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22º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser
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Não existe dízimo mensal sem ligação com Deus.29 – 2ª feira 30 – 3ª feira 31 – 4ª feira

01/09 – 5ª feira 02/09 – 6ª feira 03/09 – sábado 04/09 – domingo

Leituras da semana
(...) sejamos vigilantes e sóbrios (1Ts 5,6b).

     Afirma-nos São Paulo: Não vos conformeis com o mundo, 
mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e 
de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de 

Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito 
(Romanos, 12,2). Pensemos nisso: o tempo é agora!

Cl 1,15-20
Sl 99(100),2-5
Lc 5,33-39

Jr 1,17-19
Sl 70(71),1-4a.5-6ab.15ab e 17
Mc 6,17-29
Martírio de S. João Batista 

1Ts 5,1-6.9-11
Sl 26(27),1.4.13-14
Lc 4,31-37

Cl 1,1-8
Sl 51(52),10.11
Lc 4,38-44

Cl 1,9-14
Sl 97(98),2-3-6
Lc 5,1-11

Cl 1,21-23
Sl 53(54),3-4.6 e 8
Lc 6,1-5
São Gregório Magno

Ez 33,7-9
Sl 94(95),1-2.6-9
Rm 13,8-10
Mt 18,15-20

SinalizandoSinalizando

 realidade em que vivemos torna-se isso significa que não pode haver libertação 
um desafio quando deixamos de se não se segue a Cristo, que se entregou a Aseguir Jesus. Os caminhos são, ponto de dar a vida: “Se alguém quer vir após 

muitas vezes, tortuosos e nem sempre mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e 
conseguimos compreender o que Jesus nos siga-me” (Mt 16,24).

ensina. A cruz de Jesus também é nossa 
cruz, e ela vem a nós em suas mais diferentes Agosto, mês vocacional, somos 
formas: a vida em família, na sociedade e até convidados, como Igreja, a rezar pelas 
mesmo na Igreja onde participamos. Se para vocações, hoje de maneira especial pelos 
nós isso se torna difícil entender, o que dizer Catequistas, pessoas que se dedicam ao 
quando Jesus procura explicar, aos seus processo de evangelização, ensinando a 
discípulos, que o caminho de libertação e Palavra de Deus. E todos somos catequistas, 
santidade passa pela Cruz? Será que somos não podemos esquecer! Evangelizar, seguir 
capazes de entender que esse caminho é Jesus Cristo, transformar, com certeza, é 
preciso para viver a Liberdade de Filhos de saber viver bem, com as graças e as bênçãos 
Deus e viver em Santidade? Somente a cruz de Deus Pai.
de Jesus destrói o pecado pela raiz; é como 
cravar a Cruz no coração do mal. Catequistas que somos, precisamos 

caminhar no seguimento de Jesus, “pois 
Jesus nos exorta e afirma que o caminho quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la; e 

de libertação dos filhos de Deus é o caminho quem perder a sua vida, por causa de mim, 
da Cruz (Puebla 278). O seguimento de vai encontrá-la” (Mt 16,25).

Jesus significa renunciar aos projetos 
pessoais e da sociedade estruturada na Obrigado, catequistas! Agradeço a sua 
busca pelo poder de ter sempre mais, tomar a dedicação e a sua doação, e que sejamos 
cruz e seguir. Nem sempre há verdadeira sempre comunidade discípula e missionária, 
compreensão, pois queremos que as coisas isto é, a Família Porciúncula de Sant'Ana.
aconteçam do nosso jeito. Será que somos 
Deus? Não! Não devemos nos conformar Fraternalmente,

                                                           Frei Vilmar Alves, ofmcom este mundo, mas transformá-lo no 
                                                        seguimento de Jesus. Segundo o Evangelho, 

Jesus Cristo, liberdade e vida

22º Domingo 
do 

Tempo Comum

Primeira 6ª feira do mês, dia 2 – Missa às 6h30min, 8h, 15h30min (com Unção dos 
Enfermos) e 18h. Na véspera, dia 1º/09, adoração ao Santíssimo, às 17h, na Capela do 
Santíssimo.

Sempre aos domingos, bolos, salgados, cafezinho e mais são um bom motivo para um 
lanche na Nossa Cantina. Grupos responsáveis em setembro: dia 4, COR; dia 11, MESC; 
dia 18, Movimento de Schoenstatt; dia 25, SEFRAS.

Setembro

Mês da Bíblia

Madri, Espanha, foi a cidade da juventude de 16 a 21/8, pois 
cerca de 2 milhões de jovens de 198 países participaram da 
26ª JMJ. Com o tema “enraizados e edificados em Cristo, 
firmes na fé”, os jovens e o nosso Papa, com seus 84 anos, 
não demonstraram desânimo em nenhum momento. Reinou 
uma alegria frutuosa entre os brasileiros ao ouvirem Bento XVI 
confirmar: “Vamos nos encontrar, em 2013, no Rio de 
Janeiro! Até breve, queridos jovens! Que Deus vos abençoe”.  
Foi em português... Que maravilha, Senhor!

“Bento XVI anunciou na 4ª feira, 24/08, que o lema da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) de 2013, na cidade do Rio de 
Janeiro, será “Ide e fazei discípulos de todos os povos”, 
expressão baseada no evangelho segundo São Mateus.

Na Jornada de 2012, que se assinalará nas dioceses 
católicas, vai ser dedicada ao lema “Alegrai-vos sempre no 
Senhor”, apelo extraído da carta de São Paulo aos Filipenses”.

Receberão o Sacramento do Matrimônio em setembro/2011:
dia 03 19h30min Luiz Gustavo S. V. de Lima e Érika G. e S. Machado
dia 10  18h30min  André Luís M. Gonzalez e Juliana N.Carestiato
           19h30min  Tiago V. Hosken e Cristine dos S. Chiapim
dia 17  18h30min   Welligton F. Correia e Thaís T. da Silva
           19h30min  Júlio Cesar de S. Ferreira e Manuela F. de Carvalho
dia 24  18h30min   Rodolpho da C. R. de Araújo e Monique G. Pinto
           19h30min  Guilherme dos S. Barbosa e Vanessa Dias Afonso

Reunião do CAEP amanhã, dia 29, logo após a Missa das 18h.

A Semana da Pátria tem início no dia 1º/9 e se estende até o 
dia 07/9. Senhor, é teu o nosso Brasil! 7 de Setembro, uma 
data, nossos rogos!

A nossa Sala de Costura, que confecciona roupinhas para 
enxova l  de  bebê doado,  mensa lmente ,  pe lo  
SEFRAS/Porciúncula, às usuárias do Grupo de Gestantes, 
pede tecido de algodão a todos os que desejam ajudar.

Alô, você tem acessado o nosso site? Visite-o: 
http://www.porciunculaniteroi.com.br

O grupo Infância e Adolescência Missionária Franciscana 
convida para uma sessão de filme no próximo dia 02/09, às 
14h, no Salão de Reuniões. Entrada: Rua Prof. Miguel Couto, 
300. Aguardamos todos os círculos. Traga um amigo! Paz e 
Bem.

Visite a “Nossa Loja”, junto à Secretaria da Paróquia; nela 
você encontra terços, medalhas, a Bíblia, livros e, 
importante, caso você não a possua, a Revista Jubileu de 
Ouro, 1961-2011, R$ 2,00, contando a história da 
construção de nossa Porciúncula, através de textos e fotos, 
depoimento de nossos antigos e mais recentes párocos e 
vigários paroquiais.

Terço dos Homens/Mãe Rainha - Toda 6ª feira, das 20h às 21h, 
em nossa Capela do Santíssimo. Orar é preciso!



Termina agosto, mês vocacional o chamado, porém, continua...
Q u a r t o d o m i n g o — D i a d o L e i g o e D i a d o C a t e q u i s t a

     Este mês de agosto, mês vocacional, vem comemorando,  Irmã Luíza era cearense e veio para se tratar aqui nas 
a cada domingo, uma vocação. Começou com o domingo águas da Praia de Icaraí. Curada, aqui permaneceu. Sua 
dos sacerdotes, seguido do domingo dos pais, domingo dos função era receber as crianças de Icaraí para, durante três 
consagrados e, hoje, domingo dos leigos. Entre esses, há um meses, prepará-las para a Primeira Comunhão. Levava-as 
destaque para o catequista que atualmente recebe outra para rezar na gruta de Nossa Senhora. Ensinava-lhes como 
denominação, o que não importa. Trata-se de alguém que trazer as mãos para rezar, com o polegar direito acima do 
colabora com a família instruindo religiosamente os seus esquerdo. Havia até retiro antes do grande dia!
filhos. Irmã Luíza tinha seu lugar certo dentro da Capela: no lado 

Aproveito, então, a oportunidade que me foi dada para direito, logo na entrada, o que tornava possível cumprimentá-
lembrar e homenagear uma grande catequista que viveu la em cada Santa Missa.
quase meio século em Icaraí/Niterói: Irmã Luíza Pacheco, Eu fui uma das privilegiadas de, sob seus cuidados, ter 
Filha da Caridade de São Vicente de Paulo. Residia no Asilo feito a Primeira Comunhão, há 80 anos, no dia do Natal.
Santa Leopoldina, Rua Miguel de Frias, 123, Icaraí, onde 

Sylvia Carmen de Castro 
atualmente encontra-se o Colégio São Vicente.

Recordar é Viver

Catequista, hoje nossos olhos são para você. Porque você para a semeadura; você chefia a busca do tesouro; lança a 
é um alpinista de Deus. Você começa a sua escalada nos pés rede ao mar. Você é quem apresenta o cesto para que os 
das montanhas e o Senhor mostra a sua árdua tarefa: cravar frutos sejam multiplicados e prepara o fermento para a 
com suor pontos de apoio na íngreme rocha. E o mais bonito, massa. Você é quem vive a obediência do trabalho na vinha; é 
quando se é alpinista, é a sabedoria ao descer e subir várias quem convida o povo para o Grande Banquete; é quem vigia e 
vezes pelo mesmo lugar. Você, catequista, nunca subirá ou ora; é quem reza e trabalha. É quem vela a sepultura na Vigília 
descerá sozinho: levará consigo diferentes pessoas até o ápice Mãe; é quem sabe sofrer o martírio físico e o martírio da 
da montanha, onde está o altar de Jesus. alma; é chamado a ser sal da terra e luz do mundo; é tudo isso 

e mais quantas vezes você for chamado a subir ao alto da Você, catequista, vive o sim de Maria em sua vocação; 
montanha e contemplar Nosso Amado Mestre. Veja, espelha-se na figura dos Reis Magos adorando Jesus na 
catequista. E, em um mundo em que o mal atenta contra as manjedoura; você é a voz que clama no deserto. É quem 
famílias e as crianças, você ainda tem muito a percorrer pelas anuncia e denuncia. É quem prepara o caminho e busca sempre 
montanhas do mundo, catequista: sua missão não é apenas o fluxo do rio sendo obediente ao comandante do barco. 
sacramental. Ela é o coração de todos os ministérios. Grande 

Você, catequista, é aquele que apresenta a Jesus o 
é o seu chamado. Parabéns pelo seu dia! 

paralítico, o leproso, o cego; e senta-se à mesa e prepara o 
Catequista Geórgia Freitasvinho novo para novos odres. Você é quem limpa o campo 

Ser catequista é...

Viver com inquietude a Santidade de Cristo Jesus

que ascende nossa caminhada em cada encontro,

vivenciando o amor pleno na

ação catequética e evangelizadora,

que nos torna mais próximos do Pai Celestial. 

Ser catequista é...

Ser como Moisés,

que conduz seu povo em busca da Terra prometida,

tirando da opressão, libertando para uma vida nova. 

Ser catequista é...

É acreditar na boa nova, e, assim como Isaías,

anunciar um novo Céu e uma nova Terra,

onde seremos um só povo

a anunciar e a viver a liberdade. 

Ser catequista é...

Ficar grávido do Verbo Divino,

assim como Maria, mãe catequética,

que, na presença de Isabel, cheia do Espírito Santo,

canta glorificando o Pai

e anuncia a opção pelos pobres.

Ser catequista é...

Caminhar com Jesus e

assim, como os discípulos de Emaús,

sentir o coração em brasa com suas palavras e

reconhecê-lo na partilha do pão. 

Ser catequista é...  

Experimentar Jesus e,

assim como Paulo, dizer: “não sou eu que vivo,

mas Cristo que vive em mim,

fazendo novas todas as coisas”. 

Ser catequista é...

acolher, com alegria e esperança, o Cristo Ressuscitado,

renascendo e indo ao encontro do povo,

dizendo o SIM profético, aberto ao Mistério Divino,

para dar ao mundo testemunho de coerência

e santidade de vida em tudo, amando e servindo.

Assim seja!

                                             
Joel Duarte Benísio

Colaborou: catequista Anna Maria Di Mango

Se, após a morte de Jesus, tudo fica obscuro, a comunidades tiveram conflitos na sua formação. No 
comunidade tem que ressignificar a própria fé, qualificando- entanto, experimentaram algo que vai para além dessas 
a para compreender o evento pascal. O alicerce que todos dificuldades. Sabiam que, sem a comunidade, eram mais 
recebem do ensinamento apostólico torna-se referencial na vulneráveis, além de não testemunharem o que Jesus lhes 
vivência fraterna. É na comunidade que captam algo mais havia ensinado (At 15, 1-12).
intenso, mais profundo. A comunhão fraterna significa sintonia com o coração 

O livro dos Atos dos Apóstolos, em suas primeiras de Deus e do outro, mesmo com as diferenças, ou seja, é 
páginas, narra a experiência dos primeiros cristãos: eram assumindo o outro que se faz companheiro e se alimenta do 
assíduos na doutrina dos Apóstolos, reuniam-se em mesmo pão.
comum, partiam o pão e oravam (At 2,42-47). As primeiras 

A Força da Comunhão Fraterna

Pe. Rogério Gomes, Missionário Redentorista
Santuário de Aparecida. 04/2011

Colaborou: Rosa Maria Ferraz Ximenes – OFS

“Fica, Senhor, comigo, porque é necessária a tua 

presença para não te ofender. Tu sabes quão facilmente 

te abandono. 

Fica, Senhor, comigo, pois sou fraco e preciso de tua 

força para não cair tantas vezes. Fica, Senhor, comigo, 

porque tu és a minha luz e sem ti esmoreço no fervor. 

Fica, Senhor, comigo, porque és a minha vida e sem 

ti permaneço nas trevas. Fica, Senhor, comigo, para me 

deixar conhecer a tua vontade. Fica, Senhor, comigo, 

pois desejo amar-te muito e estar sempre em tua 

companhia. 

Fica, Senhor, comigo, se queres que te sejas fiel.

Fica, Senhor, comigo, pois, embora minha alma seja 

muito pobrezinha, deseja ser para ti um lugar de 

consolação, um ninho de amor. 

Fica, Jesus, comigo, pois é tarde e o dia está a 

declinar; passa a vida, aproximam-se a morte, o juízo e a 

eternidade; é necessário redobrar as minhas forças para 

que não desfaleça no caminho e, para tanto, preciso de ti. 

Que eu te conheça, Senhor, como os teus discípulos 

ao partir do pão; que a união eucarística seja a luz que 

dissipa as minhas trevas, a força que me sustenta e a 

única felicidade do meu coração”.

Colaborou: Hortênsia do Carmo Leal 

E mais... e sempre...

- Viver em comunidade - 

presença e participação 

são fundamentais.

Dário Martins
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Não existe dízimo mensal sem ligação com Deus.29 – 2ª feira 30 – 3ª feira 31 – 4ª feira

01/09 – 5ª feira 02/09 – 6ª feira 03/09 – sábado 04/09 – domingo

Leituras da semana
(...) sejamos vigilantes e sóbrios (1Ts 5,6b).

     Afirma-nos São Paulo: Não vos conformeis com o mundo, 
mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e 
de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de 

Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito 
(Romanos, 12,2). Pensemos nisso: o tempo é agora!

Cl 1,15-20
Sl 99(100),2-5
Lc 5,33-39

Jr 1,17-19
Sl 70(71),1-4a.5-6ab.15ab e 17
Mc 6,17-29
Martírio de S. João Batista 

1Ts 5,1-6.9-11
Sl 26(27),1.4.13-14
Lc 4,31-37

Cl 1,1-8
Sl 51(52),10.11
Lc 4,38-44

Cl 1,9-14
Sl 97(98),2-3-6
Lc 5,1-11

Cl 1,21-23
Sl 53(54),3-4.6 e 8
Lc 6,1-5
São Gregório Magno

Ez 33,7-9
Sl 94(95),1-2.6-9
Rm 13,8-10
Mt 18,15-20

SinalizandoSinalizando

 realidade em que vivemos torna-se isso significa que não pode haver libertação 
um desafio quando deixamos de se não se segue a Cristo, que se entregou a Aseguir Jesus. Os caminhos são, ponto de dar a vida: “Se alguém quer vir após 

muitas vezes, tortuosos e nem sempre mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e 
conseguimos compreender o que Jesus nos siga-me” (Mt 16,24).

ensina. A cruz de Jesus também é nossa 
cruz, e ela vem a nós em suas mais diferentes Agosto, mês vocacional, somos 
formas: a vida em família, na sociedade e até convidados, como Igreja, a rezar pelas 
mesmo na Igreja onde participamos. Se para vocações, hoje de maneira especial pelos 
nós isso se torna difícil entender, o que dizer Catequistas, pessoas que se dedicam ao 
quando Jesus procura explicar, aos seus processo de evangelização, ensinando a 
discípulos, que o caminho de libertação e Palavra de Deus. E todos somos catequistas, 
santidade passa pela Cruz? Será que somos não podemos esquecer! Evangelizar, seguir 
capazes de entender que esse caminho é Jesus Cristo, transformar, com certeza, é 
preciso para viver a Liberdade de Filhos de saber viver bem, com as graças e as bênçãos 
Deus e viver em Santidade? Somente a cruz de Deus Pai.
de Jesus destrói o pecado pela raiz; é como 
cravar a Cruz no coração do mal. Catequistas que somos, precisamos 

caminhar no seguimento de Jesus, “pois 
Jesus nos exorta e afirma que o caminho quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la; e 

de libertação dos filhos de Deus é o caminho quem perder a sua vida, por causa de mim, 
da Cruz (Puebla 278). O seguimento de vai encontrá-la” (Mt 16,25).

Jesus significa renunciar aos projetos 
pessoais e da sociedade estruturada na Obrigado, catequistas! Agradeço a sua 
busca pelo poder de ter sempre mais, tomar a dedicação e a sua doação, e que sejamos 
cruz e seguir. Nem sempre há verdadeira sempre comunidade discípula e missionária, 
compreensão, pois queremos que as coisas isto é, a Família Porciúncula de Sant'Ana.
aconteçam do nosso jeito. Será que somos 
Deus? Não! Não devemos nos conformar Fraternalmente,

                                                           Frei Vilmar Alves, ofmcom este mundo, mas transformá-lo no 
                                                        seguimento de Jesus. Segundo o Evangelho, 

Jesus Cristo, liberdade e vida

22º Domingo 
do 

Tempo Comum

Primeira 6ª feira do mês, dia 2 – Missa às 6h30min, 8h, 15h30min (com Unção dos 
Enfermos) e 18h. Na véspera, dia 1º/09, adoração ao Santíssimo, às 17h, na Capela do 
Santíssimo.

Sempre aos domingos, bolos, salgados, cafezinho e mais são um bom motivo para um 
lanche na Nossa Cantina. Grupos responsáveis em setembro: dia 4, COR; dia 11, MESC; 
dia 18, Movimento de Schoenstatt; dia 25, SEFRAS.

Setembro

Mês da Bíblia

Madri, Espanha, foi a cidade da juventude de 16 a 21/8, pois 
cerca de 2 milhões de jovens de 198 países participaram da 
26ª JMJ. Com o tema “enraizados e edificados em Cristo, 
firmes na fé”, os jovens e o nosso Papa, com seus 84 anos, 
não demonstraram desânimo em nenhum momento. Reinou 
uma alegria frutuosa entre os brasileiros ao ouvirem Bento XVI 
confirmar: “Vamos nos encontrar, em 2013, no Rio de 
Janeiro! Até breve, queridos jovens! Que Deus vos abençoe”.  
Foi em português... Que maravilha, Senhor!

“Bento XVI anunciou na 4ª feira, 24/08, que o lema da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) de 2013, na cidade do Rio de 
Janeiro, será “Ide e fazei discípulos de todos os povos”, 
expressão baseada no evangelho segundo São Mateus.

Na Jornada de 2012, que se assinalará nas dioceses 
católicas, vai ser dedicada ao lema “Alegrai-vos sempre no 
Senhor”, apelo extraído da carta de São Paulo aos Filipenses”.

Receberão o Sacramento do Matrimônio em setembro/2011:
dia 03 19h30min Luiz Gustavo S. V. de Lima e Érika G. e S. Machado
dia 10  18h30min  André Luís M. Gonzalez e Juliana N.Carestiato
           19h30min  Tiago V. Hosken e Cristine dos S. Chiapim
dia 17  18h30min   Welligton F. Correia e Thaís T. da Silva
           19h30min  Júlio Cesar de S. Ferreira e Manuela F. de Carvalho
dia 24  18h30min   Rodolpho da C. R. de Araújo e Monique G. Pinto
           19h30min  Guilherme dos S. Barbosa e Vanessa Dias Afonso

Reunião do CAEP amanhã, dia 29, logo após a Missa das 18h.

A Semana da Pátria tem início no dia 1º/9 e se estende até o 
dia 07/9. Senhor, é teu o nosso Brasil! 7 de Setembro, uma 
data, nossos rogos!

A nossa Sala de Costura, que confecciona roupinhas para 
enxova l  de  bebê doado,  mensa lmente ,  pe lo  
SEFRAS/Porciúncula, às usuárias do Grupo de Gestantes, 
pede tecido de algodão a todos os que desejam ajudar.

Alô, você tem acessado o nosso site? Visite-o: 
http://www.porciunculaniteroi.com.br

O grupo Infância e Adolescência Missionária Franciscana 
convida para uma sessão de filme no próximo dia 02/09, às 
14h, no Salão de Reuniões. Entrada: Rua Prof. Miguel Couto, 
300. Aguardamos todos os círculos. Traga um amigo! Paz e 
Bem.

Visite a “Nossa Loja”, junto à Secretaria da Paróquia; nela 
você encontra terços, medalhas, a Bíblia, livros e, 
importante, caso você não a possua, a Revista Jubileu de 
Ouro, 1961-2011, R$ 2,00, contando a história da 
construção de nossa Porciúncula, através de textos e fotos, 
depoimento de nossos antigos e mais recentes párocos e 
vigários paroquiais.

Terço dos Homens/Mãe Rainha - Toda 6ª feira, das 20h às 21h, 
em nossa Capela do Santíssimo. Orar é preciso!




