
Amanhã, dia 24, às 15h, na Capela, 
adoração ao Santíssimo coordenada pelo 
Movimento Apostólico Nossa Senhora de 
Schoenstatt. Logo após, reunião com as 
missionárias.

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

Viva São Judas Tadeu! Dia 28, 6ª feira, nosso 
Arcebispo celebra a Santa Missa às 19h, na 
Praia de Icaraí.

Anote – Dia 2 de novembro - missas 
na Porciúncula: 6h30min, 8h, 9h30min, 18h
no Maruí: 8h, 9h30min, 11h, 13h, 14h30min 
e 16h

Na Porciúncula - Dia 13 de novembro -  9h
2º Encontro de Benfeitores Franciscanos

Confirme sua presença ligando para a 
Secretaria (2711-2499)

Almoço no local — R$ 15,00 (colaboração)

Próxima reunião do Conselho Pastoral 
Paroquial (CPP): 6/12/11, às 19h, no Auditório.

Ajuda fraterna – Nos domingos de 
novembro, a Cantina Santo Antônio estará 
monitorada pelas equipes: 
dia 6, Pastoral Familiar; 
dia 13, Pastoral do Batismo; 
dia 20, Iniciação Cristã Infantil/Adolescente; 
dia 27, MESC. 
                     Deus seja louvado!

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

www.porciunculaniteroi.com.br

Ano XXXVII - Nº 1.912 edição semanal 3.000 exemplares 23/10/11 

30º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser
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“Se não morre aquele que escreve um livro 
ou planta uma árvore, 

com mais razão não morre o educador 
que semeações escreve na alma”. 24 – 2ª feira 25 – 3ª feira 26 – 4ª feira 27 – 5ª feira

28 – 6ª feira 29 – sábado 30 – domingo

Leituras da semana
Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Sl 67,21a

Ef 2,19-22
Sl 18(19),2-5
Lc 6,12-19
São Simão e São Judas Tadeu

Rm 8,12-17
Sl 67(68),2 e 4
         6-7ab.20-21
Lc 13,10-17
Sto. Antônio Maria Claret

Rm 8,18-25
Sl 125(126),1-6
Lc 13,18-21
Sto. Antônio de 

Sant'Ana Galvão

Rm 8,26-30
Sl 12(13),4-6
Lc 13,22-30

Rm 8,31b-39
Sl 108(109),21-22.
               26-27.30-31
Lc 13,31-35

Rm 11,1-2a.11-12.25-29
Sl 93(94),12-15.17-18
Lc 14,1.7-11

Ml 1,14b—2,2b.8-10
Sl 130(131),1-3
1Ts 2,7b-9.13
Mt 23,1-12

Amor a Deus e aos Irmãos

ViverViver

Em todas as Santas Missas deste Quarto Domingo do mês, rezamos por 
nossos dizimistas. A 'família dizimista” é um louvor a Deus. Só para 
lembrar: a prioridade do Dízimo é a conscientização, o compromisso, a 
fidelidade do paroquiano. “O resultado financeiro é a consequência 
natural”. O que representa para você, que ainda não aderiu a esse modo de 
partilha, a nossa pastoral? Tire suas dúvidas! Procure-nos! Estamos à sua 
disposição, no pátio da frente da igreja, aos sábados, das 16h às 
17h30min, e aos domingos, nos horários das missas. (Pastoral do Dízimo)

Encontro de Jovens com Cristo (EJC) – Idade 18 a 30 anos – Vagas 
limitadas!  Esperamos você! Data: 05 e 06/11/2011 – Inscrições nos 
plantões após as missas dominicais, na Secretaria Paroquial ou pelo 
e-mail: núcleo@gmail.com.

              
25 de outubro
Santo Antônio de Sant'Ana Galvão
Missas: 6h30min, 8h, 12h e 18h

Após cada missa, distribuição 
de suas pílulas.

Nós vos louvamos, Senhor, em São Frei Galvão, sacerdote franciscano 
da OFM “homem da paz e da caridade”, tinha devoção filial à Mãe de 
Jesus; “incansável evangelizador”, “exemplo para a Igreja Missionária 
do Terceiro Milênio e para cada um de nós”.  

Dia Nacional da Juventude – DNJ/2011
Tema: “Enraizados e fundados em Cristo, firmes na fé”. Col 2,7

Dia 30 de outubro de 2011 a partir das 9h
Local: Colégio Salesiano Santa Rosa

Presenças: Dom Alano Maria Pena, Pe. Rafael Costa, Pe. Sérgio                                
Show com Davidson Silva

Para saber mais, acesse: http://www.arquidioceseniteroi.org.br/juventude

No dia 27 de outubro serão comemorados os 25 anos do histórico encontro 
(1986) em Assis, que o Papa João Paulo II realizou com os chefes das 
igrejas cristãs de diferentes confissões e os representantes das tradicionais 
religiões do mundo, orando pela paz mundial. O Papa Bento XVI convocou, 
para esse dia, Jubileu de Prata do Encontro, e no mesmo local, um novo 
momento de oração pela paz e pela justiça no mundo. Terá como tema 
“Peregrinos da verdade, peregrinos pela paz”; sempre visando ao diálogo 
com todos, crentes e não crentes, sem renunciar à própria identidade.

 liturgia de hoje nos conduz a uma não há como separar o que Deus uniu. Nas 
realidade interessante, isto é, em nossa reuniões de pastorais e grupos, nos encontros Avida de Igreja vivemos em reuniões e na acolhida em nossas celebrações, façamos 

procurando o melhor. Nas reuniões que o possível de colocar o Maior Mandamento na 
realizamos, duas coisas nos chamam a prática da vida. 
atenção, a pastoral de conjunto e a acolhida; as 
pastorais sempre procurando evangelizar num  Meus Irmãos, na adversidade viver a 
espírito missionário, levando a Palavra de Deus unidade; nos conflitos lembrar que Jesus nos 
ao conhecimento de todos. A acolhida sempre fala sobre o Mandamento do Amor. Creio ser 
será um desafio. Falamos da acolhida, mas, às isso o suficiente, embora para alguns ainda o 
vezes, não sabemos acolher os irmãos num assunto seja tema de grandes discussões.
espírito de amor verdadeiro, ainda ficamos 
muito ao redor de nós mesmos, ou pensamos Neste mês de outubro, lembrar, em 
demais nos irmãos e acabamos esquecendo nossas orações, as missões, especialmente 
Deus. aqueles que estão em missões, no Brasil e no 

Mundo. Todos são chamados a ser 
Jesus, porém, fala-nos que, para agradar- missionários. Colaborar com as missões na 

lhe, devemos amar o próximo como a nós oração e financeiramente, pois há diversidade 
mesmos, e fala com clareza, embora em nossa de trabalhos na vida da Igreja, pessoas que não 
vida de cristãos haja pessoas que dizem: Deus conhecem a Palavra de Deus, e cada um é 
espera de nós orações, culto, e participar da convidado a testemunhar que o Amor é o maior 
Igreja para rezar; outros afirmam que Deus Mandamento — “Amar o Senhor teu Deus de 
espera que façamos sempre o bem em relação todo teu coração, toda alma, entendimento, e 
aos irmãos, ou seja, que sejamos justos. ao próximo como a ti mesmo”.

“... Amar a Deus de todo o coração, o Sejamos verdadeiros colaboradores para 
entendimento. Ao próximo como a ti mesmo... com o Reino de Deus. Rezemos pela Igreja e 

por suas necessidades. Amém.
 Amar a Deus e os irmãos são duas coisas 

em uma só.  Se nos afastamos de Deus, não Fraternalmente,
vamos amar verdadeiramente os nossos 

Frei Vilmarirmãos; e, se deixamos de lado o nosso irmão, o 
amor a Deus torna-se insípido. Na realidade 

Bertold Brecht

bingoooooo!!!



Hoje, penúltimo domingo de outubro

Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia da Infância Missionária

As Missões têm como padroeiros São Francisco Xavier e descubram, com alegria e respeito, as sementes do Verbo aí 
Santa Teresinha de Lisieux. ocultas; prestem atenção à profunda transformação que se 

Neste mês dedicado às Missões, apresento-lhes um realiza entre os povos; empenhem-se para que os homens 
resumo do Decreto Ad Gentes do Vaticano II: desta época, por demais engolfados na ciência e na técnica, 

A – Enviada por Deus às Nações para ser o “Sacramento não se alienem das coisas divinas.
Universal da Salvação”, esforça-se a Igreja por anunciar o E – Onde quer que Deus abra uma porta à Palavra para 
Evangelho a todos os homens. proclamar o mistério de Cristo a todos os homens, com 

B – Missões são iniciativas especiais dos arautos do confiança e sem cessar, anunciem-se o Deus vivo e Aquele 
Evangelho que, enviados pela Igreja, vão pelo mundo todo que enviou para a salvação, Jesus Cristo.
realizando a tarefa de pregar o Evangelho e de fundar a própria F – Toda a Igreja é missionária. 
Igreja entre os povos ou as sociedades que ainda não creem G – O principal dever pela difusão da fé consiste em viver, 
em Cristo. profundamente, a vida cristã.

C – É necessário que a Igreja se faça presente no mundo O Documento solicita constantemente no Evangelho: 
por seus filhos, ou a ela são enviados. Onde quer que vivam, anunciar, ensinar, pregar, proclamar, crer no, nutrir-se do, 
pelo exemplo de vida e pelo testemunho da Palavra, devem impregnar-se do, iluminar-se do, ligar-se ao, colaborar com, 
todos os cristãos manifestar o Homem Novo que pelo Batismo expandir, testemunhar. Conclusão: para ser missionário é 
foram revestidos e que a virtude do Espírito Santo os revigorou preciso estudar o Evangelho.
pela Confirmação (Crisma). O missionário deve ser pronto ao começar, constante no 

D – Para dar testemunho de Cristo, liguem-se aos outros completar as tarefas, perseverante nas dificuldades, suportar 
com caridade; reconheçam-se como membros do Corpo paciente e corajosamente a solidão, a fadiga, o trabalho sem 
Social em que vivem; tomem parte da vida cultural e social; frutos. O missionário deve ser um homem de oração.
familiarizem-se com suas tradições nacionais e religiosas;                                                              

Missões, por quê?

O Dia Mundial das Missões “é um chamado a revigorar em cada pessoa o desejo e a alegria de ir ao encontro 
da humanidade levando, a todos, Cristo”, conclui Bento XVI em sua mensagem.

Deus-Pai, criador do Céu e da Terra, enviai, por meio de vosso Filho, o Espírito que renova todas as coisas, para que, no 
respeito e no cuidado com a Natureza, possamos recriar novos Céus e nova Terra. E a Boa-Nova, que brilhou na Criação, 
seja conhecida até os confins do Universo. Amém!

 Oremos

Colaborou Elizabeth Pritchard

Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me a dar um passeio no bosque, e eu aceitei com prazer. Ele se deteve 
numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou:
— Além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa?
   Apurei meus ouvidos alguns segundos e respondi:
— Estou ouvindo um barulho de carroça.
— Isso mesmo, disse meu pai, é uma carroça vazia.
  Perguntei ao meu pai:
— Como pode saber que a carroça está vazia, se ainda não a vimos?
— Ora, respondeu meu pai. É muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia 
a carroça, maior é o barulho que faz.
   Tornei-me adulto e, até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando, no sentido de intimidar, tratando o 
próximo com grossura importuna, prepotente, interrompendo a conversa de todo mundo, querendo demonstrar que é 
a dona da razão e da verdade absoluta, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo:
— Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz.                                                                                                                           

Leia, pense, viva...

 Sylvia Castro

No dia 08 de outubro de 2011, sábado, 
aconteceu a V Ação Social do Sefras-
Porciúncula. O evento realizou-se no Salão de 
Festas da Paróquia. Compareceram, entre 
usuários, familiares, voluntários e visitantes, 
cerca de 110 pessoas. Os participantes tiveram 
acesso a vários serviços, dentre eles: higiene 
bucal, massoterapia, limpeza de pele, 
atendimento sociojurídico etc.

Foram disponibilizados, na ação social, 
serviços que o Projeto oferece, como: 
atendimento sociojurídico; aferição da pressão 
arterial e exposição do material confeccionado 
pelas usuárias na oficina de artesanato. 

Entre os serviços externos convidados, 
tivemos a par ticipação do SESC-Niterói 
oferecendo higiene bucal; eles orientaram os 
usuários sobre os cuidados na hora da 
escovação e distribuíram informativos e escovas 
de dente.

A Associação Fluminense de Reabilitação 
(AFR) ofereceu o serviço de massoterapia; 
foram feitas massagens relaxantes nos usuários 
e divulgado o trabalho realizado na instituição.

Foi disponibilizado o serviço de informações 
sobre o programa “Bolsa Família”, tirando as 
dúvidas sobre os requisitos para solicitação do 
beneficio; os usuários que se encaixavam no 
perfil eram encaminhados para o local onde são 
realizados os cadastros.

O serviço mais procurado, durante o evento, 
foi a limpeza de pele, oferecida por “Angels 
Atelier de Beleza”. Após a higienização da pele, 
com sabonete facial, os profissionais aplicavam 
uma máscara de argila; para finalizar o 
tratamento, foi feita uma massagem com 
cremes.

O evento foi finalizado com uma belíssima 
apresentação do coral de idosos da “Casa 
Convívio”, instituição franciscana, localizada em 
Santa Rosa, Niterói, conhecida como casa-dia, 
que atende pessoas idosas, oferecendo várias 
atividades. Foram cantadas músicas populares 
brasileiras e apresentado um número de dança.                                                                                          

V Ação Social Franciscana 
Sefras/Porciúncula - Relatório

Sinalizando    Os discípulos são levados ao íntimo de Deus mediante a imersão em sua Palavra. 
Bento XVI

    Equipe Administrativa do Sefras/Porciúncula

Senhor, queres fazer de mim um colaborador na difusão do Bem. 

É por meio dos homens que gostas de atingir os próprios homens. 

Falas-lhes pela palavra, pelos gestos e pelos atos humanos. 

Mostra, Senhor, o quanto amas os teus filhos, encorajando-me 
decididamente para o desempenho dessa tarefa. 

Proponho-me seriamente abraçar a minha parcela de 
corresponsabilidade no esforço comum dos homens de fé pela vitória 

do Bem sobre o Mal.

Sei, Senhor, que tu tens preferência por aqueles que ainda não te 
conhecem. Eles são objeto de tua solicitude paternal, como filhos mais 

fracos e problemáticos. 

Faze de ruim, Senhor, intermediário dessa Tua solicitude, através das 
minhas iniciativas benéficas e fraternais. 

Vou empenhar-me em revelar-te mais, em mostrar todo o teu amor e 
em espelhar a tua fidelidade. 

Já que não dispensas a colaboração humana, aceita, Senhor, a minha 
vontade de irradiar no mundo a maravilhosa força do Bem.

Hugo Schleslnger 
Fonte: Dialogando com Deus - Ed. Paulinas 

Senhor de toda luminosidade, coloco-me diante de ti e peço a 
claridade do teu Espírito Santo. 

A vida vai passando e sempre de novo necessito ver claro o caminho 
que preciso trilhar. 

O que queres de mim? Para onde devo me dirigir? O que fazer dos 
dias que me deste? 

Sei que desejas que eu trabalhe. 

Mas que profissão escolher? Gostaria de servir aos outros com a 
atividade de minhas mãos e a dedicação de minha vida. 

Certamente queres que eu seja irmão de tantos irmãos. 

Gostaria, Senhor, de fazer de minha vida um serviço fraterno, queria 
estar bem próximo dos mais abandonados. 

Penso ser essa tua vontade. (...)

 Quem dera eu pudesse ser sincero e transparente, veraz, 
misericordioso e nobre de atitudes como teu Filho! 

Que a luminosidade do teu Espírito sempre me indique os caminhos 
que devo trilhar. 

Fonte: Deus te dê a Paz! - Ed. Santuário 

Corresponsabilidade
um modo novo de viver é possivel
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Fonte: Dialogando com Deus - Ed. Paulinas 

Senhor de toda luminosidade, coloco-me diante de ti e peço a 
claridade do teu Espírito Santo. 

A vida vai passando e sempre de novo necessito ver claro o caminho 
que preciso trilhar. 

O que queres de mim? Para onde devo me dirigir? O que fazer dos 
dias que me deste? 

Sei que desejas que eu trabalhe. 

Mas que profissão escolher? Gostaria de servir aos outros com a 
atividade de minhas mãos e a dedicação de minha vida. 

Certamente queres que eu seja irmão de tantos irmãos. 

Gostaria, Senhor, de fazer de minha vida um serviço fraterno, queria 
estar bem próximo dos mais abandonados. 

Penso ser essa tua vontade. (...)

 Quem dera eu pudesse ser sincero e transparente, veraz, 
misericordioso e nobre de atitudes como teu Filho! 

Que a luminosidade do teu Espírito sempre me indique os caminhos 
que devo trilhar. 

Fonte: Deus te dê a Paz! - Ed. Santuário 

Corresponsabilidade
um modo novo de viver é possivel



Amanhã, dia 24, às 15h, na Capela, 
adoração ao Santíssimo coordenada pelo 
Movimento Apostólico Nossa Senhora de 
Schoenstatt. Logo após, reunião com as 
missionárias.

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

Viva São Judas Tadeu! Dia 28, 6ª feira, nosso 
Arcebispo celebra a Santa Missa às 19h, na 
Praia de Icaraí.

Anote – Dia 2 de novembro - missas 
na Porciúncula: 6h30min, 8h, 9h30min, 18h
no Maruí: 8h, 9h30min, 11h, 13h, 14h30min 
e 16h

Na Porciúncula - Dia 13 de novembro -  9h
2º Encontro de Benfeitores Franciscanos

Confirme sua presença ligando para a 
Secretaria (2711-2499)

Almoço no local — R$ 15,00 (colaboração)

Próxima reunião do Conselho Pastoral 
Paroquial (CPP): 6/12/11, às 19h, no Auditório.

Ajuda fraterna – Nos domingos de 
novembro, a Cantina Santo Antônio estará 
monitorada pelas equipes: 
dia 6, Pastoral Familiar; 
dia 13, Pastoral do Batismo; 
dia 20, Iniciação Cristã Infantil/Adolescente; 
dia 27, MESC. 
                     Deus seja louvado!

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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30º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser
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“Se não morre aquele que escreve um livro 
ou planta uma árvore, 

com mais razão não morre o educador 
que semeações escreve na alma”. 24 – 2ª feira 25 – 3ª feira 26 – 4ª feira 27 – 5ª feira

28 – 6ª feira 29 – sábado 30 – domingo

Leituras da semana
Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Sl 67,21a

Ef 2,19-22
Sl 18(19),2-5
Lc 6,12-19
São Simão e São Judas Tadeu

Rm 8,12-17
Sl 67(68),2 e 4
         6-7ab.20-21
Lc 13,10-17
Sto. Antônio Maria Claret

Rm 8,18-25
Sl 125(126),1-6
Lc 13,18-21
Sto. Antônio de 

Sant'Ana Galvão

Rm 8,26-30
Sl 12(13),4-6
Lc 13,22-30

Rm 8,31b-39
Sl 108(109),21-22.
               26-27.30-31
Lc 13,31-35

Rm 11,1-2a.11-12.25-29
Sl 93(94),12-15.17-18
Lc 14,1.7-11

Ml 1,14b—2,2b.8-10
Sl 130(131),1-3
1Ts 2,7b-9.13
Mt 23,1-12

Amor a Deus e aos Irmãos

ViverViver

Em todas as Santas Missas deste Quarto Domingo do mês, rezamos por 
nossos dizimistas. A 'família dizimista” é um louvor a Deus. Só para 
lembrar: a prioridade do Dízimo é a conscientização, o compromisso, a 
fidelidade do paroquiano. “O resultado financeiro é a consequência 
natural”. O que representa para você, que ainda não aderiu a esse modo de 
partilha, a nossa pastoral? Tire suas dúvidas! Procure-nos! Estamos à sua 
disposição, no pátio da frente da igreja, aos sábados, das 16h às 
17h30min, e aos domingos, nos horários das missas. (Pastoral do Dízimo)

Encontro de Jovens com Cristo (EJC) – Idade 18 a 30 anos – Vagas 
limitadas!  Esperamos você! Data: 05 e 06/11/2011 – Inscrições nos 
plantões após as missas dominicais, na Secretaria Paroquial ou pelo 
e-mail: núcleo@gmail.com.

              
25 de outubro
Santo Antônio de Sant'Ana Galvão
Missas: 6h30min, 8h, 12h e 18h

Após cada missa, distribuição 
de suas pílulas.

Nós vos louvamos, Senhor, em São Frei Galvão, sacerdote franciscano 
da OFM “homem da paz e da caridade”, tinha devoção filial à Mãe de 
Jesus; “incansável evangelizador”, “exemplo para a Igreja Missionária 
do Terceiro Milênio e para cada um de nós”.  

Dia Nacional da Juventude – DNJ/2011
Tema: “Enraizados e fundados em Cristo, firmes na fé”. Col 2,7

Dia 30 de outubro de 2011 a partir das 9h
Local: Colégio Salesiano Santa Rosa

Presenças: Dom Alano Maria Pena, Pe. Rafael Costa, Pe. Sérgio                                
Show com Davidson Silva

Para saber mais, acesse: http://www.arquidioceseniteroi.org.br/juventude

No dia 27 de outubro serão comemorados os 25 anos do histórico encontro 
(1986) em Assis, que o Papa João Paulo II realizou com os chefes das 
igrejas cristãs de diferentes confissões e os representantes das tradicionais 
religiões do mundo, orando pela paz mundial. O Papa Bento XVI convocou, 
para esse dia, Jubileu de Prata do Encontro, e no mesmo local, um novo 
momento de oração pela paz e pela justiça no mundo. Terá como tema 
“Peregrinos da verdade, peregrinos pela paz”; sempre visando ao diálogo 
com todos, crentes e não crentes, sem renunciar à própria identidade.

 liturgia de hoje nos conduz a uma não há como separar o que Deus uniu. Nas 
realidade interessante, isto é, em nossa reuniões de pastorais e grupos, nos encontros Avida de Igreja vivemos em reuniões e na acolhida em nossas celebrações, façamos 

procurando o melhor. Nas reuniões que o possível de colocar o Maior Mandamento na 
realizamos, duas coisas nos chamam a prática da vida. 
atenção, a pastoral de conjunto e a acolhida; as 
pastorais sempre procurando evangelizar num  Meus Irmãos, na adversidade viver a 
espírito missionário, levando a Palavra de Deus unidade; nos conflitos lembrar que Jesus nos 
ao conhecimento de todos. A acolhida sempre fala sobre o Mandamento do Amor. Creio ser 
será um desafio. Falamos da acolhida, mas, às isso o suficiente, embora para alguns ainda o 
vezes, não sabemos acolher os irmãos num assunto seja tema de grandes discussões.
espírito de amor verdadeiro, ainda ficamos 
muito ao redor de nós mesmos, ou pensamos Neste mês de outubro, lembrar, em 
demais nos irmãos e acabamos esquecendo nossas orações, as missões, especialmente 
Deus. aqueles que estão em missões, no Brasil e no 

Mundo. Todos são chamados a ser 
Jesus, porém, fala-nos que, para agradar- missionários. Colaborar com as missões na 

lhe, devemos amar o próximo como a nós oração e financeiramente, pois há diversidade 
mesmos, e fala com clareza, embora em nossa de trabalhos na vida da Igreja, pessoas que não 
vida de cristãos haja pessoas que dizem: Deus conhecem a Palavra de Deus, e cada um é 
espera de nós orações, culto, e participar da convidado a testemunhar que o Amor é o maior 
Igreja para rezar; outros afirmam que Deus Mandamento — “Amar o Senhor teu Deus de 
espera que façamos sempre o bem em relação todo teu coração, toda alma, entendimento, e 
aos irmãos, ou seja, que sejamos justos. ao próximo como a ti mesmo”.

“... Amar a Deus de todo o coração, o Sejamos verdadeiros colaboradores para 
entendimento. Ao próximo como a ti mesmo... com o Reino de Deus. Rezemos pela Igreja e 

por suas necessidades. Amém.
 Amar a Deus e os irmãos são duas coisas 

em uma só.  Se nos afastamos de Deus, não Fraternalmente,
vamos amar verdadeiramente os nossos 

Frei Vilmarirmãos; e, se deixamos de lado o nosso irmão, o 
amor a Deus torna-se insípido. Na realidade 

Bertold Brecht

bingoooooo!!!


