
O horário de verão começa  hoje, 
dia 16, e terminará a no dia 26/02/2012.

Amanhã, dia 17, às 19h30min, no Auditório, 
reunião da Pastoral Familiar.

Missa especial dedicada à Mãe Peregrina, 
com Renovação da Aliança de Amor do 
Movimento de Schoenstatt na 3ª feira, dia 18, 
às 18h. Logo após a bênção de Santo 
Antônio, vamos recitar o Terço, com a 
participação da comunidade e das famílias 
que recebem a Capela da Mãe Peregrina

A recitação do Terço da Divina Misericórdia, 

na 4ª feira, dia 19, às 15h, será transmitida 

pela Rádio Catedral diretamente da 

Porciúncula. Presença de Padre Gleuson.

Novo dia! Terço dos Homens/Mãe Rainha em 
nossa Capela do Santíssimo, 4ª feira, das 
20h às 21h. Entrada: Rua Prof. Miguel Couto, 300.

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

Chá da Alegria Franciscana
divirta-se, colabore
dia 26/10 - 15h - R$ 15,00
Salão de Festas - Rua Miguel Couto, 300

Oremos pelo povo egípcio! Que os 
governantes saibam promover a coexistencia 
pacífica, respeitando as minorias religiosas!

.

Arquidiocese de Niterói - Paróquia Porciúncula de Sant´Ana 
Av. Roberto Silveira, 265 - Tel.: 2711-2499 - Icaraí - Niterói - RJ

www.porciunculaniteroi.com.br
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29º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser
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   Coisa triste é não praticarmos 
o que aconselhamos aos outros. 

17 – 2ª feira 18 – 3ª feira 19 – 4ª feira 20 – 5ª feira

21 – 6ª feira 22 – sábado 23 – domingo

Leituras da semana
Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso Reino glorioso! Sl 144, 12a

Nossa esperança está em Jesus, nosso Mestre, a quem 
devemos testemunhar, sob o olhar do nosso único 

Senhor, Deus. A realidade, que se corrompe, é violenta, 
vive ao sabor das injunções políticas, dilacera-se... 

“essa é de César”, até prova em contrário!

Rm 7,18-25a
Sl 118(119),66.68.76.
                    77.93.94
Lc 12,54-59

Rm 4,20-25
Lc 1, 69-75
Lc 12,13-21
Sto. Inácio de Antioquia

2Tm 4,10-17b
Sl 144(145),10-13ab.17-18
Lc 10,1-9
São Lucas, evangelista

Rm 6,12-18
Sl 123(124),1-8
Lc 12,39-48

Rm 6,19-23
Sl 1,1-4 e 6
Lc 12,49-53

Rm 8,1-11
Sl 23(24),1-6
Lc 13,1-9
Bv João Paulo II a partir de 1º/05/2011

Ex 22,20-26
Sl 17(18),2-4 47 e 51ab
1Ts 1,5c-10
Mt 22,34-40

A questão do tributo

ViverViver

Reunidos em fraternidade, hoje, dia 16, na missa das 8h, celebrada por Frei 
Geraldo, participamos da Profissão Definitiva à vida evangélica, segundo 
o modelo de São Francisco de Assis, de Fernanda da V. Olmi, Frederico L. 
Félix, Guilherme C. Valle, Hilda dos S. Cordeiro, Maria de Fátima V. Souza, 
Sidenir F. da Silva. A OFS se rejubila!

Encontro de Jovens com Cristo (EJC) - Idade 18 a 30 anos - Vagas 
limitadas!
Data: 05 e 06/11/2011 - Inscrições abertas a partir deste domingo, dia 16, 
nos plantões após as missas, na Secretaria Paroquial ou pelo do e-mail: 
nucleopj@gmail.com 

Casamento Comunitário – As inscrições/informações podem ser obtidas 
com os participantes da Pastoral Familiar, nos plantões do 1º e 3º sábados 
do mês, das 8h às 10h30min. A data do próximo Casamento Comunitário 
será brevemente anunciada.

Alô, paroquiano, veja o que já não lhe é útil, ou se encontra guardado há 
longo tempo, sem uso, e doe ao Nosso Bazar Santo Antônio, que funciona 
às 3ªs feiras, das 9h às 16h, no Salão de Festas, Rua Prof. Miguel Couto, 
300.

Há sempre algo importante em Nossa Loja, junto à secretaria paroquial. 
Sugestões: Diário Bíblico/2012 (agenda + leitura bíblicas, Ano B), 
Folhinha/2012 do Sagrado Coração de Jesus, Bíblia, Almanaque Santo 
Antônio, livros e mais... Ótimos presentes para o fim de ano.

s fariseus preparavam armadilhas para uma sabedoria que sempre devemos pedir a 
implicar Jesus. A do tributo é mais uma Deus seja maior. Segundo Paulo de Tarso (Rm 13,7), Odelas e, podemos dizer, bem sofisticada. pagai a cada um o que lhe compete: o imposto, a 

Se o Mestre concordasse com pagar os tributos, quem deveis o imposto; o tributo, a quem deveis o 
desagradaria àquelas comunidades judaicas tributo; o temor e o respeito a quem deveis o temor 
extorquidas. Se discordasse, seria considerado e o respeito.
pelos romanos um perigoso revolucionário.

Essencialmente, nossa dívida é de amor. Um 
Mas, como sempre, Ele encontra a palavra amor ternarizado, triangular, com Deus no vértice, 

que desconcerta, que faz silenciar e tão somente para que saibamos o que fazer, como nos 
porque representa a verdade. Mas o que é a conduzir e como investir nossos bens materiais e 
verdade? (enunciaria Pilatos um dia). Aqui, o fato espirituais, de tal forma que sejamos justos 
de que temos aparentemente duas realidades a controladores, sábios distribuidores, em tudo 
satisfazer, realidades essas que não se responsáveis.
confundem e mesmo se hierarquizam. Devemos 
situar primeiro nossas necessidades nas coisas Somos cidadãos de realidades terrenas e 
do Alto, as demais nos serão acrescentadas. A celestes. Filhos adotivos de Deus no mundo 
paz, a saúde em todos os níveis e a prosperidade através de Jesus, numa imensa coletividade a 
são buscas legítimas, mas paralelamente a elas, e requerer trabalho, amparo, perdão, às vezes 
num grau superior, o amor a Deus e ao próximo silêncio, às vezes palavras. A Bíblia, Sagrada 
(como a nós mesmos, Ele ensina). Escritura, está sempre aberta, diretamente e 

através de seus estudiosos e pregadores, para 
Só podemos nos amar se considerarmos o nos orientar. É assim que experimentamos cada 

amor de Deus a cada um de nós, experimentando vez mais orações intensas e fervorosas. E, 
a certeza de que Deus perdoa e provê. Sempre quando o sofrimento nos procura, é (também) em 
pela intercessão de Jesus. Ele nos ama Paulo que encontramos palavras de consolo: a 
pecadores para apontar o ideal de santidade e tribulação produz a paciência, a paciência prova a 
justiça que temos representado em Jesus, a quem fidelidade e a fidelidade comprovada produz a 
devemos imitar. Jesus atendeu, pela fé, a ricos e esperança. E a esperança não engana. Porque o 
pobres, porque afinal todos tinham sofrimento e amor de Deus foi derramado em nosso coração 
experimentavam perdas. Mas para que pelo Espírito Santo que nos foi dado (Rm 5, 3-7). 
progredissem espiritualmente. Sofremos para ter paciência e esperança, virtudes 

eternas. Pedimos alívio e consolo, mas libertar-se 
Nada impede que tenhamos alguns, poucos do mal é produzir o bem em nós, e em torno de 

ou muitos, bens neste mundo, desde que o nós. O mal, no fundo, é a ausência do bem.
façamos com desapego, administrando-os com 

Thalita Prado da Silveira

Santo Isidoro

29º Domingo 
do 

Tempo 
Comum

Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia da Infância Missionária
23 de outubro - Oremos pela evangelização dos povos 

A coleta em todo o Mundo destina-se às Missões: uma percentagem 
adequada para as Missões da África e 10% para a Infância Missionária. O 
fruto dessa coleta deverá ser entregue integralmente à Cúria Diocesana.
                                                                                                      Diretório da Liturgia/2011

Neste fim de semana, 15 e 16/10, estão à disposição envelopes próprios 
para colaborar com as Missões (devolver no próximo domingo).

bingoooooo!!!



22-10-2011

    15 horas

Fragmento – Pe. Roque Schneider, SJ

Comemoramos São Lucas, evangelista, autor do terceiro Evangelho e do livro Ato dos Apóstolos. 
Companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Paulo o denomina de caríssimo médico e 
colaborador. Fonte: Bíblia Sagrada, Edição da Família, Ed. Vozes

É Dia do Médico. Viva a disponibilidade amorosa dos médicos de nosso atendimento do Plantão 
Paroquial/Sefras/Porciúncula. Nossa gratidão!

Dia 18 de outubro

Rua Miguel Couto, 300 – Icaraí – Niterói 

mês missionário

Se após a morte de Jesus tudo fica obscuro, e As primeiras comunidades tiveram conflitos 
seus seguidores têm que ressignificar a própria fé, na sua formação. No entanto, experimentam algo 
qualificando-a para compreender o evento pascal, que vai para além dessas dificuldades. Sabem que 
o alicerce que recebem do ensinamento sem a comunidade são mais vulneráveis, além de 
apostólico torna-se referencial na vivência não testemunharem o que Jesus lhes havia 
fraterna. É na comunidade que captam algo mais ensinado (At 15, 1-12).
intenso, mais profundo. 

 A comunhão fraterna significa sintonia com o 
Os Atos dos Apóstolos, nas suas primeiras coração de Jesus e do outro, mesmo com as 

páginas, narram a experiência dos primeiros diferenças, pois assume o outro que se faz 
cristãos: eram assíduos na doutrina dos companheiro e se alimenta do mesmo pão.                                                                                        
Apóstolos, reuniam-se em comum, partiam o pão 
e oravam (At 2,42-47). 

A força da comunhão fraterna

Pe. Rogério Gomes – Missionário Redentorista. Fonte: Jornal Santuário de Aparecida - abril de 2011

A obediência, que está em terreno oposto, Ele sabia obedecer. Mostrou-se obediente à 
distante ao do servilismo ou da escravidão, voz que lhe falou da grandeza da renúncia, e ainda 
engrandece o ser humano, propelindo-o a uma muito obediente ao apelo do crucifixo de São 
atitude consciente, fecunda de harmonia, de Damião.
ordem e de solidariedade. Ela é alta A obediência é irmã da humildade. E é certo 
demonstração da liberdade humana. Francisco que, sem a verdadeira humildade, nada de bom e 
de Assis desejou ardentemente que seus filhos de alto poderá ser feito na vida presente. Para as 
conhecessem perfeitamente essa atitude grandes realizações, o homem será sempre 
excelsa. instrumento da Divina Providência.

A virtude da obediência

In São Francisco, Jogral Angélico de Deus - Pp. 62 e 63
Fonte: Vida Franciscana - Fraternidade Franciscana - Secular da Imaculada Conceição – OFS/Porciúncula

Colaborou: Rosa Maria Ferraz Ximenes - OFS

Pe q u e n o s t e x t o s . . . q u a l o r e f l e x o e m s u a v i d a mês missionário

Feliz daquele que não retém nada para si e dá a César o que é de César, 
e a Deus o que é de Deus. 
São Francisco de Assis

Igreja Porciúnculade Sant’Ana

Emails:
jufraporciuncula@yahoo.com.br
ofs.porciuncula@yahoo.com.br

Telefones:

Percorrendo o mundo, levado por seu espírito apostólico 
e missionário, o Bem-aventurado João Paulo II transmitia 
mensagens simples, profundas, imortais:

• Cristo deve ser o alicerce de nossa vida...
• Longe de Cristo não existem a verdadeira alegria e a 

verdadeira paz...
• A Eucaristia é uma reunião em família: a grande família 

dos cristãos...
• A única revolução que não trai o Homem é a revolução 

do amor...              

Multiplicando...

O mais importante não é a história que se lê, e sim a troca. 
Leia a história antes de contá-la. Busque no texto os 
momentos de maior emoção, palavras de maior destaque, 
opor tunidades para as associações de ideias, o 
desenvolvimento de valores e os novos conceitos.

Crie um clima de tranquilidade, conforto, alegria e prazer 
para a leitura. 

Antes de iniciar, mostre o livro, observe a capa, o título, o 
nome do autor e da editora. 

Não pule para a página seguinte sem uma pausa, espere a 
reação da criança. 

Repetir a leitura muitas vezes? Faz parte! 
A criança está memorizando e fazendo cada 

vez mais ligações entre o que ouve e o 
que vê no livro (desenhos, 

expressões e palavras), 
a lém de associar  as 
situações da história às 

suas próprias vivências. 

Profa. Ana Maria de Andrade

A ética volta a estar em destaque, 
especialmente quando a questão é a luta contra a 
corrupção. Por isso, ela é tão importante na 
política. Porém, ela é também indispensável 
quando está em jogo a vida humana e todas as 
formas de vida na natureza (na bioética). 

A ética precisa estar presente no mundo dos 
negócios, na mídia e no modo como dela nos 
servimos (televisão, jornais, revistas, internet), 
na gestão das filantropias e/ou nas obras de 
caridade etc. O valor maior  aqui é honestidade, 
buscando sempre o bem e a verdade, sem jogo 
sujo, sem esconde-esconde, sem roubalheira. 

Frei Nilo Agostini, OFM 
Autor do livro Moral Cristã 

Temas para o dia a dia, VOZES 

E
m

 t
e
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Em tempo

Nós e as crianças

Fonte dos textos: Folhinha do Sagrado Coração de Jesus / 2011



O horário de verão começa  hoje, 
dia 16, e terminará a no dia 26/02/2012.

Amanhã, dia 17, às 19h30min, no Auditório, 
reunião da Pastoral Familiar.

Missa especial dedicada à Mãe Peregrina, 
com Renovação da Aliança de Amor do 
Movimento de Schoenstatt na 3ª feira, dia 18, 
às 18h. Logo após a bênção de Santo 
Antônio, vamos recitar o Terço, com a 
participação da comunidade e das famílias 
que recebem a Capela da Mãe Peregrina

A recitação do Terço da Divina Misericórdia, 

na 4ª feira, dia 19, às 15h, será transmitida 

pela Rádio Catedral diretamente da 

Porciúncula. Presença de Padre Gleuson.

Novo dia! Terço dos Homens/Mãe Rainha em 
nossa Capela do Santíssimo, 4ª feira, das 
20h às 21h. Entrada: Rua Prof. Miguel Couto, 300.

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

Chá da Alegria Franciscana
divirta-se, colabore
dia 26/10 - 15h - R$ 15,00
Salão de Festas - Rua Miguel Couto, 300

Oremos pelo povo egípcio! Que os 
governantes saibam promover a coexistencia 
pacífica, respeitando as minorias religiosas!

.
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   Coisa triste é não praticarmos 
o que aconselhamos aos outros. 

17 – 2ª feira 18 – 3ª feira 19 – 4ª feira 20 – 5ª feira

21 – 6ª feira 22 – sábado 23 – domingo

Leituras da semana
Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso Reino glorioso! Sl 144, 12a

Nossa esperança está em Jesus, nosso Mestre, a quem 
devemos testemunhar, sob o olhar do nosso único 

Senhor, Deus. A realidade, que se corrompe, é violenta, 
vive ao sabor das injunções políticas, dilacera-se... 

“essa é de César”, até prova em contrário!

Rm 7,18-25a
Sl 118(119),66.68.76.
                    77.93.94
Lc 12,54-59

Rm 4,20-25
Lc 1, 69-75
Lc 12,13-21
Sto. Inácio de Antioquia

2Tm 4,10-17b
Sl 144(145),10-13ab.17-18
Lc 10,1-9
São Lucas, evangelista

Rm 6,12-18
Sl 123(124),1-8
Lc 12,39-48

Rm 6,19-23
Sl 1,1-4 e 6
Lc 12,49-53

Rm 8,1-11
Sl 23(24),1-6
Lc 13,1-9
Bv João Paulo II a partir de 1º/05/2011

Ex 22,20-26
Sl 17(18),2-4 47 e 51ab
1Ts 1,5c-10
Mt 22,34-40

A questão do tributo

ViverViver

Reunidos em fraternidade, hoje, dia 16, na missa das 8h, celebrada por Frei 
Geraldo, participamos da Profissão Definitiva à vida evangélica, segundo 
o modelo de São Francisco de Assis, de Fernanda da V. Olmi, Frederico L. 
Félix, Guilherme C. Valle, Hilda dos S. Cordeiro, Maria de Fátima V. Souza, 
Sidenir F. da Silva. A OFS se rejubila!

Encontro de Jovens com Cristo (EJC) - Idade 18 a 30 anos - Vagas 
limitadas!
Data: 05 e 06/11/2011 - Inscrições abertas a partir deste domingo, dia 16, 
nos plantões após as missas, na Secretaria Paroquial ou pelo do e-mail: 
nucleopj@gmail.com 

Casamento Comunitário – As inscrições/informações podem ser obtidas 
com os participantes da Pastoral Familiar, nos plantões do 1º e 3º sábados 
do mês, das 8h às 10h30min. A data do próximo Casamento Comunitário 
será brevemente anunciada.

Alô, paroquiano, veja o que já não lhe é útil, ou se encontra guardado há 
longo tempo, sem uso, e doe ao Nosso Bazar Santo Antônio, que funciona 
às 3ªs feiras, das 9h às 16h, no Salão de Festas, Rua Prof. Miguel Couto, 
300.

Há sempre algo importante em Nossa Loja, junto à secretaria paroquial. 
Sugestões: Diário Bíblico/2012 (agenda + leitura bíblicas, Ano B), 
Folhinha/2012 do Sagrado Coração de Jesus, Bíblia, Almanaque Santo 
Antônio, livros e mais... Ótimos presentes para o fim de ano.

s fariseus preparavam armadilhas para uma sabedoria que sempre devemos pedir a 
implicar Jesus. A do tributo é mais uma Deus seja maior. Segundo Paulo de Tarso (Rm 13,7), Odelas e, podemos dizer, bem sofisticada. pagai a cada um o que lhe compete: o imposto, a 

Se o Mestre concordasse com pagar os tributos, quem deveis o imposto; o tributo, a quem deveis o 
desagradaria àquelas comunidades judaicas tributo; o temor e o respeito a quem deveis o temor 
extorquidas. Se discordasse, seria considerado e o respeito.
pelos romanos um perigoso revolucionário.

Essencialmente, nossa dívida é de amor. Um 
Mas, como sempre, Ele encontra a palavra amor ternarizado, triangular, com Deus no vértice, 

que desconcerta, que faz silenciar e tão somente para que saibamos o que fazer, como nos 
porque representa a verdade. Mas o que é a conduzir e como investir nossos bens materiais e 
verdade? (enunciaria Pilatos um dia). Aqui, o fato espirituais, de tal forma que sejamos justos 
de que temos aparentemente duas realidades a controladores, sábios distribuidores, em tudo 
satisfazer, realidades essas que não se responsáveis.
confundem e mesmo se hierarquizam. Devemos 
situar primeiro nossas necessidades nas coisas Somos cidadãos de realidades terrenas e 
do Alto, as demais nos serão acrescentadas. A celestes. Filhos adotivos de Deus no mundo 
paz, a saúde em todos os níveis e a prosperidade através de Jesus, numa imensa coletividade a 
são buscas legítimas, mas paralelamente a elas, e requerer trabalho, amparo, perdão, às vezes 
num grau superior, o amor a Deus e ao próximo silêncio, às vezes palavras. A Bíblia, Sagrada 
(como a nós mesmos, Ele ensina). Escritura, está sempre aberta, diretamente e 

através de seus estudiosos e pregadores, para 
Só podemos nos amar se considerarmos o nos orientar. É assim que experimentamos cada 

amor de Deus a cada um de nós, experimentando vez mais orações intensas e fervorosas. E, 
a certeza de que Deus perdoa e provê. Sempre quando o sofrimento nos procura, é (também) em 
pela intercessão de Jesus. Ele nos ama Paulo que encontramos palavras de consolo: a 
pecadores para apontar o ideal de santidade e tribulação produz a paciência, a paciência prova a 
justiça que temos representado em Jesus, a quem fidelidade e a fidelidade comprovada produz a 
devemos imitar. Jesus atendeu, pela fé, a ricos e esperança. E a esperança não engana. Porque o 
pobres, porque afinal todos tinham sofrimento e amor de Deus foi derramado em nosso coração 
experimentavam perdas. Mas para que pelo Espírito Santo que nos foi dado (Rm 5, 3-7). 
progredissem espiritualmente. Sofremos para ter paciência e esperança, virtudes 

eternas. Pedimos alívio e consolo, mas libertar-se 
Nada impede que tenhamos alguns, poucos do mal é produzir o bem em nós, e em torno de 

ou muitos, bens neste mundo, desde que o nós. O mal, no fundo, é a ausência do bem.
façamos com desapego, administrando-os com 

Thalita Prado da Silveira
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do 

Tempo 
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Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia da Infância Missionária
23 de outubro - Oremos pela evangelização dos povos 

A coleta em todo o Mundo destina-se às Missões: uma percentagem 
adequada para as Missões da África e 10% para a Infância Missionária. O 
fruto dessa coleta deverá ser entregue integralmente à Cúria Diocesana.
                                                                                                      Diretório da Liturgia/2011

Neste fim de semana, 15 e 16/10, estão à disposição envelopes próprios 
para colaborar com as Missões (devolver no próximo domingo).

bingoooooo!!!


