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24º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser
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O verdadeiro cristão é o que mergulha 
nas águas profundas do Evangelho e 

depois emerge para ir ao encontro do irmão. 
12 – 2ª feira 13 – 3ª feira 14 – 4ª feira 15 – 5ª feira

16 – 6ª feira 17 – sábado 18 – domingo

Leituras da semana
Escutai o meu clamor, a minha súplica, quando grito para vós. Sl 27,2a

Perdoar de todo coração... 
eis o grande desafio dos que seguem 
a proposta amorosa de Jesus Cristo, 

o Filho Unigênito de Deus. 

1Tm 6,2c-12
Sl 48(49),6-10.17-20
Lc 8,1-3 
Ss. Cornélio e Cipriano

1Tm 2,1-8
Sl 27(28),2.7-9
Lc 7,1-10

1Tm 3,1-13
Sl 100(101),1-3ab.5.6
Lc 7,11-17 

Nm 21,4b-9 ou 
Fl 2,6-11
Sl 77(78),1-2.34-38
Jo 3,13-17

Hb 5,7-9
Sl 30(31),2-6.15-16.20
Lc 2,33-35 ou Jo 19,25-27
Nossa Sra.das Dores

1Tm 6,13-16
Sl 99(100),2-5
Lc 8,4-15

Is 55,6-9
Sl 144(145),2-3.8-9.17-18
Fl 1,20c-24.27a
Mt 20,1-16a

Aprender a perdoar 

24º Domingo 
do 

Tempo Comum

ViverViver

Na Festa da Exaltação da Santa Cruz, dia 14, celebramos a vitória de Cristo 
que nos possibilita, desde agora, viver a nossa futura glória no céu, pois, se 
morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele (Rm 6,9). 
Digamos convictos, diante da cruz do Senhor: Nós vos adoramos, Senhor 
Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque, pela vossa santa Cruz, redimistes o 
mundo.

O núcleo de formação da Pastoral da Iniciação à Vida Cristã convida pais, 
responsáveis, comunidade, catequistas para o nosso próximo evento, a 
palestra cujo tema é A Bíblia: a força de suas palavras na educação dentro das 
famílias e na Igreja. Palestrante: Frei Sérgio Pagan. Dia: 13/09/11, às 
19h30min, no Salão de Reuniões. Comunicação da Pastoral da Vida Cristã

A Semana da Partilha/2011, que acontece de 19/09 a 25/09, nos indica a 
necessidade de nos corresponsabilizarmos pela manutenção desta nossa 
“Casa”, doando a Deus e ao próximo, sem tristeza nem constrangimento, o 
que decidimos em nosso íntimo. Neste ano somos convidados, além da 
sempre pontual adesão financeira, a doar gêneros alimentícios não 
perecíveis aos usuários do Serviço Franciscano de Solidariedade 
(SEFRAS/Porciúncula).

Agende-se... participe

Vem aí a festa de São Francisco. De 30/9 a 2/10, Tríduo preparatório. Dia 
3/10, Trânsito de São Francisco, às 18h. Dia 4/10, Dia de São Francisco. 

Baile da Primavera, no dia 8/10, com início às 19h30min. R$ 10,00.

Jubileu de Ouro Sacerdotal de Dom Alano, dia 7/10, no Ginásio do 
Colégio Salesiano Santa Rosa. Não haverá a celebração eucarística das 
18h em nossa Porciúncula.  

Terço da Divina Misericórdia no dia 19/10, às 15h, com a presença de 
Padre Gleuson diretamente da Porciúncula para a Rádio Catedral.

Terço dos Homens/Mãe Rainha em nossa Capela do Santíssimo, toda 6ª 
feira, das 20h às 21h. 

Paulo VI

aro leitor, o texto evangélico de Mateus, escolhido próprios erros, pode ser fonte de equilíbrio e sinal de 
para este Vigésimo Quarto Domingo do Tempo maturidade. Acontece, porém, que, muitas vezes, cComum, destaca o tema do perdão. Tendo Jesus constatamos que não sabemos perdoar nem a nós 

pregado sobre o perdão, ouve de Pedro a seguinte questão: próprios. Sentimos remorsos e sentimentos de culpa que 
Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que angustiam nossa existência. Esse complexo de culpa, 
peca contra mim? Até sete vezes? (v.21) O Apóstolo alude longe de nos animar para o crescimento, na busca por 
ao costume das diversas escolas rabínicas que, com maior grandes ideais de doação e de serviço, faz-nos gastar 
ou menor rigor, taxavam o perdão das ofensas recíprocas energias em lamentações por aquilo que já ocorreu. 
por tabelas de vezes. Servindo-se da mesma linguagem, Perdoar a si mesmo é restabelecer a própria unidade 
Jesus controverte a lógica contabilista dos judeus: Não te interior. O autoperdão é um sim à vida. O amor de Deus é 
digo até sete. mas setenta e sete vezes (v.22). De ora em maior que os nossos erros e pode transformá-los em 
diante, devemos perdoar sempre! novas perspectivas de vida e de esperança. 

A parábola do devedor impIacável (vv.23-35) completa Confundimo-nos, também, com o fato de desejarmos 
a resposta de Jesus a Pedro. Aprender do Pai que age com perdoar e não conseguirmos, pois não somos capazes de 
misericórdia é o desafio do discípulo de Cristo. Causa esquecer as mágoas, marcas emocionais das ofensas. É 
indignação o fato de o rei, sendo imagem de Deus, perdoar libertador para a consciência saber que perdoar não é 
toda a dívida do servo (v.27), ao passo que esse, em esquecer ou apagar da lembrança, mas continuar se 
relação a um companheiro de servidão (v.28), não o realiza doando, deixando aber ta a possibi l idade do 
como devia ter feito (vv.32-33). A enorme dívida do servo relacionamento. Quanto mais presente a mágoa, mais o 
para com seu rei, de dez mil talentos (v.24), é perdão se torna meritório por evidenciar a gratuidade do 
desproporcional à que ele não consegue perdoar de seu coração generoso. 
companheiro de servidão, apenas cem denários (v.28). A 
desproporção  avulta-se ao considerarmos a transação O cristão que deseja viver autenticamente sua fé e os 
efetuada entre iguais e a realizada entre desiguais: a dívida ideais evangélicos deve perdoar, pois faz parte da essência 
dos servos entre si e a dívida do servo para com o rei. do cristianismo condenar o erro e amar o pecador. É por 

isso que o cristianismo é uma religião difícil de ser 
Nós, cristãos, que recitamos o Pai-nosso com abraçada. 

frequência (Mt 6,12) e conhecemos o preceito do Mestre 
que nos ensina a pedir o perdão de Deus, na mesma Depois de tudo que foi dito, não hesitemos em assumir 
medida em que perdoamos os nossos ofensores, sabemos a nossa responsabilidade de sermos misericordiosos, de 
que a atitude de perdoar é sempre muito exigente. A perdoar, à imitação do nosso Mestre. 
começar por nós mesmos, parece que a atitude de nos 
reconhecermos culpados, ao admitirmos os nossos                                                  Luis Fernando Conde Sangenis 

Chá da Primavera na Porciúncula, dia 
14/09, às 15h, no Salão de Festas. R$ 
15,00. Alegria, confraternização, 
solidariedade, música, flores e… bingooo!

Grupo Noss’Arte na Porciúncula, dias 15 e 
16/9, das 10h às 19h, no Salão de Festas. 
Novidades! Venha conferir. Entrada: Rua 
Prof. Miguel Couto, 300.

Alô, franciscanos! No dia 17/9, na Missa 
das 8h, celebramos a Impressão das 
Chagas de São Francisco. Apaixonado por 
Cristo, queria ser de Cristo. No final da vida 
teve um grande desejo: viver a dor de 
Cristo. Seu corpo e seus membros foram 
então marcados por dolorosas chagas. 

Os Ministros Extraordinários da Bênção 
(MEBE's) solicitam a quem deseja a 
bênção nas residências, nos doentes da 
família, no local de trabalho, nos 
automóveis: deixe o pedido na Secretaria 
da Paróquia.

8º Rebanhão de Jovens – Deus te chama! 
Dias 17/9 (19h) e 18/9 (9h), na sede da 
Comunidade Eis o Cordeiro de Deus, na 
Trav. Azamor de Perni, 261, Fonseca. 
C o n t a t o :  t e l .  2 6 2 5 - 3 3 7 8 ,  
eisocordeiro@gmail.com 

Doação de enxoval de bebê às usuárias 
do Grupo de Gestante / SEFRAS / 
Porciúncula. Pedimos tecido de algodão 
para confecção de roupinhas.



Setembro e a Bíblia 

Todo ano são escolhidos pela CNBB um tema e um lema para aprofundamento neste mês. 
O tema de 2011 é Travessia: passo a passo, o caminho se faz, 

e o lema: “Aproximai-vos da presença do Senhor”, 
seguindo o roteiro apresentado no livro do Êxodo 15,22—18,27 (fonte:CNBB). 

E estamos celebrando “40 anos de Mês da Bíblia” que teve início, em 1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte,MG. 
Que nos conscientizemos de que a Bíblia deve fazer parte da vida do católico. 

Importante despertar nas famílias o desejo de fazerem uma leitura diária da Palavra...

Dedicamo-nos, neste mês, à leitura meditativa 
da Palavra de Deus  — foco da vida cristã.

Todos nós, no plano de Deus, somos chamados a viver em aos seres humanos que chama nossa atenção. Basta olharmos 
comunhão. Para que isso seja possível, Ele nos criou com a e contemplarmos Jesus Cristo. Contemplar o rosto humano de 
capacidade de amar e, com isso, nos deu algo que é próprio da Deus, sua presença viva no meio de nós; contemplar seu amor 
natureza divina. pregado na cruz por nós; contemplar sua presença silenciosa, 
     Deus é, essencialmente, amor. Criados à Sua imagem e misteriosa, porém real, na Santa Eucaristia, nos faz saber o 
semelhança, existimos para amar a Deus e aos irmãos. É como e o quanto Deus nos ama. (...)
amando que vivemos em comunhão de vida plena. Em Deus, o      Jovens, vocês precisam olhar, conhecer e amar Jesus, o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo são um e vivem em comunhão Cristo de Deus. Precisam conhecer e amar a sua vida, sua 
perfeita e eterna. história, seus gestos e suas palavras de vida, para aprenderem 
     Entre nós, viver em comunhão plena é complicado porque, a amar como é preciso. O mundo consumista, que busca o 
quando deixamos de viver em comunhão com Deus, a desordem prazer, exalta as paixões e os vícios, não tem nada a lhes ensinar 
e o egoísmo se instalam em nós e, com isso, amar direito se nesse tema de amor. Jesus sim nos ensina e nos mostra que 
torna muito difícil. As divisões, separações e distâncias entre nós amar é ser capaz de dar a própria vida pelos que precisam ser 
são males, são doenças que nos tiram a felicidade e a alegria de amados. Viver no amor é isto: ser capaz de dar, oferecer como 
viver. O ideal de perfeição a ser buscado é este: amar como Deus um dom, entregar com alegria sua vida; é ser fraterno, 
ama. É assim que, se de fato queremos ser felizes, precisamos participativo, solidário, amigo e irmão. Jesus Cristo, pela 
aprender e crescer, diariamente, nesse amor. Eucaristia, quer ser um com vocês, quer não só for talecê-los, 
     Viver em comunhão é um dever e uma necessidade. Vocês mas também estar com vocês em seu namoro, noivado e futuro 
sabem que é muito ruim sentir-se sozinho. É que somos feitos matrimônio para lhes ensinar a amar e lhes fazer 
para conviver. Amar como Deus ama! Mas, como Deus ama? verdadeiramente felizes. Felizes por sermos capazes de amar 
     Se você olhar bem, com os olhos e o coração, verá e como Deus ama.
compreenderá muita coisa. Ainda não verá tudo porque há      Mesmo em meio a tantos egoísmos e frustrações, ajudemo-
coisas que só se veem com o olhar da fé — essa luz de nos uns aos outros para construirmos uma humanidade mais 
conhecimento que Deus nos dá junto com a capacidade de terna e feliz.

   Pe. Ignácio Pilz amar e esperar. Essa luz nos faz ver, com clareza fulgurante, o 
Fonte: Revista Cavaleiro da Imaculada, maio/2010amor de Deus na criação toda. Mas é sobretudo o amor de Deus 

Colaborou: Geraldo Moro

Uma palavra aos jovens

Bíblia
Livro Sagrado

História da Humanidade.
Entre seus salmos e versos
Sinto a presença de Deus

Através dos séculos.
No Antigo Testamento

Os ensinamentos dos Patriarcas...
No Novo Testamento

A voz de Jesus ecoando,
Exortando a Humanidade

A amar ao próximo
E crer em Deus com fervor.

Bíblia
Livro Sagrado

Luz Divina
Que toca o coração

Traz alívio aos desesperados
Pregando Amor e Compreensão. 

                
  Irene Emília Medella

Foi lançado no dia 8 de abril, pela Conferência No site Lectionautas Brasil, o internauta terá acesso a 
Nacional dos Bispos do Brasil ( CNBB), o site do projeto conteúdo bíblico formativo. Haverá material para a Leitura 
Lectionautas Brasil. Trata-se de um programa para Orante, links com notícias do site da CNBB e Liturgia 
internautas jovens que oferece itinerários e instrumentos Diária.
pelo método da Lectio Divina (Leitura Orante). Adaptada à A Leitura Orante da Bíblia surgiu no século XIII com o 
linguagem jovem, deseja que, mediante a escuta e o monge Guido. Seus quatro passos — Leitura, Meditação, 
anúncio da Palavra de Deus, se façam  discípulos e Oração e Contemplação — têm por objetivo ajudar a 
missionários da Boa Nova do Senhor Jesus. pessoa a realizar e a viver o seu encontro pessoal com 

“Queremos que os jovens, que se encontram cada Jesus. O método ficou muito tempo restrito aos mosteiros 
vez mais conectados à internet, se conectem também e, hoje, com o avanço da internet, ganha espaço e 
com a Palavra de Deus através da Leitura Orante, notoriedade junto aos jovens.
oferecida a todos em mais de vinte países”, explica Cecília Acesse o site em: www.lectionautas.com.br
Rover, da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB.

CNBB lança site Lectionautas Brasil

Fonte: CNBB – Jornal O Testemunho de Fé
Colaborou: Rosa Maria Ferraz Ximenes - OFS

No dia 28/08, a Pastoral da Iniciação à Vida Cristã de Jovens e 
Adultos reuniu-se com os catecúmenos e seus padrinhos, para uma 
dinâmica, em que refletiram sobre a importância de ter padrinho e 
de ser padrinho. Ao final, os catecúmenos apresentaram aos seus 
padrinhos os seus anseios e expectativas, e os padrinhos 
apresentaram aos afilhados como eles veem a sua responsabilidade 
assumida diante da comunidade e, principalmente, diante de Deus. 
Após o encontro, os mais de 50 catecúmenos, que pedem à Igreja 
os Sacramentos do Batismo, da Eucaristia e da Crisma, 
participaram da Celebração do Rito de Entrada no Catecumenato, 
durante a Santa Missa das 19h30min. Nessa Celebração, eles, 
acompanhados de seus padrinhos, confirmaram, perante a 
assembleia e o sacerdote, a vontade de seguir Jesus Cristo e sua 
Igreja. Linda Cerimônia! Frei Genildo ungiu a fronte e os sentidos dos 
catecúmenos (fronte, olhos, ouvidos, boca, peito) pedindo que a 
bênção os ajude a se apaixonarem e a entenderem o que Jesus nos 
ensinou. A Paróquia recebe de braços abertos os novos irmãos em 
Cristo! Parabéns, catecúmenos! André M. de Almeida

Aconteceu

No dia 25/08 último, aconteceu, no Sefras/Porciúncula, o coordenador: Frei Vilmar, assistente social: Joelma, 
10º Encontro de Funcionários, Voluntários e Usuários. administradora: Ana Cristina, estagiárias: Carla e Tamara, 
Estiveram presentes 80 pessoas envolvidas no Projeto Social voluntária do Serviço Social: Bárbara — e os demais 
da nossa Paróquia. voluntários, em prol dos usuários, durante o primeiro semestre: 

O encontro teve início com a oração de Frei Antônio que 9º encontro de voluntários; visita do animador provincial Frei 
enfatizou a Missão Franciscana de acolhimento e de José Francisco e da assistente social Rosangela; palestra 
transformação da vida, assim como a importância do Serviço socioeducativa sobre Tabagismo; festa do Dia das Mães; 
Franciscano de Solidariedade. exibição do filme “Quanto vale ou é por quilo?”; participação na 

A Assistente Social Joelma Agura explicou aos Trezena e na Festa de Santo Antônio.
participantes a missão, a visão e os valores do Projeto Social, Durante o intervalo, houve um lanche fraterno que contou 
enfocando o objetivo do projeto e as atividades que são com a participação de todos os envolvidos. Apesar de o projeto 
desenvolvidas para conseguir atingi-lo. Contamos com a ter fornecido os refrigerantes e o bolo, os participantes 
participação dos voluntários que explicaram ao público o que é trouxeram um prato de doce ou salgado para a partilha. Logo 
desenvolvido e como é o funcionamento das atividades, que após, a equipe informou, ao público, como foi a Assembleia 
são: Alfabetização de Adultos, Grupo de Aconselhamento a Provincial e a sua solicitação de iniciar um debate ampliado 
Gestantes, Grupo de Convivência de Idosos, Oficina de sobre direitos sociais, direitos humanos e ecológicos. 
Ar tesanato e Terapia Comunitária. Também foram Colocamos também as propostas surgidas nos quesitos de 
apresentadas as atividades do Plantão Paroquial: atendimento formação, articulação e gestão técnica.
clínico, orientação jurídica, auxílio à moradia e farmácia  Terminamos o evento distribuindo a pesquisa voltada para 
popular, atualmente incorporadas ao Sefras/Porciúncula pelo o voluntário, que tem por objetivo analisar as ações da equipe 
Coordenador Geral, Frei Vilmar Silva. administrativa e melhorar o trabalho desenvolvido para o 

Foram apresentadas as principais atividades extras do voluntariado.
                                    Equipe Administrativa do Sefras-PorciúnculaSefras, organizadas pela Equipe Administrativa — 

X Encontro de Formação de Funcionários, Voluntários e Usuários do Sefras-Porciúncula
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oferecida a todos em mais de vinte países”, explica Cecília Acesse o site em: www.lectionautas.com.br
Rover, da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB.

CNBB lança site Lectionautas Brasil

Fonte: CNBB – Jornal O Testemunho de Fé
Colaborou: Rosa Maria Ferraz Ximenes - OFS

No dia 28/08, a Pastoral da Iniciação à Vida Cristã de Jovens e 
Adultos reuniu-se com os catecúmenos e seus padrinhos, para uma 
dinâmica, em que refletiram sobre a importância de ter padrinho e 
de ser padrinho. Ao final, os catecúmenos apresentaram aos seus 
padrinhos os seus anseios e expectativas, e os padrinhos 
apresentaram aos afilhados como eles veem a sua responsabilidade 
assumida diante da comunidade e, principalmente, diante de Deus. 
Após o encontro, os mais de 50 catecúmenos, que pedem à Igreja 
os Sacramentos do Batismo, da Eucaristia e da Crisma, 
participaram da Celebração do Rito de Entrada no Catecumenato, 
durante a Santa Missa das 19h30min. Nessa Celebração, eles, 
acompanhados de seus padrinhos, confirmaram, perante a 
assembleia e o sacerdote, a vontade de seguir Jesus Cristo e sua 
Igreja. Linda Cerimônia! Frei Genildo ungiu a fronte e os sentidos dos 
catecúmenos (fronte, olhos, ouvidos, boca, peito) pedindo que a 
bênção os ajude a se apaixonarem e a entenderem o que Jesus nos 
ensinou. A Paróquia recebe de braços abertos os novos irmãos em 
Cristo! Parabéns, catecúmenos! André M. de Almeida

Aconteceu

No dia 25/08 último, aconteceu, no Sefras/Porciúncula, o coordenador: Frei Vilmar, assistente social: Joelma, 
10º Encontro de Funcionários, Voluntários e Usuários. administradora: Ana Cristina, estagiárias: Carla e Tamara, 
Estiveram presentes 80 pessoas envolvidas no Projeto Social voluntária do Serviço Social: Bárbara — e os demais 
da nossa Paróquia. voluntários, em prol dos usuários, durante o primeiro semestre: 

O encontro teve início com a oração de Frei Antônio que 9º encontro de voluntários; visita do animador provincial Frei 
enfatizou a Missão Franciscana de acolhimento e de José Francisco e da assistente social Rosangela; palestra 
transformação da vida, assim como a importância do Serviço socioeducativa sobre Tabagismo; festa do Dia das Mães; 
Franciscano de Solidariedade. exibição do filme “Quanto vale ou é por quilo?”; participação na 

A Assistente Social Joelma Agura explicou aos Trezena e na Festa de Santo Antônio.
participantes a missão, a visão e os valores do Projeto Social, Durante o intervalo, houve um lanche fraterno que contou 
enfocando o objetivo do projeto e as atividades que são com a participação de todos os envolvidos. Apesar de o projeto 
desenvolvidas para conseguir atingi-lo. Contamos com a ter fornecido os refrigerantes e o bolo, os participantes 
participação dos voluntários que explicaram ao público o que é trouxeram um prato de doce ou salgado para a partilha. Logo 
desenvolvido e como é o funcionamento das atividades, que após, a equipe informou, ao público, como foi a Assembleia 
são: Alfabetização de Adultos, Grupo de Aconselhamento a Provincial e a sua solicitação de iniciar um debate ampliado 
Gestantes, Grupo de Convivência de Idosos, Oficina de sobre direitos sociais, direitos humanos e ecológicos. 
Ar tesanato e Terapia Comunitária. Também foram Colocamos também as propostas surgidas nos quesitos de 
apresentadas as atividades do Plantão Paroquial: atendimento formação, articulação e gestão técnica.
clínico, orientação jurídica, auxílio à moradia e farmácia  Terminamos o evento distribuindo a pesquisa voltada para 
popular, atualmente incorporadas ao Sefras/Porciúncula pelo o voluntário, que tem por objetivo analisar as ações da equipe 
Coordenador Geral, Frei Vilmar Silva. administrativa e melhorar o trabalho desenvolvido para o 

Foram apresentadas as principais atividades extras do voluntariado.
                                    Equipe Administrativa do Sefras-PorciúnculaSefras, organizadas pela Equipe Administrativa — 

X Encontro de Formação de Funcionários, Voluntários e Usuários do Sefras-Porciúncula
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24º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser
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O verdadeiro cristão é o que mergulha 
nas águas profundas do Evangelho e 

depois emerge para ir ao encontro do irmão. 
12 – 2ª feira 13 – 3ª feira 14 – 4ª feira 15 – 5ª feira

16 – 6ª feira 17 – sábado 18 – domingo

Leituras da semana
Escutai o meu clamor, a minha súplica, quando grito para vós. Sl 27,2a

Perdoar de todo coração... 
eis o grande desafio dos que seguem 
a proposta amorosa de Jesus Cristo, 

o Filho Unigênito de Deus. 

1Tm 6,2c-12
Sl 48(49),6-10.17-20
Lc 8,1-3 
Ss. Cornélio e Cipriano

1Tm 2,1-8
Sl 27(28),2.7-9
Lc 7,1-10

1Tm 3,1-13
Sl 100(101),1-3ab.5.6
Lc 7,11-17 

Nm 21,4b-9 ou 
Fl 2,6-11
Sl 77(78),1-2.34-38
Jo 3,13-17

Hb 5,7-9
Sl 30(31),2-6.15-16.20
Lc 2,33-35 ou Jo 19,25-27
Nossa Sra.das Dores

1Tm 6,13-16
Sl 99(100),2-5
Lc 8,4-15

Is 55,6-9
Sl 144(145),2-3.8-9.17-18
Fl 1,20c-24.27a
Mt 20,1-16a

Aprender a perdoar 

24º Domingo 
do 

Tempo Comum

ViverViver

Na Festa da Exaltação da Santa Cruz, dia 14, celebramos a vitória de Cristo 
que nos possibilita, desde agora, viver a nossa futura glória no céu, pois, se 
morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele (Rm 6,9). 
Digamos convictos, diante da cruz do Senhor: Nós vos adoramos, Senhor 
Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque, pela vossa santa Cruz, redimistes o 
mundo.

O núcleo de formação da Pastoral da Iniciação à Vida Cristã convida pais, 
responsáveis, comunidade, catequistas para o nosso próximo evento, a 
palestra cujo tema é A Bíblia: a força de suas palavras na educação dentro das 
famílias e na Igreja. Palestrante: Frei Sérgio Pagan. Dia: 13/09/11, às 
19h30min, no Salão de Reuniões. Comunicação da Pastoral da Vida Cristã

A Semana da Partilha/2011, que acontece de 19/09 a 25/09, nos indica a 
necessidade de nos corresponsabilizarmos pela manutenção desta nossa 
“Casa”, doando a Deus e ao próximo, sem tristeza nem constrangimento, o 
que decidimos em nosso íntimo. Neste ano somos convidados, além da 
sempre pontual adesão financeira, a doar gêneros alimentícios não 
perecíveis aos usuários do Serviço Franciscano de Solidariedade 
(SEFRAS/Porciúncula).

Agende-se... participe

Vem aí a festa de São Francisco. De 30/9 a 2/10, Tríduo preparatório. Dia 
3/10, Trânsito de São Francisco, às 18h. Dia 4/10, Dia de São Francisco. 

Baile da Primavera, no dia 8/10, com início às 19h30min. R$ 10,00.

Jubileu de Ouro Sacerdotal de Dom Alano, dia 7/10, no Ginásio do 
Colégio Salesiano Santa Rosa. Não haverá a celebração eucarística das 
18h em nossa Porciúncula.  

Terço da Divina Misericórdia no dia 19/10, às 15h, com a presença de 
Padre Gleuson diretamente da Porciúncula para a Rádio Catedral.

Terço dos Homens/Mãe Rainha em nossa Capela do Santíssimo, toda 6ª 
feira, das 20h às 21h. 

Paulo VI

aro leitor, o texto evangélico de Mateus, escolhido próprios erros, pode ser fonte de equilíbrio e sinal de 
para este Vigésimo Quarto Domingo do Tempo maturidade. Acontece, porém, que, muitas vezes, cComum, destaca o tema do perdão. Tendo Jesus constatamos que não sabemos perdoar nem a nós 

pregado sobre o perdão, ouve de Pedro a seguinte questão: próprios. Sentimos remorsos e sentimentos de culpa que 
Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que angustiam nossa existência. Esse complexo de culpa, 
peca contra mim? Até sete vezes? (v.21) O Apóstolo alude longe de nos animar para o crescimento, na busca por 
ao costume das diversas escolas rabínicas que, com maior grandes ideais de doação e de serviço, faz-nos gastar 
ou menor rigor, taxavam o perdão das ofensas recíprocas energias em lamentações por aquilo que já ocorreu. 
por tabelas de vezes. Servindo-se da mesma linguagem, Perdoar a si mesmo é restabelecer a própria unidade 
Jesus controverte a lógica contabilista dos judeus: Não te interior. O autoperdão é um sim à vida. O amor de Deus é 
digo até sete. mas setenta e sete vezes (v.22). De ora em maior que os nossos erros e pode transformá-los em 
diante, devemos perdoar sempre! novas perspectivas de vida e de esperança. 

A parábola do devedor impIacável (vv.23-35) completa Confundimo-nos, também, com o fato de desejarmos 
a resposta de Jesus a Pedro. Aprender do Pai que age com perdoar e não conseguirmos, pois não somos capazes de 
misericórdia é o desafio do discípulo de Cristo. Causa esquecer as mágoas, marcas emocionais das ofensas. É 
indignação o fato de o rei, sendo imagem de Deus, perdoar libertador para a consciência saber que perdoar não é 
toda a dívida do servo (v.27), ao passo que esse, em esquecer ou apagar da lembrança, mas continuar se 
relação a um companheiro de servidão (v.28), não o realiza doando, deixando aber ta a possibi l idade do 
como devia ter feito (vv.32-33). A enorme dívida do servo relacionamento. Quanto mais presente a mágoa, mais o 
para com seu rei, de dez mil talentos (v.24), é perdão se torna meritório por evidenciar a gratuidade do 
desproporcional à que ele não consegue perdoar de seu coração generoso. 
companheiro de servidão, apenas cem denários (v.28). A 
desproporção  avulta-se ao considerarmos a transação O cristão que deseja viver autenticamente sua fé e os 
efetuada entre iguais e a realizada entre desiguais: a dívida ideais evangélicos deve perdoar, pois faz parte da essência 
dos servos entre si e a dívida do servo para com o rei. do cristianismo condenar o erro e amar o pecador. É por 

isso que o cristianismo é uma religião difícil de ser 
Nós, cristãos, que recitamos o Pai-nosso com abraçada. 

frequência (Mt 6,12) e conhecemos o preceito do Mestre 
que nos ensina a pedir o perdão de Deus, na mesma Depois de tudo que foi dito, não hesitemos em assumir 
medida em que perdoamos os nossos ofensores, sabemos a nossa responsabilidade de sermos misericordiosos, de 
que a atitude de perdoar é sempre muito exigente. A perdoar, à imitação do nosso Mestre. 
começar por nós mesmos, parece que a atitude de nos 
reconhecermos culpados, ao admitirmos os nossos                                                  Luis Fernando Conde Sangenis 

Chá da Primavera na Porciúncula, dia 
14/09, às 15h, no Salão de Festas. R$ 
15,00. Alegria, confraternização, 
solidariedade, música, flores e… bingooo!

Grupo Noss’Arte na Porciúncula, dias 15 e 
16/9, das 10h às 19h, no Salão de Festas. 
Novidades! Venha conferir. Entrada: Rua 
Prof. Miguel Couto, 300.

Alô, franciscanos! No dia 17/9, na Missa 
das 8h, celebramos a Impressão das 
Chagas de São Francisco. Apaixonado por 
Cristo, queria ser de Cristo. No final da vida 
teve um grande desejo: viver a dor de 
Cristo. Seu corpo e seus membros foram 
então marcados por dolorosas chagas. 

Os Ministros Extraordinários da Bênção 
(MEBE's) solicitam a quem deseja a 
bênção nas residências, nos doentes da 
família, no local de trabalho, nos 
automóveis: deixe o pedido na Secretaria 
da Paróquia.

8º Rebanhão de Jovens – Deus te chama! 
Dias 17/9 (19h) e 18/9 (9h), na sede da 
Comunidade Eis o Cordeiro de Deus, na 
Trav. Azamor de Perni, 261, Fonseca. 
C o n t a t o :  t e l .  2 6 2 5 - 3 3 7 8 ,  
eisocordeiro@gmail.com 

Doação de enxoval de bebê às usuárias 
do Grupo de Gestante / SEFRAS / 
Porciúncula. Pedimos tecido de algodão 
para confecção de roupinhas.




