Poucos santos foram e são tão populares em todo o mundo cristão quanto 
o santo que celebramos no dia 24. Cantos, danças folclóricas, fogueiras e 

quadrilhas, foguetes, procissões... são os aspectos típicos dessa festa. São 
João é o único, além de Nossa Senhora, cujo nascimento é celebrado. Ele 

desempenha papel fundamental no projeto de Deus. Veio “para dar 
testemunho da luz”. Jesus é a verdadeira luz, mas João Batista, como a luz da 
fogueira, permitiu que víssemos o Salvador. Não é para o fogo que se voltam 
nossos olhos. O fogo clareia e permite que vejamos o que está em volta. A 

festa de São João é um convite ao cristão para tornar-se luz que abre os olhos 
alheios à presença de Deus. Frei Germano Guesser, ofm                                                                     

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

Gn 12,1-9
Sl 32(33),12-13.18-20 e 22
Mt 7,1-5

Gn 13,2.5-18
Sl 14(15),2-4ab.5
Mt 7,6.12-14
São Luís Gonzaga

Gn 15,1-12.17-18
Sl 104(105),2-9
Mt 7,15-20

Dt 8,2-3.14b-16a
Sl 147(147B),12-15.19-20
1Cor 10,16-17
Jo 6,51-58
Corpus Christi

2Rs 4,8-11.14-16a
Sl 88(89),2-3.16-17.18-19
Rm 6,3-4.8-11
Mt 10,37-42

Is 49,1-6
Sl 138(139),1-3.13-14ab.14c-15
At 13,22-26
Lc 1,57-66.80 

Ginecologia  
Nutrição  
Pediatria  
Psicologia  
     

Plantão paroquial/Atendimento em maio/2011

Cardiologia  
Clínica médica  
Dermatologista  
Fonoaudiologia  

Total   156

Remédios doados   937

Deus 
seja louvado!
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Chega o inverno 
no dia 21, 

às 14h16min.

Concluímos mais uma festa de Santo Antônio. Mais uma vez, 
consolida-se um jeito, um serviço, uma comunhão, fruto da 
participação, do serviço abnegado, do apoio personalizado e 
generalizado, ou seja, a união de todos em torno de um mesmo 
projeto. A isso tudo, somam-se os aspectos de tranquilidade, 
sossego, harmonia e alegria da Festa que transcorreu em ótimo 
ambiente familiar, pois, cada ano, se firma como a festa das 
famílias de nosso município. 

Muitas foram as colaborações e os apoios recebidos por parte 
da Prefeitura Municipal e da Neltur, através de seus dirigentes e de 
seus dedicados funcionários.  No aspecto segurança, contamos 
não só com a segurança municipal através da pronta ação dos 
órgãos envolvidos, a Guarda Municipal e os agentes de trânsito, 
mas também com a presença dos policiais militares do 12º BPM. 

Agradecemos a ajuda dos muitos moradores, pela sua 
tolerância e sua colaboração, para que na Porciúncula se 
desenvolva uma obra de promoção humana e social que conhece e 
vive as necessidades vitais básicas dos pobres e excluídos, pois 
possibilita, aos “usuários”, tornarem-se agentes de sua própria 
história, objetivo fundamental de nossos serviços. 

Comissão Organizadora 2011

Enfim
     (...) Todos nós acreditamos que celebrar Santo Antônio é 

preparar para além dos preparativos externos na montagem de 
barracas e outros espaços de convivência e confraternização. 
Santo Antônio, no olhar de cada devoto, deve ser um imperativo 
e um luminoso exemplo para todos quantos desejam viver e ser 
portadores do dom do Evangelho. (...) “Celebrar Santo Antônio 
significa tê-lo diante dos nossos olhos e contemplá-lo com a 
mesma admiração de Francisco de Assis”: como modelo e 
exemplo para todo evangelizador; como legítimo teólogo e 
professor, irmão ungido pela Palavra de Deus. 

Frei Fidêncio Vanboemmel, ofm
Ministro Provincial

Fragmento da homilia – 13/06/2011 – Porciúncula    

Gesto concreto da Trezena/Festa
açúcar (kg) 686
arroz (kg) 340
biscoito (unid)                 184
café (kg) 249
farinha de mandioca (pc) 568
farinha de trigo (kg)   11
feijão (kg) 340
fubá (kg) 105
leite em pó (pc)                   45
macarrão (kg)                 721
óleo (litro)   90
sal (kg)   40
cobertores 179
fraldas descartáveis (pc) 322
remédios (unid)                 210
outros artigos                 180



Leia, pense ... Viva! Leia, pense ... Viva! Leia, pense ... Viva! Leia, 

A Convergência para o Bem Comum

A comunidade cristã nasce à luz da partilha e da 
comunhão.

A primeira comunidade de cristãos, ao iniciar seu 
caminho e suas experiências de anúncio do Evangelho, 
percebe que dificuldades na partilha do pão tornam 
incoerente a partilha da Palavra. Por isso, é realizado um 
auxílio concreto, material, destinado aos mais pobres e às 
viúvas, tornando frutífero o anúncio da Boa-Nova.

Nas orientações aos cristãos de Roma, Paulo acentua a 
solidariedade como exemplo de vida e testemunho do 
Evangelho. A diaconia (serviço) e a solidariedade abraçam 
por inteiro o princípio evangélico da inclusão, do resgate e 
da entrega de vida. Paulo afirma que cada um possui um 
dom próprio e, nesta diversidade de dons, formamos um 
só corpo em Cristo, tornando-nos membros uns dos 
outros (Rm12,5) – com a mesma dignidade os diferentes 
dons se transformam em diferentes tarefas.

A pedagogia de Jesus e a prática dos primeiros cristãos 
são o alicerce claro e explícito para a Doutrina Social da 
Igreja hoje. Conforme o relato dos Apóstolos, as primeiras 
comunidades cristãs colocavam tudo em comum e todos 
recebiam segundo a sua necessidade (At 4,32-35). Ter, 
segundo a necessidade, combina com a oração que o 
Senhor nos ensinou: ao pedirmos o pão de cada dia, 
estamos pedindo o necessário para hoje. A necessidade é 
a saciedade sem ganância, sem aridez, sem tirania. Não é 
uniforme, ou seja, não é igual para todos. Uma pessoa 
doente ou carente precisa de mais carinho e tem direito a 
maior atenção, sem que isso se transforme em puro 
assistencialismo ou acomodação, mas contribua para a 
sua promoção humana. 

Porque o filho mais amado é aquele que mais precisa de 
atenção no momento, a solidariedade, a oração e a 
espiritualidade necessitam de linhas comuns na busca da 
dignidade humana, dignidade de filhos e filhas de um Deus 
amoroso, bondoso, misericordioso que cuida de cada um 
de nós. 

Baseado nos textos do curso de Doutrina Social da Igreja, da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro.
Fonte: Revista Paz e Bem – OFS do Brasil.
Colaborou: Rosa Maria Ferraz Ximenes – OFS/Porciúncula.

Que tipo de semente eu sou? 

Às vezes eu me pergunto: o que realmente nós fazemos 
na vida? Que tipo de semente nós somos? Se somos 

aquela semente que caiu à beira do caminho e foi comida 
pelos pássaros, já não existimos e, portanto, nada podemos 

fazer. Se somos a que caiu em terreno pedregoso, com 
pouca terra, logo morreremos. Se somos aquela que caiu 

entre os espinhos, logo seremos sufocados. Mas, se somos 
aquela semente que caiu em terra boa, aí sim nós 

poderemos crescer e dar muitos frutos para Cristo. 
Para sermos honestos com nós mesmos e com Cristo 

teremos que admitir que o nosso abraço não é igual para 
todos. Sendo assim, eu me pergunto e peço a cada irmão 
que se pergunte também: que tipo de Semente Eu Sou? 

Paz e Bem!
                                                                                                      

Adilson Braga – OFS

Uma singela homenagem à Porciúncula que tanto amo
Bendizer e agradecer a todos os freis que por aqui 

passaram e a todos os benfeitores que ajudaram na sua 
construção e 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.

     Parabéns, paroquianos e frequentadores da 
Porciúncula!

     Parabéns, niteroienses, não só os que aqui nasceram, 
mas também os de coração!

     Parabéns, Franciscanos Seculares!
     Parabéns, principalmente, à Comunidade Franciscana 
dos Frades Menores! A todos, nossa sincera gratidão e 

nossa amizade.
     

Deus seja louvado!
                                                                                      

Maria das Mercês Brandão Borges

E já se passaram 50 anos do sonho realizado por Frei 
Donato. A Porciúncula completa hoje o Jubileu de Ouro de 
sua Sagração e Inauguração. Nada restou daquela pequena 
igrejinha dedicada a Santa Ana e a São Bento, a não ser a 
presença firme e incansável dos franciscanos. Chega a 64 o 
número de freis que nos serviram e ainda servem à nossa 
Comunidade, muitos deles já na eternidade junto ao Pai. 
   São 50 anos de muitas histórias. Muitos foram os batizados 
e os casamentos aqui realizados. Muitas foram as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos que fizeram a sua 1ª 
Eucaristia e a Crisma. Muitas e muitas bênçãos de Santo 
Antônio foram dadas aos inúmeros frequentadores das 3ªs 
feiras. São cerca de 5.000 pessoas que participam das 
missas dominicais. São cerca de 1.000 pessoas que 
recebem, mensalmente, remédios doados pela Farmácia São 
Francisco de Assis. São muitos os atendidos pela assistência 
social, muitos os que recebem assistência jurídica e 
assistência médica de clínicos, dermatologista, 
cardiologista, nutricionista, pediatra, fonoaudióloga, 
psicólogos, ginecologistas. São muitas as gestantes que 
recebem o primeiro enxoval, além de receberem orientação 
sobre a importância da amamentação materna, dos 
cuidados com o recém-nascido, além de orientação

psicológica. São muitas as famílias pertencentes ao Projeto 
Dignidade    e Educação para um Novo Amanhã (PRODENA) 
que, além de receberem cestas básicas de alimentação 
mensalmente, frequentam encontros de convívio social, 
participam de terapia comunitária, de aula de música e de 
ginástica, frequentam aulas de alfabetização, fazem 
trabalhos artesanais, recebem ajuda no conserto de suas 
moradias. Também são distribuídas fraldas para pessoas 
deficientes e/ou com doença crônica. Tudo isso, dentro do 
carisma franciscano.

Os frequentadores da Porciúncula não são só moradores 
de Icaraí, onde ela se localiza; vem gente de toda parte, de 
todos os bairros, de cidades vizinhas. A Porciúncula não é só 
e simplesmente uma igreja. Ela é um santuário que recebe 
gente de todos os lugares. Sem dúvida alguma, uma igreja 
muito amada e muito acolhedora. Sinto-me honrada por ser 
voluntária dessa paróquia e dela fazer par te.
     Nossos pedidos e agradecimentos resumem-se nesta 
oração que escrevi  com muita fé e ternura:
     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.                                                                            

                                                                            

Como a aproximação, um aperto de mão, um beijo, 
um simples sorriso, são mais poderosos que todas as pontes 
construídas sobre palavras cuidadosamente elaboradas que 
o homem moderno inventou para atingir ao outro que está 
bem ao nosso lado! ... 

E é tão simples... 
Basta um olhar gratuito e um gesto de amor... 

"Por isso, SENHOR, ajuda-me a amar!
A não desperdiçar as minhas faculdades de amor. A 

amar-me cada vez menos para amar o outro cada vez mais! 
Para que, à volta de mim, ninguém sofra ou morra, por 

haver eu roubado, para mim, o Amor de que precisava para 
viver". (Michel Quoist)

Lucia Romeu  

Na era onde domina a comunicação, onde todos 
falam de diálogo aberto e palavras sem barreiras, quantos há 
ainda que se encerram e se trancam em seu pequeno mundo 
interior com medo que venham perturbar sua "pseuda" paz. 
Que engano! 

A verdadeira paz só se encontra quando nos 
abrimos para o mundo e para os homens e despertamos para 
uma crise de moradia muito mais grave que a falta de casas: a 
da escassez de homens interiormente disponíveis para seus 
irmãos. Urge, então, fazermos, de nossas almas, casas 
sempre abertas com um letreiro convidativo à porta: "entrada 
franca".

 
Seremos então povoados por pessoas estranhas e 

a única linguagem comum terá que ser o AMOR. Através dele 
falaremos, mas para isso é preciso que o homem entenda que 
falar com o outro é, em primeiro lugar, ouvir, mas ouvir 
apaixonadamente, calando o barulho de seu EU interior. 

Aprendendo a amar

Ecos antonianos
“Bênçãos sobre bênçãos”! Doação! Alegria! Amor!

     Liderados pela segura coordenação da Equipe de 
Liturgia, celebramos o Jubileu de Ouro da Sagração e 
Inauguração de nossa Porciúncula no dia 11 de junho, 
louvando a Deus, na Santa Missa, pela vida de todos os 
paroquianos de ontem e de hoje, pela alegria de conviver 
nesta comunidade eclesial. Um pouco de sua história está 
registrada na revista “Jubileu de Ouro” da Porciúncula. 
Podemos afirmar: que bela e profícua caminhada!

     E tudo ocorreu junto com os festejos em torno deste 
tão amado santo franciscano, Santo Antônio de Pádua, de 
Lisboa e, por que não, de Niterói?! Vimos a participação da 
Comunidade Paroquial sob a coordenação segura da Área 
de Eventos, multiplicada pelos responsáveis das muitas 
equipes, unindo todos num só objetivo: fazer a Festa 
acontecer para podermos servir sempre mais o outro mais 
necessitado.

     Este evento iniciou-se, com a primeira reunião, em 
janeiro/2011, para consolidar-se, após intensas jornadas e 
Trezena participada, em belíssima Festa que exigiu, da 
comissão organizadora, total e exaustiva disponibilidade, 
mas compensou. Os voluntários, os paroquianos, os 
empresários, os anônimos, as crianças, os adolescentes, 
os jovens nas brincadeiras, os “cozinheiros”, os 
funcionários, os Serviços Públicos, o Gesto Concreto da 
Trezena e da Festa, os mais de 35.000 pães ensacados e 
distribuídos demonstraram que o resultado de tudo e a união 
de todos contribuirão para mais um ano de atuação do 
Serviço Franciscano de Solidariedade(Sefras-Porciúncula), 
de sustentação da vida paroquial. Isso é viver  o Evangelho.

     E que final grandioso: a Santa Missa e a procissão de 
Santo Antônio!

     Asseguramos: valeu, Santo Antônio, grande 
motivador da caridade!

     Nosso agradecimento, nossa alegria, fraternalmente,  

Frei Vilmar e Fraternidade Franciscana


