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27º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser
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Aonde quer que vás, 
leva o teu coração. 

03 – 2ª feira 04 – 3ª feira 05 – 4ª feira 06 – 5ª feira

07 – 6ª feira 08 – sábado 09 – domingo

Leituras da semana
Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão! Sl 85,15b

Nosso Deus — o dono da Vinha — é todo ternura, e seu amor é exigente: 
o Reino acontece quando produzimos frutos saborosos de justiça e 

de fraternidade, e não nos deixamos guiar pelas trevas e prepotências, 
como fizeram os vinhateiros da parábola (cf. Mt 21,33-43). 

At 1,12-14
Lc 1,46-55
Lc 1,26-38
Nossa Senhora do Rosário

Jn 1,1--2,1.11
Jn 2-5.8
Lc 10,25-37
Bvs.André de Soveral, 
Ambrósio Ferro e Comps.

Jn 3,1-10
Sl 129(130),1-4ab.7-8
Lc 10,38-42
São Francisco de Assis

Jn 4,1-11
Sl 85(86),3-6.9-10
Lc 11,1-4
São Benedito

Ml 3,13-20a
Sl 1,1-3.4 e 6
Lc 11,5-13
São Bruno

Jl 4,12-21
Sl 96(97),1-2.5-6.11-12
Lc 11,27-28

Is 25,6-10a
Sl 22(23),1-3-6
Fl 4,12-14.19-20
Mt 22,1-14

Eu vim para servir como instrumento do Senhor

27º Domingo do Tempo Comum

ViverViver

Pastoral da Iniciação Cristã
Pais, catequistas e comunidade paroquial estão convidados a visitar o blog da 
nossa Pastoral: http://iniciacaoavidacrista.blogspot.com/ Lá encontram 
artigos, fotos das nossas atividades com as crianças e a TV da Pastoral. 

Formação Comunitária promovida pela Pastoral:
Palestra: São Francisco, agente do Evangelho
Palestrante: Frei Anselmo Fracasso
Data: 05/10/2011, às 19h30min
Local: Salão de Reuniões, Rua Miguel Couto, 300
Aguardamos os catequistas, os pais e responsáveis e a comunidade: 
prestigiemos Frei Anselmo que, mais uma vez, nos presenteia com a sua palavra.

Catequese especial para portadores de deficiência intelectual – inscrições na 
Secretaria; os encontros serão às 3ªs feiras, às 9h30min, com a catequista 
Patrícia (Frei Genildo).

Primeira 6ª feira do mês, dia 7 – Missas às 6h30min, 8h, 15h30min (com 
Unção dos Enfermos). Não haverá a Missa das 18h, pois todos estaremos na 
celebração do Jubileu de Ouro Sacerdotal do nosso Arcebispo. Na véspera, dia 
6/10, às 17h, Adoração ao Santíssimo, na Capela.

Ministros Extraordinários de Bênção (MEBE’s), no dia 06, reunião do Vicariato 
de Niterói na Catedral São João Batista, às 19h30min. A presença de todos os 
MEBE’s é importante para o fortalecimento da nossa caminhada cristã!
No dia 16, domingo, seremos  os responsáveis pela cantina. Esperamos a ajuda 
de todos nesta missão! Não esqueçam de colaborar com R$ 10,00 para a 
confecção do bolo. Obs: pedimos que seja usada a camisa azul. 
A missa dos MEBE's volta a acontecer todo primeiro domingo do mês, às 18h, 
desde hoje, dia 02. Quem quiser abençoar residências, doentes, hospitais, 
objetos etc. ... estaremos à disposição após as missas para anotar os pedidos,  
ou deixe-os secretaria. Obs: pedimos que seja usada a camisa azul.

O encerramento da Semana Nacional da Vida será 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. Bênção especial às crianças e às gestantes.
Na 5ª feira, dia 6, realizaremos o Terço pela Vida, após a Missa das 18h. 
Pedimos a participação das famílias e de toda a comunidade. Oremos pela 
Família! 

este mês de outubro, Mês das Missões, entre o Mestre Jesus e os doutores das leis e os 
também celebramos o mês de Maria. No anciãos do povo, nos quais estava concentrado o Ndia 07, festejaremos Nossa Senhora do poder religioso, político e econômico. Na 

Rosário e, no dia 12, celebraremos Nossa parábola de hoje são os vinhateiros. Não só não 
Senhora Aparecida, padroeira de nossa Pátria. No produzem frutos de justiça e de direito, como 
dia 04, é a festa de São Francisco de Assis, também impedem que os mensageiros (profetas) 
padroeiro da ecologia, da natureza, autor do do proprietário (Senhor) não tenham os que lhes é 
Cântico das Criaturas e do poema Fazei de mim devido: a vida.
instrumento de tua paz. No dia 1º, Santa 
Terezinha, padroeira das missões. No dia 18, A palavra mais importante da parábola do 
celebraremos São Lucas, padroeiro dos médicos. Evangelho de hoje está do versículo 42 do 
Que o bom Deus, médico das almas, os abençoe. capítulo 21 de Mateus: a pedra que os 
No dia 25, é a vez de Santo Antônio de Santana construtores rejeitaram tornou-se a pedra 
Galvão, primeiro santo brasileiro, nascido em angular. Jesus mostra o seu poder e de onde lhe 
Guaratinguetá, SP, que sempre viveu nos vem: é o poder da pedra rejeitada que se tornou a 
Conventos Franciscanos do Brasil. “pedra angular”, ou seja, é o poder do Filho que 

foi crucificado, mas ressuscitou. Ou, como 
Neste domingo, celebramos o infinito amor anuncia Paulo aos Coríntios, é loucura e fraqueza 

do Pai por seu povo e por seus filhos e filhas para os sábios e poderosos, mas sabedoria e 
espalhados pelo mundo todo, ao longo da história poder de Deus, que salva o homem, destruindo 
da salvação. O amor do Pai chega à sua máxima seus delírios de onipotência.
expressão no Filho enviado que, no mistério de 
sua morte, dá sua vida para que todos a tenham A parábola começa mostrando o cuidado que 
em abundância. Nós somos parte do povo de Deus tem por seu vinha, que somos nós. O 
Deus e nos reunimos para celebrar a fé. A Senhor mostra-nos o seu amor com fatos, para 
celebração é o espaço onde pedimos e compreendermos e produzirmos os frutos que 
agradecemos. Agradecemos porque recebemos nos tornem semelhantes a Ele. À medida que 
e pedimos porque precisamos. Deus multiplica seus gestos de bondade, 

multiplicamos os nossos de maldade nas atitudes 
O evangelista Mateus coloca Jesus em e nas palavras. O Pai manda seu próprio Filho, 

Jerusalém e, mais exatamente, no Templo, centro que morre na cruz por nós, para mostrar a força do 
do poder político, econômico e ideológico da perdão e do amor, e nós temos dificuldade de 
época. É aí que Jesus conta três parábolas: a perdoar e de amar, dentro do nosso próprio lar. 
primeira já foi apresentada, no domingo passado 
e a terceira irá aparecer no próximo domingo. Sejamos misericordiosos, porque Deus é a 
Trata-se de parábolas de confronto e de conflito Misericórdia.

Outubro – Às 2ªs feiras, às 16h, 
meditaremos o Santo Rosário e, de 3ª a 
6ª feira, o terço, às 17h, sempre na 
Igreja.

Por motivo da confraternização da 
comunidade no Salão de Festas, após a 
Celebração do Trânsito de São 
Francisco (dia 3), não funcionará o 
Nosso Bazar, na próxima 3ª feira, (dia 4).

Pastoral do Dízimo – Reunião 
excepcionalmente na 4ª feira, dia 5/10, 
no Auditório, às 15h30min.

Dia 7 de outubro – Nossa Senhora do 
Rosário, rogai por nós!

Baile na Porciúncula 
no dia 08/10, às 
19h30min, no Salão 
d e  F e s t a s , R u a  
Professor Miguel  
Couto, 300.  Valor: 
R$ 10,00. Venham 
estar conosco! Boa 
música! Convites na 
secretaria.

A Casa Convívio participará da V Ação 
Social Franciscana, no dia 8/10, às 11h, 
através da apresentação do Coral 
formado por idosos, muitos com mais 
de 80, 90 anos de idade, e da Equipe de 
Voluntárias da Oficina de Música. 
Lembramos que, no dia 04/10, a Casa 
Convívio completará 12 anos de 
existência. Obrigado, Senhor!

Frei Sergio Pagan

Bv. João XXIII



Celebramos nesta semana o seráfico São Francisco de quase esquecida, diante de tantas maravilhas cristãs que ele 
Assis. Vale lembrar o radical seguimento do Pobrezinho de fez após escolher este caminho salvífico. Isto porque, quando 
Assis ao Cristo pobre e crucificado. Contudo, a meu ver, para se pensa em Francisco Bernardone, ele se mostra muito 
nosso enriquecimento espiritual na busca da santidade, vale próximo a nós, seculares. E, ao observarmos o lindo caminho 
ainda mais recordar que Francisco era, antes de converter-se, que o levou à santidade, devemos inspirar-nos a seguir, 
um jovem rico, filho de comerciante, que gostava de festas e também nós, estes mesmos passos de conversão. 
perseguia o status da nobreza através das batalhas. A sua Que saibamos refletir como buscar apaixonadamente a 
conversão não foi repentina; deu-se aos poucos, mas de forma “nobreza cristã” através do exemplo de São Francisco de 
apaixonada. Assis.

É bom refletirmos esta parte da história de Francisco, 

Congratulamo-nos com o nosso Arcebispo, também pelo seu aniversário que ocorre neste mesmo dia, 07 de outubro. 
Que o Senhor, nosso Deus, o cumule de bênçãos! Viva! Viva!

Estamos em festa! 

Francisco, antes

 Francisco de Assis louva muitas vezes a simplicidade. No descomplicado. O adjetivo pura, que acompanha 
seu cântico Saudação às Virtudes, expressa com doçura: Simplicidade, está recordando principalmente que a 
Salve, rainha Sabedoria, o Senhor te guarde por tua irmã, a simplicidade não se mistura, porque não tem dobras para 
pura Simplicidade. esconder coisa nenhuma. Quem é simples, é extremamente 

Para ele, a virtude mais importante, porque melhor livre, saboreia com alegria os dons de Deus em cada pessoa.
expressa a qualidade de Jesus, é a rainha Sabedoria. Mas ela No seu Testamento, Francisco fala sobre os primeiros 
não existe sem a sua irmã, a pura Simplicidade. Sabemos que companheiros: Éramos simples e submissos, servindo aos 
a Sabedoria não consiste em ter uma montanha de outros todos os dons que tínhamos recebido de Deus. 
conhecimentos, mas em ser capaz de saborear as coisas da Para saber se uma pessoa é simples ou complicada, 
vida. Por isso, não dá para encontrar um sábio complicado, examine, em suas ações, se ela busca o essencial, ou se 
isto é, que não seja simples. costuma perder-se em detalhes, em sentimentos secundários. 

Simplicidade é uma palavra muito interessante. Vem do Paz e Bem!
latim Sine Plica, sem pregas, sem dobras, liso, 

A Pura Simplicidade

Frei José Carlos Corrêa Pedroso. OFM 
In Livres para Amar

Colaborou: Rosa Maria Ferraz Ximenes. OFS

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. O 
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. 

Teremos a parceria com os seguintes serviços: 
Associação Fluminense de Reabilitação – AFR – Massoterapia
Centro Técnico de Beleza - Corte de Cabelo 
Angels Beleza - Limpeza de Pele
Serviço Social do Comércio – SESC – Higiene Bucal
Plantão Paroquial Porciúncula de Sant’Ana – Aferição de Pressão 
Arterial
Sefras- Cidadania e Justiça – Orientação Jurídica e sobre benefícios 
INSS
Secretaria Municipal de Assistência Social – Orientação sobre o 
Bolsa Família
Exposição da Oficina de Artesanato – Artesãs de Sant’Ana
Casa Convívio Anawin - Apresentação do Coral da 3ª Idade

Apresentação dos Projetos do Sefras/Porciúncula: Plantão 
Paroquia l  Porciúncula de Sant ’Ana; Gr upo de 
Aconselhamento a Gestantes; Grupo de Convivência de 
Idosos; Alfabetização de Adultos; Farmácia Porciúncula; 
Amparo Fraterno; Fraldas com Amor.

03/10 - segunda-feira - Missas 6h30min e 18h
             Celebração do Trânsito de São Francisco na Missa das 
             Logo após, confraternização no Salão de Festas; participação do Coral da ABITA 
             com músicas Italianas.

             

             

18h

Festa de São Francisco – 2011

Feijão – 43 kg
Arroz – 30 kg
Fubá – 30 kg
Macarrão – 29 kg
Farinha de mesa – 21 kg
Óleo – 20 lts
Açúcar – 14 kg
Leite em saco – 7
Café – 6 kg
Leite em pó – 6 lts
Sal – 5 kg

  

Mais uma vez contamos com a ação fraterna de nossa 
comunidade. E a Pastoral do Dízimo agradece a todos 
que doaram alimentos não perecíveis aos usuários do 
Serviço Franciscano de Solidariedade/Porciúncula/ 
Projeto Amparo Fraterno. 

Doações recebidas:

Semana da Partilha... Maravilha! 

Farinha de trigo – 2 kg
Mistura para bolo – 2 pcts
Biscoito – 3 pcts
Sardinha – 2 lts
Canjiquinha – 1 pct
Milho – 1 lt
Goiabada – 1 pct
Cremogema – 1 pct
Molho de tomate – 1
Ervilha – 1 lt
Suco – 1 gf

Unidos somos mais fortes 
nesta lição de afeto ao próximo

Deus seja louvado!

Fernanda Naldi (Jufra)
jufraporciuncula@yahoo.com.br

03 e 04/10 - Feira de Artesanato - VII Expo São Francisco e Você na Porciúncula
                    Local: jardim interno, das 9h às 19h

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

A celebração do trânsito de São Francisco deve ser vivida bela e intensamente. Afinal, os
franciscanos continuam sua obra, acolhem seu carisma e o inserem nos tempos que são
outros, afirmando e testemunhando vida fraterna, vida pacífica, vida simples, vida 
comunitária, vida festiva, vida que é oração. (...) Não nos deixemos tomar por uma 
espécie de inércia que toma conta dos bons. (...) Essa é a missão de aqueles que se
dizem franciscanos. Frei Almir R. Guimarães, ofm. In Páginas Franciscanas. Fragmentos, p.91
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Pastoral da Iniciação Cristã
Pais, catequistas e comunidade paroquial estão convidados a visitar o blog da 
nossa Pastoral: http://iniciacaoavidacrista.blogspot.com/ Lá encontram 
artigos, fotos das nossas atividades com as crianças e a TV da Pastoral. 

Formação Comunitária promovida pela Pastoral:
Palestra: São Francisco, agente do Evangelho
Palestrante: Frei Anselmo Fracasso
Data: 05/10/2011, às 19h30min
Local: Salão de Reuniões, Rua Miguel Couto, 300
Aguardamos os catequistas, os pais e responsáveis e a comunidade: 
prestigiemos Frei Anselmo que, mais uma vez, nos presenteia com a sua palavra.

Catequese especial para portadores de deficiência intelectual – inscrições na 
Secretaria; os encontros serão às 3ªs feiras, às 9h30min, com a catequista 
Patrícia (Frei Genildo).

Primeira 6ª feira do mês, dia 7 – Missas às 6h30min, 8h, 15h30min (com 
Unção dos Enfermos). Não haverá a Missa das 18h, pois todos estaremos na 
celebração do Jubileu de Ouro Sacerdotal do nosso Arcebispo. Na véspera, dia 
6/10, às 17h, Adoração ao Santíssimo, na Capela.

Ministros Extraordinários de Bênção (MEBE’s), no dia 06, reunião do Vicariato 
de Niterói na Catedral São João Batista, às 19h30min. A presença de todos os 
MEBE’s é importante para o fortalecimento da nossa caminhada cristã!
No dia 16, domingo, seremos  os responsáveis pela cantina. Esperamos a ajuda 
de todos nesta missão! Não esqueçam de colaborar com R$ 10,00 para a 
confecção do bolo. Obs: pedimos que seja usada a camisa azul. 
A missa dos MEBE's volta a acontecer todo primeiro domingo do mês, às 18h, 
desde hoje, dia 02. Quem quiser abençoar residências, doentes, hospitais, 
objetos etc. ... estaremos à disposição após as missas para anotar os pedidos,  
ou deixe-os secretaria. Obs: pedimos que seja usada a camisa azul.

O encerramento da Semana Nacional da Vida será 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. Bênção especial às crianças e às gestantes.
Na 5ª feira, dia 6, realizaremos o Terço pela Vida, após a Missa das 18h. 
Pedimos a participação das famílias e de toda a comunidade. Oremos pela 
Família! 

este mês de outubro, Mês das Missões, entre o Mestre Jesus e os doutores das leis e os 
também celebramos o mês de Maria. No anciãos do povo, nos quais estava concentrado o Ndia 07, festejaremos Nossa Senhora do poder religioso, político e econômico. Na 

Rosário e, no dia 12, celebraremos Nossa parábola de hoje são os vinhateiros. Não só não 
Senhora Aparecida, padroeira de nossa Pátria. No produzem frutos de justiça e de direito, como 
dia 04, é a festa de São Francisco de Assis, também impedem que os mensageiros (profetas) 
padroeiro da ecologia, da natureza, autor do do proprietário (Senhor) não tenham os que lhes é 
Cântico das Criaturas e do poema Fazei de mim devido: a vida.
instrumento de tua paz. No dia 1º, Santa 
Terezinha, padroeira das missões. No dia 18, A palavra mais importante da parábola do 
celebraremos São Lucas, padroeiro dos médicos. Evangelho de hoje está do versículo 42 do 
Que o bom Deus, médico das almas, os abençoe. capítulo 21 de Mateus: a pedra que os 
No dia 25, é a vez de Santo Antônio de Santana construtores rejeitaram tornou-se a pedra 
Galvão, primeiro santo brasileiro, nascido em angular. Jesus mostra o seu poder e de onde lhe 
Guaratinguetá, SP, que sempre viveu nos vem: é o poder da pedra rejeitada que se tornou a 
Conventos Franciscanos do Brasil. “pedra angular”, ou seja, é o poder do Filho que 

foi crucificado, mas ressuscitou. Ou, como 
Neste domingo, celebramos o infinito amor anuncia Paulo aos Coríntios, é loucura e fraqueza 

do Pai por seu povo e por seus filhos e filhas para os sábios e poderosos, mas sabedoria e 
espalhados pelo mundo todo, ao longo da história poder de Deus, que salva o homem, destruindo 
da salvação. O amor do Pai chega à sua máxima seus delírios de onipotência.
expressão no Filho enviado que, no mistério de 
sua morte, dá sua vida para que todos a tenham A parábola começa mostrando o cuidado que 
em abundância. Nós somos parte do povo de Deus tem por seu vinha, que somos nós. O 
Deus e nos reunimos para celebrar a fé. A Senhor mostra-nos o seu amor com fatos, para 
celebração é o espaço onde pedimos e compreendermos e produzirmos os frutos que 
agradecemos. Agradecemos porque recebemos nos tornem semelhantes a Ele. À medida que 
e pedimos porque precisamos. Deus multiplica seus gestos de bondade, 

multiplicamos os nossos de maldade nas atitudes 
O evangelista Mateus coloca Jesus em e nas palavras. O Pai manda seu próprio Filho, 

Jerusalém e, mais exatamente, no Templo, centro que morre na cruz por nós, para mostrar a força do 
do poder político, econômico e ideológico da perdão e do amor, e nós temos dificuldade de 
época. É aí que Jesus conta três parábolas: a perdoar e de amar, dentro do nosso próprio lar. 
primeira já foi apresentada, no domingo passado 
e a terceira irá aparecer no próximo domingo. Sejamos misericordiosos, porque Deus é a 
Trata-se de parábolas de confronto e de conflito Misericórdia.

Outubro – Às 2ªs feiras, às 16h, 
meditaremos o Santo Rosário e, de 3ª a 
6ª feira, o terço, às 17h, sempre na 
Igreja.

Por motivo da confraternização da 
comunidade no Salão de Festas, após a 
Celebração do Trânsito de São 
Francisco (dia 3), não funcionará o 
Nosso Bazar, na próxima 3ª feira, (dia 4).

Pastoral do Dízimo – Reunião 
excepcionalmente na 4ª feira, dia 5/10, 
no Auditório, às 15h30min.

Dia 7 de outubro – Nossa Senhora do 
Rosário, rogai por nós!

Baile na Porciúncula 
no dia 08/10, às 
19h30min, no Salão 
d e  F e s t a s , R u a  
Professor Miguel  
Couto, 300.  Valor: 
R$ 10,00. Venham 
estar conosco! Boa 
música! Convites na 
secretaria.

A Casa Convívio participará da V Ação 
Social Franciscana, no dia 8/10, às 11h, 
através da apresentação do Coral 
formado por idosos, muitos com mais 
de 80, 90 anos de idade, e da Equipe de 
Voluntárias da Oficina de Música. 
Lembramos que, no dia 04/10, a Casa 
Convívio completará 12 anos de 
existência. Obrigado, Senhor!

Frei Sergio Pagan

Bv. João XXIII


