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26º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser
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26 – 2ª feira 27 – 3ª feira 28 – 4ª feira 29 – 5ª feira

30 – 6ª feira 01/10 – sábado 02/10 – domingo

Leituras da semana
(...) seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá.  Dn 7,14b

São Paulo, em Filipenses 2,1-11 (2ª leitura de hoje), recomenda: vivam 
em harmonia; impulsionados pelo mútuo amor, procurem a unidade; tudo 

o que fizerem não o façam por competição ou vanglória, mas com 
humildade; pensem que o outro é mais importante; não cuidem somente 

 do que é seu, cuidem também do que é do outro; sejam como Jesus que, 
existindo em condição divina, inseriu-se plenamente em nossa 

humanidade. E mais... que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre e 
todos proclamem: Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.

Br 1,15-22
Sl 78(79),1-5.8.9
Lc 10,13-16
São Jerônimo

Zc 8,1-8
Sl 101(102),16-21.
           29 e 22-23
Lc 9,46-50

Zc 8,20-23
Sl 86(87),1-7
Lc 9,51-56
S. Vicente de Paulo

Ne 2,1-8
Sl 136(137),1-6
Lc 9,57-62

Dn 7,9-10.13-14 ou 
Ap 12,7-12a
Sl 137(138),1-5
Jo 1,47-51
S.Miguel, S.Gabriel e S.Rafael

Br 4,5-12.27-29
Sl 68(69),33-37
Lc 10,17-24
Sta.Teresinha do Menino Jesus

Is 5,1-7
Sl 79(80),9 e 12-16.19-20
Fl 4,6-9
Mt 21,33-43

Deus deseja o bem de todos!

26º Domingo do Tempo Comum

Vi
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ealmente não basta perguntar quem é É na Sagrada Escritura que encontramos 
amigo de Jesus, se Deus ama aquela algo maravilhoso: Deus deseja sempre o Rpessoa, e, quanto a mim, achar que bem de todos, garante que ninguém é 

Deus me abandonou. E também não basta marginalizado, e sua PALAVRA é Luz para 
dizer Senhor, Senhor! Há necessidade de nossos passos, afastando-nos de todo mal 
fazer a vontade do Pai que está nos Céus, que nos conduz aos erros da vida moderna.
pois aquele que faz a vontade dele é seu filho. 
Há pessoas, em nossos dias, que enchem a A essência de nossa vida cristã é colocar 
boca para falar de Deus e de suas Leis... uma em prática a vontade de Deus, ou seja, é 
realidade bonita, mas estão longe de Deus acolher os irmãos(ãs) que na vida vêm ao 
porque simplesmente não praticam seus nosso encontro, conforme as circunstâncias, 
ensinamentos. a necessidade ou o momento. É aprender a 

ver as suas necessidades.
Jesus nos fala que é melhor fazer a 

vontade de Deus, mesmo sem a reconhecer Deus nos ama, Jesus nos ama, então 
do que a conhecer e não praticá-la. Quero saibamos também amar, partilhar o que 
dizer o seguinte: há pessoas que falam de temos e somos, numa total adesão à vontade 
Deus, das questões de fé como se apenas de Deus. Seja o nosso Sim, Sim, e o nosso 
elas as conhecessem, e delas fazem Não, Não. A comunhão com Jesus leva-nos a 
monopólio; enquanto que há pessoas que partilhar, e Jesus é o modelo a ser seguido. 
não conhecem Deus, mas fazem a sua Jesus habita o nosso Ser, vem ao encontro 
vontade, algo distante delas, mas se de cada um de nós, liberta-nos, transforma-
colocam a serviço dos irmãos(ãs). Isso é nos de egoístas em altruístas.
fazer a vontade de Deus! Por que não nos 
colocarmos também à disposição de Deus? Assim, irmãos(ãs), a responsabilidade é 
Uma boa pergunta, pois a cada de nós dá a nossa, e está em nosso coração.
possibilidade de responder a Deus, e não 
continuar somente dizendo Senhor, Senhor; Que a Eucaristia deste Dia da Bíblia nos 
mas praticar o que Deus nos fala na Bíblia. faça inteiramente disponíveis para realizar a 
Afinal estamos no mês de vivenciar vontade de Deus, agindo sempre segundo a 
intensamente essa PALAVRA que nos desafia PALAVRA, com total clareza de atitudes e 
no cotidiano. fidelidade ao Senhor. Amém!

Amanhã, dia 26/09, às 15h, na 
Capela, adoração ao Santíssimo, 
coordenada pelo Movimento 
Apostólico Nossa Senhora de 
Schoenstatt, 

Ajuda fraterna - Nos domingos de 
outubro, a Cantina Santo Antônio 
será monitorada pelas equipes: dia 
02, Dízimo; dia 09, Acolhida; dia 
16 ,  MEBE ;  d i a  23 ,  Mov.  
Schoenstatt; dia 30, OFS.

O SEFRAS pede uma cadeira de 
r o d a s  p a r a  a t e n d e r  u m a  
paroquiana. Por favor, entre em 
contato com a nossa Secretaria. 

Baile na Porciúncula no dia 08/10, 
às 19h30min, no Salão de Festas. 
Valor: R$ 10,00. Venham estar 
conosco!

25 de setembro / Dia Nacional do 
Trânsito: e o sagrado respeito pela 
própria vida e a do outro? E a 
prudência na direção de veículos? 
Te r r í v e l  a  l o u c u r a  d a s  
imprudências nas madrugadas 
das 6ª feiras e dos sábados... 
Por quê?  Por quê?  Por quê?

Fraternalmente,
Frei Vilmar Alves, ofm 

Dia 26, Dia Nacional do Surdo. É uma data importante para conscientizar a 
sociedade quanto aos direitos do surdo, como a Libras (Língua Brasileira de Sinais) e 
o respeito à cultura surda. Neste mês todos os surdos do Brasil unem-se em defesa 
da Libras em sua educação a fim de evitar o fechamento de escolas como o INES, em 
Laranjeiras, e consequente encaminhamento às escolas que não estão estruturadas 
para o ensino em Língua de Sinais, prejudicando sensivelmente a aprendizagem. A 
Pastoral dos Surdos une-se a essa importante mobilização nacional e comemora hoje 
o Dia do Surdo com uma Santa Missa muito especial.

Pais e responsáveis, no dia 15/10 próximo, das 8h30min às 17h30min, haverá um 
Encontrão da Iniciação Cristã de Crianças, Adolescentes e Infância Missionária. 
Precisamos de sua colaboração para que este encontro tenha êxito e seja prazeroso! 
Por isso, para a confecção do almoço (feijão, arroz, carne/frango, batata e salada de 
alface e tomate) e da sobremesa, acompanhados por refrigerantes e suco, além de 
todo o material a ser utilizado, precisamos da quantia de R$ 10,00 a ser entregue à 
catequista da turma até o dia 30/09, 6ª feira. Coordenação de Encontros

O Projeto Dignidade e Educação para um Novo Amanhã/PRODENA realizará a V 
Ação Social do Sefras-Porciúncula, no dia 08/10, das 8h às 12h, cujo objetivo é 
proporcionar, aos usuários do Sefras-Porciúncula e às suas famílias, o acesso às 
atividades que habitualmente não lhes são oferecidas no decorrer do referido projeto 
social.

Semana Nacional da Vida: 1º a 7 de outubro — Dia do Nascituro: 08 de outubro
A abertura da Semana Nacional da Vida será no dia 1º/10 na Catedral Metropolitana 
São João Batista com a Celebração Eucarística, às 10h30min, presidida por nosso 
Arcebispo Dom Alano.O seu encerramento acontecerá no dia 8/10 na paróquia São 
Judas Tadeu com a Celebração Eucarística, às 19h, presidida pelo Pe. Carmine 
Pascale, Vigário Episcopal de Niterói.
Eventos em nossa paróquia: 

Missa, no dia 08/10, às 16h, com a participação da Iniciação Cristã (confecção e 
exposição de cartazes) e bênção especial às gestantes. 
Durante a semana realizaremos o Terço pela Vida, após a Missa das 18h, 
buscando a participação das famílias e de toda a comunidade.

Catequese II - Iniciação Cristã

Outubro
Mês do Santo Rosário

Mês das Missões
Mês Franciscano

Outubro
Mês do Santo Rosário

Mês das Missões
Mês Franciscano

Programação social

30/09 – sexta -feira – (após a Missa das 18h) 
        Noite Italiana - música ao vivo com Márcia Hellô no Salão de 

Festas. 
        Será servido espaguete com opção entre 2 molhos: R$ 7,00. 

Convites na Secretaria da Igreja.

De 01 a 04/10 - de sábado a 3ª feira
Feira de Artesanato
   VII Expo São Francisco e Você na Porciúncula

   Horário de funcionamento: 
   • sábado e segunda-feira – das 13h às 19h 
   • domingo e terça-feira – das 9h às 19h
   Local: jardim interno

08/10 – sábado 
Ação Solidária Franciscana das 8h às 12h

         • Voltada para atendimento aos usuários do SEFRAS.
         • Local: Salão de Festas e garagem - Rua Miguel Couto, 300

      Baile da Primavera, a partir das 19h30min 
         • Música ao vivo com Yara Santos
         • Local: Salão de Festas - Rua Miguel Couto, 300

São Francisco, agasalha a 

minha alma na concha de 

tuas mãos, tal como se fosse

um pássaro perdido em busca 

de abrigo. Acalenta meu 

coração junto às dobras de

teu manto como a um 

cordeirinho em busca

da paz. Fala-me com ternura, 

como fizeste aos peixes, para 

encher de doçura e saber o 

meu entendimento. Apascenta

minhas imperfeições como 

fizeste com o lobo, deitando-o 

carinhosamente até os pés. 

Eleva os meus pensamentos

nas asas dos pássaros. (...) 

Estende-me tuas mãos para 

que te siga sem esmorecer

pela estrada do amor, da paz, 

da humildade.

Colaborou: Regina Niemeyer
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30 – 6ª feira 01/10 – sábado 02/10 – domingo

Leituras da semana
(...) seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá.  Dn 7,14b

São Paulo, em Filipenses 2,1-11 (2ª leitura de hoje), recomenda: vivam 
em harmonia; impulsionados pelo mútuo amor, procurem a unidade; tudo 

o que fizerem não o façam por competição ou vanglória, mas com 
humildade; pensem que o outro é mais importante; não cuidem somente 

 do que é seu, cuidem também do que é do outro; sejam como Jesus que, 
existindo em condição divina, inseriu-se plenamente em nossa 

humanidade. E mais... que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre e 
todos proclamem: Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.

Br 1,15-22
Sl 78(79),1-5.8.9
Lc 10,13-16
São Jerônimo

Zc 8,1-8
Sl 101(102),16-21.
           29 e 22-23
Lc 9,46-50

Zc 8,20-23
Sl 86(87),1-7
Lc 9,51-56
S. Vicente de Paulo

Ne 2,1-8
Sl 136(137),1-6
Lc 9,57-62

Dn 7,9-10.13-14 ou 
Ap 12,7-12a
Sl 137(138),1-5
Jo 1,47-51
S.Miguel, S.Gabriel e S.Rafael

Br 4,5-12.27-29
Sl 68(69),33-37
Lc 10,17-24
Sta.Teresinha do Menino Jesus

Is 5,1-7
Sl 79(80),9 e 12-16.19-20
Fl 4,6-9
Mt 21,33-43

Deus deseja o bem de todos!
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ealmente não basta perguntar quem é É na Sagrada Escritura que encontramos 
amigo de Jesus, se Deus ama aquela algo maravilhoso: Deus deseja sempre o Rpessoa, e, quanto a mim, achar que bem de todos, garante que ninguém é 

Deus me abandonou. E também não basta marginalizado, e sua PALAVRA é Luz para 
dizer Senhor, Senhor! Há necessidade de nossos passos, afastando-nos de todo mal 
fazer a vontade do Pai que está nos Céus, que nos conduz aos erros da vida moderna.
pois aquele que faz a vontade dele é seu filho. 
Há pessoas, em nossos dias, que enchem a A essência de nossa vida cristã é colocar 
boca para falar de Deus e de suas Leis... uma em prática a vontade de Deus, ou seja, é 
realidade bonita, mas estão longe de Deus acolher os irmãos(ãs) que na vida vêm ao 
porque simplesmente não praticam seus nosso encontro, conforme as circunstâncias, 
ensinamentos. a necessidade ou o momento. É aprender a 

ver as suas necessidades.
Jesus nos fala que é melhor fazer a 

vontade de Deus, mesmo sem a reconhecer Deus nos ama, Jesus nos ama, então 
do que a conhecer e não praticá-la. Quero saibamos também amar, partilhar o que 
dizer o seguinte: há pessoas que falam de temos e somos, numa total adesão à vontade 
Deus, das questões de fé como se apenas de Deus. Seja o nosso Sim, Sim, e o nosso 
elas as conhecessem, e delas fazem Não, Não. A comunhão com Jesus leva-nos a 
monopólio; enquanto que há pessoas que partilhar, e Jesus é o modelo a ser seguido. 
não conhecem Deus, mas fazem a sua Jesus habita o nosso Ser, vem ao encontro 
vontade, algo distante delas, mas se de cada um de nós, liberta-nos, transforma-
colocam a serviço dos irmãos(ãs). Isso é nos de egoístas em altruístas.
fazer a vontade de Deus! Por que não nos 
colocarmos também à disposição de Deus? Assim, irmãos(ãs), a responsabilidade é 
Uma boa pergunta, pois a cada de nós dá a nossa, e está em nosso coração.
possibilidade de responder a Deus, e não 
continuar somente dizendo Senhor, Senhor; Que a Eucaristia deste Dia da Bíblia nos 
mas praticar o que Deus nos fala na Bíblia. faça inteiramente disponíveis para realizar a 
Afinal estamos no mês de vivenciar vontade de Deus, agindo sempre segundo a 
intensamente essa PALAVRA que nos desafia PALAVRA, com total clareza de atitudes e 
no cotidiano. fidelidade ao Senhor. Amém!

Amanhã, dia 26/09, às 15h, na 
Capela, adoração ao Santíssimo, 
coordenada pelo Movimento 
Apostólico Nossa Senhora de 
Schoenstatt, 

Ajuda fraterna - Nos domingos de 
outubro, a Cantina Santo Antônio 
será monitorada pelas equipes: dia 
02, Dízimo; dia 09, Acolhida; dia 
16 ,  MEBE ;  d i a  23 ,  Mov.  
Schoenstatt; dia 30, OFS.

O SEFRAS pede uma cadeira de 
r o d a s  p a r a  a t e n d e r  u m a  
paroquiana. Por favor, entre em 
contato com a nossa Secretaria. 

Baile na Porciúncula no dia 08/10, 
às 19h30min, no Salão de Festas. 
Valor: R$ 10,00. Venham estar 
conosco!

25 de setembro / Dia Nacional do 
Trânsito: e o sagrado respeito pela 
própria vida e a do outro? E a 
prudência na direção de veículos? 
Te r r í v e l  a  l o u c u r a  d a s  
imprudências nas madrugadas 
das 6ª feiras e dos sábados... 
Por quê?  Por quê?  Por quê?

Fraternalmente,
Frei Vilmar Alves, ofm 

Dia 26, Dia Nacional do Surdo. É uma data importante para conscientizar a 
sociedade quanto aos direitos do surdo, como a Libras (Língua Brasileira de Sinais) e 
o respeito à cultura surda. Neste mês todos os surdos do Brasil unem-se em defesa 
da Libras em sua educação a fim de evitar o fechamento de escolas como o INES, em 
Laranjeiras, e consequente encaminhamento às escolas que não estão estruturadas 
para o ensino em Língua de Sinais, prejudicando sensivelmente a aprendizagem. A 
Pastoral dos Surdos une-se a essa importante mobilização nacional e comemora hoje 
o Dia do Surdo com uma Santa Missa muito especial.

Pais e responsáveis, no dia 15/10 próximo, das 8h30min às 17h30min, haverá um 
Encontrão da Iniciação Cristã de Crianças, Adolescentes e Infância Missionária. 
Precisamos de sua colaboração para que este encontro tenha êxito e seja prazeroso! 
Por isso, para a confecção do almoço (feijão, arroz, carne/frango, batata e salada de 
alface e tomate) e da sobremesa, acompanhados por refrigerantes e suco, além de 
todo o material a ser utilizado, precisamos da quantia de R$ 10,00 a ser entregue à 
catequista da turma até o dia 30/09, 6ª feira. Coordenação de Encontros

O Projeto Dignidade e Educação para um Novo Amanhã/PRODENA realizará a V 
Ação Social do Sefras-Porciúncula, no dia 08/10, das 8h às 12h, cujo objetivo é 
proporcionar, aos usuários do Sefras-Porciúncula e às suas famílias, o acesso às 
atividades que habitualmente não lhes são oferecidas no decorrer do referido projeto 
social.

Semana Nacional da Vida: 1º a 7 de outubro — Dia do Nascituro: 08 de outubro
A abertura da Semana Nacional da Vida será no dia 1º/10 na Catedral Metropolitana 
São João Batista com a Celebração Eucarística, às 10h30min, presidida por nosso 
Arcebispo Dom Alano.O seu encerramento acontecerá no dia 8/10 na paróquia São 
Judas Tadeu com a Celebração Eucarística, às 19h, presidida pelo Pe. Carmine 
Pascale, Vigário Episcopal de Niterói.
Eventos em nossa paróquia: 

Missa, no dia 08/10, às 16h, com a participação da Iniciação Cristã (confecção e 
exposição de cartazes) e bênção especial às gestantes. 
Durante a semana realizaremos o Terço pela Vida, após a Missa das 18h, 
buscando a participação das famílias e de toda a comunidade.

Catequese II - Iniciação Cristã

Outubro
Mês do Santo Rosário

Mês das Missões
Mês Franciscano

Outubro
Mês do Santo Rosário

Mês das Missões
Mês Franciscano

Programação social

30/09 – sexta -feira – (após a Missa das 18h) 
        Noite Italiana - música ao vivo com Márcia Hellô no Salão de 

Festas. 
        Será servido espaguete com opção entre 2 molhos: R$ 7,00. 

Convites na Secretaria da Igreja.

De 01 a 04/10 - de sábado a 3ª feira
Feira de Artesanato
   VII Expo São Francisco e Você na Porciúncula

   Horário de funcionamento: 
   • sábado e segunda-feira – das 13h às 19h 
   • domingo e terça-feira – das 9h às 19h
   Local: jardim interno

08/10 – sábado 
Ação Solidária Franciscana das 8h às 12h

         • Voltada para atendimento aos usuários do SEFRAS.
         • Local: Salão de Festas e garagem - Rua Miguel Couto, 300

      Baile da Primavera, a partir das 19h30min 
         • Música ao vivo com Yara Santos
         • Local: Salão de Festas - Rua Miguel Couto, 300

São Francisco, agasalha a 

minha alma na concha de 

tuas mãos, tal como se fosse

um pássaro perdido em busca 

de abrigo. Acalenta meu 

coração junto às dobras de

teu manto como a um 

cordeirinho em busca

da paz. Fala-me com ternura, 

como fizeste aos peixes, para 

encher de doçura e saber o 

meu entendimento. Apascenta

minhas imperfeições como 

fizeste com o lobo, deitando-o 

carinhosamente até os pés. 

Eleva os meus pensamentos

nas asas dos pássaros. (...) 

Estende-me tuas mãos para 

que te siga sem esmorecer

pela estrada do amor, da paz, 

da humildade.

Colaborou: Regina Niemeyer



Um pouco da história da Pastoral do Dízimo

Termina a Semana da Partilha

O dízimo em nossa Paróquia passou a status de Pastoral Com a reforma da Igreja, a Pastoral do Dízimo recebeu 
em janeiro de 1999. Até então poucos paroquianos uma sala especial com todos os recursos para desenvolver o 
contribuíam com pequenas doações a título de dízimo, que seu trabalho. Temos sala com boa iluminação, ventilador, ar- 
eram recolhidas pelo casal Marcio e Clar'Inah, responsáveis condicionado, computador, impressora, internet, máquina de 
pela Banca de Livros e Artigos Religiosos oferecidos à calcular e mobiliário específico. Tudo isso graças à visão, ao 
Comunidade na entrada da Igreja. O registro das doações era dinamismo e à dedicação de Frei Salésio Hillesheim que 
feito em fichas colocadas em um arquivo de aço. Eram esteve conosco durante oito anos, como Guardião, e 
aproximadamente cinquenta contribuintes ativos. substituto do Frei Marino, como Pároco.

No final de 1998, Frei Guido Scottini, pároco na época, Em 2011 a Pastoral do Dízimo completa doze anos de 
reuniu um grupo de casais com a liderança do Dr. Benito atividades. Ela teve como coordenadores os casais Luiz e 
Ferolla que, depois de alguns estudos e debates, fez nascer a Rita, André e Rosane, Waldir e Lourdinha e atualmente o casal 
Pastoral do Dízimo. De imediato, foram tomadas as Agildo e Marly, atuando com um grupo de trinta dizimistas 
providências para fazê-la funcionar a partir de janeiro de colaboradores, fazendo o atendimento em plantões nos 
1999, sendo a primeira encomendar os impressos especiais: sábados e domingos, sempre no horário das celebrações 
ficha de adesão, envelopes de contribuições e adesivos com eucarísticas.
a primeira logomarca.

A Pastoral do Dízimo, através de sua secretaria, faz 
Feita a publicação no PORCIÚNCULA, nosso jornal, foi semanalmente o levantamento dos recursos depositados nos 

iniciada a campanha de adesão, convidando a se últimos sete dias. O montante levantado, depois de feitos 
recadastrarem os que já participavam com suas doações e, todos os registros, é entregue à tesouraria da Paróquia. A 
em seguida, os demais paroquianos. A campanha pró- Pastoral do Dízimo não participa do processo de aplicação 
adesões continuou em ritmo intenso de conscientização, dos recursos obtidos, ficando a cargo de uma comissão 
dando visibilidade à sua importância na vida eclesial. A especial sob a presidência do Pároco. 
Pastoral do Dízimo passou a dinamizar todos os setores da 
nossa Igreja, a colaborar de maneira efetiva, com os recursos Atingimos em 31/12/2010 a adesão de número 2021. 
arrecadados, na movimentação das outras pastorais, nas Estamos felizes porque este é o resultado do esforço dos 
funções litúrgicas, catequéticas e na assistência social, além nossos colaboradores sempre presentes em nossos 
de ajudar, de maneira substancial, a manutenção de todos os trabalhos e do incentivo e do apoio incondicionais 
serviços auxiliares como: iluminação, som, ar condicionado, demonstrados pelo atual Pároco, Frei Vilmar Alves da Silva, 
telefonia, equipes de trabalho da secretaria e dos empregados no seu primeiro ano de atuação em nossa Paróquia. Graças a 
de manutenção. É também de nossa responsabilidade manter esse apoio, obtivemos, em 2010, a segunda maior marca de 
a residência dos Frades Franciscanos na qual residem, hoje, adesões, 271 paroquianos.
cinco dedicados sacerdotes que nos atendem de maneira 
primorosa nas necessidades espirituais de todos que Continuamos a fazer o trabalho de conscientização de 
formamos a Comunidade Paroquial. nossa Comunidade que não é pequena. A frequência semanal 

em nossa Igreja é de cerca de oito mil pessoas. Achamos, por 
A Pastoral do Dízimo, quando completou cinco anos de isso, apesar de nossa satisfação, que o número é muito baixo, 

existência em 2004, recebeu, do Pároco Frei Marino Prim, um representando tão somente 25% dos que frequentam a nossa 
computador que nos fez ingressar na era da informática. Nos Paróquia.
cinco primeiros anos de vida, o trabalho de secretaria e de 
atendimento era feito em sala improvisada. Os registros e as Nosso trabalho será sempre o de conscientizar, tornando 
correspondências eram feitos de modo manuscrito. Hoje o cada vez mais claro o destino do esforço, da generosidade de 
nosso computador nos fornece tudo que é necessário para o cada um de nossos dizimistas na entrega simbólica de parte 
melhor funcionamento possível, graças ao desprendimento do que colheu, plantado com a ajuda do Senhor Jesus. Dízimo 
do Sr. Jorge Senna que nos ofereceu um programa que nos é o espelho da consciência comunitária cristã. Ele vem da 
fornece relatórios, gráficos, extratos de todos os registros Comunidade e retorna para Ela em forma de Bênçãos e 
digitados e ainda etiquetas para expedirmos cerca de quatro Graças do Senhor.
mil correspondências anuais em três oportunidades: Natal, 
Páscoa e aniversário do dizimista. Luiz Gonzaga Baptista Pereira

08/01/2011                                                                            

A Igreja celebra, hoje, o DIA DA BÍBLIA. Aproveitamos a São Jerônimo (+420) dizia: “Desconhecer as Sagradas 
oportunidade para propor uma profunda reflexão sobre a Escrituras é ignorar o próprio Jesus Cristo”. Santa Teresinha do 
palavra de Deus. (Ary R. Ribeiro) Menino Jesus, falando do Evangelho, escreveu: 

Na Bíblia é o próprio Deus que se revela a nós através de Acima de tudo, o que me sustenta durante a oração é o 
sua Palavra. Por isso devemos “acolher a Palavra de Deus, não Evangelho. Nele encontro tudo o que necessita minha pobre 
como palavra humana, mas como mensagem Deus, o que ela alma. Nele continuamente descubro novas luzes e sentidos 
é em verdade. Ela é “viva, eficaz, mais penetrante do que uma ocultos e misteriosos. 
espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do Não basta, porém, conhecer a Bíblia, é preciso colocâ-la 
corpo, das juntas e medulas, e discerne pensamentos e em prática de maneira fiel e criativa (Tg 1,22). A Bíblia precisa 
intenções do coração” (Hb 4,12). Além disso, “toda a Escritura tornar-se fonte da nossa força, luz de nossa caminhada e 
é inspirada por Deus, e útil para ensinar, para repreender, para objetivo de nosso trabalho.

Fonte: TESTEMUNHO DE FÉ, corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus 
11 a17/09/2011 -  Arquidiocese do Rio de Janeirotorna-se perfeito, capacitado para toda boa obra” (2Tm 3, 16). 

Termina setembro, o mês da Bíblia

A Bíblia Sagrada nos instrui. Não ler a Bíblia é fechar os olhos para o 
conhecimento e a compreensão do amor de Deus. Ler a Bíblia é como se 
ouvíssemos Deus falando conosco, trazendo-nos consolo e respostas aos desejos 
mais íntimos do nosso coração.

Por mais que os homens evoluam tecnologicamente, nada substituirá a Bíblia, 
pois ela é a base do nosso viver. Tenhamos esse Livro Sagrado sempre à nossa 
cabeceira, sempre à mão.                                                                                         

Portanto...

Viviane Medella

Caríssimos (as), 10,10). Quando Jesus fala sobre a vida para todos, inclui 
A vida é o primeiro e fundamental direito da pessoa também os Nascituros, dotados de alma imortal, criados à 

humana. Sem a vida o ser humano não pode desfrutar de imagem e semelhança de Deus, salvos pelo seu sangue 
nenhum outro direito. A vida é o grande dom que gratuitamente redentor.
recebemos de Deus.     Diante de tantos ataques que a vida vem sofrendo em 

Em nossos dias parece que estamos nos acostumando nossos dias, é nossa missão reafirmar sua importância 
com a cultura da morte. A maioria dos nossos meios de inestimável e inegociável. A vida é o fundamento sobre o qual 
comunicação social — escritos, irradiados, informatizados e se apoiam todos os demais valores.
televisivos — dedica grande parte de seus programas a A civilização do amor e da vida é que dá, à existência das 
divulgar violência, acidentes, guerras, homicídios, disputas pessoas e da sociedade, o seu significado humano mais 
mortais pelo narcotráfico. Uma cultura de morte mais sinistra, autêntico (Evangelium vitae, 27; João Paulo II).
covarde e escamoteada é a que se manifesta pelos milhões de Aproveitemos o Dia do Nascituro para rever os nossos 
abortos no mundo e no Brasil.     critérios diante da vida e para nos tornarmos mais atentos e 

O único Senhor da vida é Deus. Todo aborto é atentado vigilantes em face de mensagens que propagam a cultura da 
contra uma vida inocente. Os extraordinários avanços da morte. 
Bioética podem ser usados para salvar e melhorar a qualidade O tempo urge! Assumamos com ousadia a meta que o 
de muitas vidas. Podem, também, infelizmente, usar e dispor Senhor Jesus propôs para a sua vida: levar a vida em 
de vidas já concebidas para experiências que as eliminam. O abundância para todos! 
estudo sério da Bioética torna-se, para nós, cada vez mais  Que a sagrada Família de Nazaré seja a nossa proteção! 
imprescindível em toda a sua abrangência e complexidade. Em Cristo Jesus,
Essa Ciência apresenta dia a dia novidades.                                                                                                                                             

Jesus Cristo resumiu a sua existência nesta meta: Eu vim 
para que todos tenham vida e a tenham em abundância (João 

Dia do Nascituro – 8 de outubro

Aloisio e Ilza Bohrer
                                                                                                    Casal Regional da Pastoral Familiar no Leste 1- CNBB

Programação religiosa

Tríduo de São Francisco
Tema: Francisco e a vida no planeta Terra

• 30/09 – sexta-feira - Missa das 18h
• 01/10 – sábado - Missa das 16h 

         Após a Missa, procissão de São Francisco pelas ruas próximas  
          da Igreja. 

• 02/10 – domingo - Missa das 18h 

03/10 - segunda-feira 
• 18h - Celebração do Trânsito de São Francisco

          Logo após, confraternização no Salão de Festas; participação do  
           Coral da ABITA com músicas Italianas.

04/10 - terça-feira - Dia de São Francisco 
• Missas: 6h30min, 8h, 12h e 18h

       A Missa das 18h será celebrada por Dom Frei Alano Maria Pena, OP 
• 11h e 17h - bênção dos animais no pátio em frente da Igreja 

Gesto Concreto: doação de 1 kg de alimento não perecível para 
atendimento aos assistidos do SEFRAS / PORCIÚNCULA.

Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo,
iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma!
Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, uma caridade
perfeita! Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito,
para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos

e de acordo com a vossa santíssima vontade.
São Francisco de Assis



Um pouco da história da Pastoral do Dízimo

Termina a Semana da Partilha
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a primeira logomarca.
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A Pastoral do Dízimo, quando completou cinco anos de isso, apesar de nossa satisfação, que o número é muito baixo, 
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computador que nos fez ingressar na era da informática. Nos Paróquia.
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fornece relatórios, gráficos, extratos de todos os registros Comunidade e retorna para Ela em forma de Bênçãos e 
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Na Bíblia é o próprio Deus que se revela a nós através de Acima de tudo, o que me sustenta durante a oração é o 
sua Palavra. Por isso devemos “acolher a Palavra de Deus, não Evangelho. Nele encontro tudo o que necessita minha pobre 
como palavra humana, mas como mensagem Deus, o que ela alma. Nele continuamente descubro novas luzes e sentidos 
é em verdade. Ela é “viva, eficaz, mais penetrante do que uma ocultos e misteriosos. 
espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do Não basta, porém, conhecer a Bíblia, é preciso colocâ-la 
corpo, das juntas e medulas, e discerne pensamentos e em prática de maneira fiel e criativa (Tg 1,22). A Bíblia precisa 
intenções do coração” (Hb 4,12). Além disso, “toda a Escritura tornar-se fonte da nossa força, luz de nossa caminhada e 
é inspirada por Deus, e útil para ensinar, para repreender, para objetivo de nosso trabalho.

Fonte: TESTEMUNHO DE FÉ, corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus 
11 a17/09/2011 -  Arquidiocese do Rio de Janeirotorna-se perfeito, capacitado para toda boa obra” (2Tm 3, 16). 

Termina setembro, o mês da Bíblia

A Bíblia Sagrada nos instrui. Não ler a Bíblia é fechar os olhos para o 
conhecimento e a compreensão do amor de Deus. Ler a Bíblia é como se 
ouvíssemos Deus falando conosco, trazendo-nos consolo e respostas aos desejos 
mais íntimos do nosso coração.

Por mais que os homens evoluam tecnologicamente, nada substituirá a Bíblia, 
pois ela é a base do nosso viver. Tenhamos esse Livro Sagrado sempre à nossa 
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Caríssimos (as), 10,10). Quando Jesus fala sobre a vida para todos, inclui 
A vida é o primeiro e fundamental direito da pessoa também os Nascituros, dotados de alma imortal, criados à 

humana. Sem a vida o ser humano não pode desfrutar de imagem e semelhança de Deus, salvos pelo seu sangue 
nenhum outro direito. A vida é o grande dom que gratuitamente redentor.
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mortais pelo narcotráfico. Uma cultura de morte mais sinistra, autêntico (Evangelium vitae, 27; João Paulo II).
covarde e escamoteada é a que se manifesta pelos milhões de Aproveitemos o Dia do Nascituro para rever os nossos 
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O único Senhor da vida é Deus. Todo aborto é atentado vigilantes em face de mensagens que propagam a cultura da 
contra uma vida inocente. Os extraordinários avanços da morte. 
Bioética podem ser usados para salvar e melhorar a qualidade O tempo urge! Assumamos com ousadia a meta que o 
de muitas vidas. Podem, também, infelizmente, usar e dispor Senhor Jesus propôs para a sua vida: levar a vida em 
de vidas já concebidas para experiências que as eliminam. O abundância para todos! 
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Jesus Cristo resumiu a sua existência nesta meta: Eu vim 
para que todos tenham vida e a tenham em abundância (João 

Dia do Nascituro – 8 de outubro

Aloisio e Ilza Bohrer
                                                                                                    Casal Regional da Pastoral Familiar no Leste 1- CNBB

Programação religiosa

Tríduo de São Francisco
Tema: Francisco e a vida no planeta Terra

• 30/09 – sexta-feira - Missa das 18h
• 01/10 – sábado - Missa das 16h 

         Após a Missa, procissão de São Francisco pelas ruas próximas  
          da Igreja. 

• 02/10 – domingo - Missa das 18h 

03/10 - segunda-feira 
• 18h - Celebração do Trânsito de São Francisco

          Logo após, confraternização no Salão de Festas; participação do  
           Coral da ABITA com músicas Italianas.

04/10 - terça-feira - Dia de São Francisco 
• Missas: 6h30min, 8h, 12h e 18h

       A Missa das 18h será celebrada por Dom Frei Alano Maria Pena, OP 
• 11h e 17h - bênção dos animais no pátio em frente da Igreja 

Gesto Concreto: doação de 1 kg de alimento não perecível para 
atendimento aos assistidos do SEFRAS / PORCIÚNCULA.

Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo,
iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma!
Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, uma caridade
perfeita! Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito,
para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos

e de acordo com a vossa santíssima vontade.
São Francisco de Assis


