
Coordenadores do CPP e Grupo Fixo de 
Eventos - Reunião no dia 01 de novembro, às 
19h, no Auditório, para tratarmos dos assuntos 
relativos à confraternização do fim de ano.

Primeira 6ª feira do mês, dia 4 – Missa às 
6h30m, 8h,15h30min (com Unção dos 
Enfermos) e 18h. Na véspera, às 17h, adoração 
ao Santíssimo Sacramento, na Capela.

Setor Comunicação – Encontro no dia 5/11, 
das 9h às 12h, no Centro Pastoral da Paróquia 
São Judas Tadeu, promovido pelo Setor de 
Comunicação da Arquidiocese de Niterói.

Os Ministros Extraordinários da Bênção 
(MEBE's) informam: a nossa missa será 
celebrada no próximo dia 06, às 18h. Usar a 
camisa azul. Bênção em residências, doentes, 
objetos etc... os MEBEs estarão na missa para 
anotar os pedidos, mas também podem deixá-
los na Secretaria da Paróquia. Mariângela

Chá-bingo - R$ 15,00 
dia 09/11 - 15h 
Venha estar conosco!
Salão de Festas: Rua Miguel Couto, 300

Grupo Noss'Arte na Porciúncula – novembro: 
dias 10 e 11, das 10h às 19h, no Salão de 
Festas; dezembro: dias 17 (14h às 19h) e 18 
(8h às 20h) no Jardim Interno.

2º Encontro de Benfeitores Franciscanos Na 
Porciúncula: 13/11, às 9h
Confirme a presença: Secretaria (2711-2499)
Almoço no local — R$ 15,00 (colaboração)

Calendário Paroquial -Atividades das 
Pastorais, dos Serviços, Grupos, Movimentos: 
entrega a Mercês Borges até 20/11.

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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31º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser

P
R

IM
IL

 3
07

8-
43

00
 •

 p
rim

il@
pr

im
il.

co
m

.b
r

Sem entusiasmo nada 
de bom pode ser criado. 

Francisco Penna Netto - in memoriam
31 – 2ª feira 1º/11 – 3ª feira 02 – 4ª feira 03 – 5ª feira

04 – 6ª feira 05 – sábado 06 – domingo

Leituras da semana
Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e ninguém pode medir a sua grandeza.  Salmo 144,3

Rm 15,14-21
Sl 97(98),1-4
Lc 16,1-8
São Carlos Borromeu 

Rm 11,29-36
Sl 68(69),30-31.33-34.
                36-37
Lc 14,12-14

Rm 12,5-16a
Sl 130(131),1-3
Lc 14,15-24

Jó 19,1.23-27a
Sl 26(27),????
Fl 3.20-21
Jo 11,17-27

Rm 14,7-12
Sl 26(27),1.4.13-14
Lc 15,1-10

Rm 16,3-9.16.22-27
Sl 144(145),2-5.10-11
Lc 16,9-15

Ap 7,2-4.9-14
Sl 23(24),1-6
1Jo 3,1-3
Mt 5,1-12a

Viver o que dizem acreditar 

ViverViver

Dia 2 de novembro 

Celebração da Vida e da Esperança... da saudade
Missas: 6h30min, 8h, 9h30min e 18h

   Neste dia, a Igreja, ao celebrar a memória dos irmãos falecidos, 
roga a Deus por eles. A liturgia realça a Ressurreição e a Vida, tendo 

como referência a própria Ressurreição de Cristo.

85 anos – No dia 1º de novembro, os irmãos da OFS louvam o Senhor, nosso 
Deus, na Santa Missa das 18h, por tão longa e coesa existência da 
Fraternidade em Niterói. Maravilha! Paz e Bem!

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

Megabazar de Natal na Porciúncula – Colabore com o “Nosso Bazar Santo 
Antônio” que funcionará nos dias 29 e 30/11 e de 1º a 3/12, das 9h às 16h, 
no Salão de Festas, Rua Prof. Miguel Couto, 300, doando roupas e sapatos 
(adultos e crianças), toalhas de banho, lençóis, bijuterias, utensílios, objetos 
e mais; teremos então o que oferecer, a preços acessíveis, à nossa clientela. 

Formação de pais e comunidade – Iniciação à Vida Cristã - É com alegria 
que receberemos, em nossa próxima formação, o nosso orientador 
diocesano, Monsenhor Motta, professor de Bibliologia do Curso da Pastoral 
Catequética e nosso formador vicarial. Dia: 08/11. Horário: 19h30min. 
Tema: Advento – sua importância litúrgica. Local: Salão de Reuniões. 
Entrada Rua Miguel Couto, 300. Aguardamos a presença dos pais e dos 
agentes comunitários!

Receberão o Sacramento do Matrimônio 
               em novembro/2011:
dia 05   19h30  Marcio da S. Campista e Fernanda L. Cunha
dia 12   19h30  Maurício M. Mascarenhas e Lygia de A. Sardinha
dia 19   17h30  Marcus Dantas e Ana Paula B. Leite (Capela)
             19h30  Daniel de A. Chediek e Juliana da S. Ribeiro Gomes
dia 26   18h30  Alexandre G. Spanhol e Patrícia W. Mônaco
             19h30  Roger M. da Fonseca e Ana Luíza D. de Paula Antunes

No próximo 
domingo, dia 6, 
Solenidade de 

Todos os Santos

Você encontra em Nossa Loja: Folhinha do Sagrado Coração de Jesus,
em dois formatos, parede (R$ 11,00) e mesa ((R$ 23,00); Almanaque 
Santo Antônio/2012 ((R$ 12,00); agendas com comentário bíblico 
(R$ 23,00 e R$ 31,00); calendários: mariano (R$ 10,00), Divino Pai 
Eterno (R$ 11,00), do Dízimo (R$ 9,00), tipo marcador de páginas 
(R$ 4,00) e livros (títulos diversos).

 Evangelho de hoje trata de várias Quando se estabelece um conflito entre 
considerações a respeito dos escribas e nossas conveniências e a Palavra de Deus, esta Odos fariseus e suas condutas. última tem a primazia; do contrário, seremos, 

apenas, mais um fariseu, mais um escriba. 
Essas condutas seriam características 

somente deles? Vamos analisá-las com Outro empecilho para nosso testemunho de 
seriedade. cristão se chama vaidade. Cargos, posições de 

destaque alegram muito a nossa alma que, às 
Elas primavam pela falta de justiça e de vezes, até precisa sentir-se prestigiada. Isso é 

coerência. E hoje? Nós, católicos, cristãos comum. 
militantes na Igreja, através dos diversos 
movimentos e pastorais, somos muito Jesus Cristo afirmou: “Eu vim para servir e 
diferentes? não para ser servido”. Jesus lavou os pés dos 

apóstolos. Penso que não foi à toa. Precisamos 
Nós, que nos interessamos em conhecer aproveitar por inteiro essa lição. Nossa 

até minúcias da doutrina de Jesus Cristo e presença na Igreja tem que ser servidora, com 
observamos cuidadosamente a liturgia das encargos ou não, sentados no último banco, ou 
celebrações, caminhamos com coerência ou servindo ao altar. Estamos ali para servir. Nada 
não? nos pertence, tudo é do Senhor Ele conta 

conosco. 
Nossa identificação são crachás e demais  

distintivos, ou a vivência da justiça e do amor Muitas vezes me pergunto: sou dona de 
fraterno? quê? E a resposta salta imediatamente: de 

nada. Nem da minha própria vida, pois não a 
O cristão identifica-se pela sua presença, tenho só para mim; e ela nem sempre segue na 

quando ela é a resposta fiel àquilo que ele fala. direção da minha vontade. Ela está nas mãos do 
Isso é essencial. Qualquer que seja a sua Senhor que, dia a dia, vai me encaminhando 
atividade no mundo, na família, nos negócios,  segundo a sua sabedoria e me convidando a 
no desempenho profissional, sua postura de aceitá-la de coração. 
verdade e de justiça tem que conferir com tudo o 
que ele aprende no Evangelho. Assim vamos prosseguindo, buscando viver 

no amor de Deus, com simplicidade, humildade 
Se lemos e meditamos a Palavra de Deus, é e coerência, para que nossa presença seja 

para primordialmente vivê-la. Graças a Deus verdadeiramente evangelizadora e construtora 
muitos  assim o fazem. Sabemos que muitas do Reino de Deus. 
vezes a opção é sofrida e custosa, mas tem que 
acontecer; do contrário os demais esforços em Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
pregá-la tornam-se nulos. 

Regina Carmen Maia



E termina outubro, o mês...

Vivemos uma mudança de época, e seu 
nível mais profundo é o cultural. Dissolve-se 
a concepção integral do ser humano, sua 
relação com o mundo e com Deus; “aqui está 
precisamente o grande erro das tendências 
dominantes do último século... Quem exclui 
Deus de seu horizonte, falsifica o conceito da 
realidade e só pode terminar em caminhos 
equivocados e com receitas destrutivas. 
Surge hoje, com grande força, uma 
supervalorização da subjetividade individual. 
(Documento de Aparecida, n° 44)

Em tempos de valores culturais diversos 
e destoantes, os quais realçam apenas os 
valores individuais do sujeito, fala-nos o 
Documento de Aparecida da importância de 
rever e estimular  a retomada da 
integralização do ser humano, revelando-se 
a necessidade de retomar a sua importância 
no mundo e para Deus.

É importante dissipar valores culturais 
subjetivos promovidos pela herança da 
globalização: a tecnologia em massa 
espe lhada em míd ias te lev is ivas,  
v ideogames por tá te is ,  i n te r ne t  e  
computador. Toda essa mídia deve ter a 
função de integrar o individuo em 
comunidade e não subjetivá-lo, separando-o 
de uma convivência em grupo.

Pais,  est imulem – at ravés do 
testemunho familiar – a vivência comunitária 
dessas crianças na dimensão do valor 
coletivo e espiritual. Nós, catequistas, 
contamos com a sua reflexão e estamos 
disponíveis a ouvi-lo.  

Geórgia Freitas – Comunicação da 
Pastoral Pegadas na Areia da Iniciação Cristã

 Coluna da Pastoral Catequética

Pais, por que a importância 
da vivência comunitária na 
Igreja para nossos filhos?

Seremos verdadeiros discípulos se anunciarmos a mensagem cristã não em 
primeiro lugar aos outros, mas a nós mesmos, cumprindo as exigências de Jesus e 
fazendo d'Ele o nosso ponto de partida.  
                                                         Pe. Vitor Galdino Feller – in Família Cristã-set/2011

Afirmava Frei Simão Laginski, ofm: Ser missionário não é um privilégio de poucos, 
mas um dever de todos. Diria eu que é um dever-direito. O Ministério Missionário — 
profético — não se vincula ao púlpito ou ao altar, mas ao ser cristão. O ser humano, por 
natureza, dá e se dá. Os gestos dizem mais que as palavras. (...)

... das Missões

... de São Francisco de Assis 

“ sta é a hora de Maria... Quando os valores do Espírito Santo são 
desterrados, o materialismo toma conta da vida das pessoas; quando Cristo 
e Maria já não conseguem espaço nos lares, na sociedade, tudo se deteriora, 
o edifício do mundo entorta, ameaçando esfacelar-se”. 

E

... do Rosário

            Maria do Rosário...
                            Senhora Aparecida, 

“permite vir à tona o potencial libertador da fé, desperta, em cada 
homem e cada mulher brasileiros, o desejo de assumirem o seu papel na 
construção de um mundo melhor”. 

Cubra-nos com o seu manto!
                                                           Colaborou Jucilda Dias de Lima

                              Paróquia São Francisco de Paula – Barra da Tijuca-Rio

... da Criança
   

O brilho dos olhos puros da criança é um reflexo da eternidade. 
                                                                                 Frei Anselmo Fracasso, ofm

... do Professor
   
Ah, os professores inesquecíveis! Amam o que fazem; interagem com os alunos; vibram com o sucesso 

dos alunos; “trabalham” as dificuldades dos alunos. Incansáveis e queridos! Que saudade!                          
                                                                                                                                      Ana B.

... do Médico
Olha com especial carinho, Senhor, os médicos da Terra... São como mensageiros e arautos da vida. 

Lutam para que as doenças sejam debeladas. 
Que se inspirem em São Lucas, médico dos corpos e dos corações! 

                                                         Frei Almir R. Guimarães, ofm – in Deus te dê a Paz! Ed. Santuário

e sempre da Eucaristia
Quem caminha na Igreja à margem da Eucaristia pode desistir na primeira curva — a Eucaristia 

compromete o seguimento de Cristo. 
A Eucaristia gera comunhão fraterna, leva-nos à procura dos afastados, desperta o espírito missionário, 

estimula a caminhar para a perfeição. É fundamento de nossa fé.
                                                                                             In Missão Jovem – Juventude, maio/2010



Coordenadores do CPP e Grupo Fixo de 
Eventos - Reunião no dia 01 de novembro, às 
19h, no Auditório, para tratarmos dos assuntos 
relativos à confraternização do fim de ano.

Primeira 6ª feira do mês, dia 4 – Missa às 
6h30m, 8h,15h30min (com Unção dos 
Enfermos) e 18h. Na véspera, às 17h, adoração 
ao Santíssimo Sacramento, na Capela.

Setor Comunicação – Encontro no dia 5/11, 
das 9h às 12h, no Centro Pastoral da Paróquia 
São Judas Tadeu, promovido pelo Setor de 
Comunicação da Arquidiocese de Niterói.

Os Ministros Extraordinários da Bênção 
(MEBE's) informam: a nossa missa será 
celebrada no próximo dia 06, às 18h. Usar a 
camisa azul. Bênção em residências, doentes, 
objetos etc... os MEBEs estarão na missa para 
anotar os pedidos, mas também podem deixá-
los na Secretaria da Paróquia. Mariângela

Chá-bingo - R$ 15,00 
dia 09/11 - 15h 
Venha estar conosco!
Salão de Festas: Rua Miguel Couto, 300

Grupo Noss'Arte na Porciúncula – novembro: 
dias 10 e 11, das 10h às 19h, no Salão de 
Festas; dezembro: dias 17 (14h às 19h) e 18 
(8h às 20h) no Jardim Interno.

2º Encontro de Benfeitores Franciscanos Na 
Porciúncula: 13/11, às 9h
Confirme a presença: Secretaria (2711-2499)
Almoço no local — R$ 15,00 (colaboração)

Calendário Paroquial -Atividades das 
Pastorais, dos Serviços, Grupos, Movimentos: 
entrega a Mercês Borges até 20/11.
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31º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser
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Sem entusiasmo nada 
de bom pode ser criado. 

Francisco Penna Netto - in memoriam
31 – 2ª feira 1º/11 – 3ª feira 02 – 4ª feira 03 – 5ª feira

04 – 6ª feira 05 – sábado 06 – domingo

Leituras da semana
Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e ninguém pode medir a sua grandeza.  Salmo 144,3

Rm 15,14-21
Sl 97(98),1-4
Lc 16,1-8
São Carlos Borromeu 

Rm 11,29-36
Sl 68(69),30-31.33-34.
                36-37
Lc 14,12-14

Rm 12,5-16a
Sl 130(131),1-3
Lc 14,15-24

Jó 19,1.23-27a
Sl 26(27),????
Fl 3.20-21
Jo 11,17-27

Rm 14,7-12
Sl 26(27),1.4.13-14
Lc 15,1-10

Rm 16,3-9.16.22-27
Sl 144(145),2-5.10-11
Lc 16,9-15

Ap 7,2-4.9-14
Sl 23(24),1-6
1Jo 3,1-3
Mt 5,1-12a

Viver o que dizem acreditar 

ViverViver

Dia 2 de novembro 

Celebração da Vida e da Esperança... da saudade
Missas: 6h30min, 8h, 9h30min e 18h

   Neste dia, a Igreja, ao celebrar a memória dos irmãos falecidos, 
roga a Deus por eles. A liturgia realça a Ressurreição e a Vida, tendo 

como referência a própria Ressurreição de Cristo.

85 anos – No dia 1º de novembro, os irmãos da OFS louvam o Senhor, nosso 
Deus, na Santa Missa das 18h, por tão longa e coesa existência da 
Fraternidade em Niterói. Maravilha! Paz e Bem!

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

Megabazar de Natal na Porciúncula – Colabore com o “Nosso Bazar Santo 
Antônio” que funcionará nos dias 29 e 30/11 e de 1º a 3/12, das 9h às 16h, 
no Salão de Festas, Rua Prof. Miguel Couto, 300, doando roupas e sapatos 
(adultos e crianças), toalhas de banho, lençóis, bijuterias, utensílios, objetos 
e mais; teremos então o que oferecer, a preços acessíveis, à nossa clientela. 

Formação de pais e comunidade – Iniciação à Vida Cristã - É com alegria 
que receberemos, em nossa próxima formação, o nosso orientador 
diocesano, Monsenhor Motta, professor de Bibliologia do Curso da Pastoral 
Catequética e nosso formador vicarial. Dia: 08/11. Horário: 19h30min. 
Tema: Advento – sua importância litúrgica. Local: Salão de Reuniões. 
Entrada Rua Miguel Couto, 300. Aguardamos a presença dos pais e dos 
agentes comunitários!

Receberão o Sacramento do Matrimônio 
               em novembro/2011:
dia 05   19h30  Marcio da S. Campista e Fernanda L. Cunha
dia 12   19h30  Maurício M. Mascarenhas e Lygia de A. Sardinha
dia 19   17h30  Marcus Dantas e Ana Paula B. Leite (Capela)
             19h30  Daniel de A. Chediek e Juliana da S. Ribeiro Gomes
dia 26   18h30  Alexandre G. Spanhol e Patrícia W. Mônaco
             19h30  Roger M. da Fonseca e Ana Luíza D. de Paula Antunes

No próximo 
domingo, dia 6, 
Solenidade de 

Todos os Santos

Você encontra em Nossa Loja: Folhinha do Sagrado Coração de Jesus,
em dois formatos, parede (R$ 11,00) e mesa ((R$ 23,00); Almanaque 
Santo Antônio/2012 ((R$ 12,00); agendas com comentário bíblico 
(R$ 23,00 e R$ 31,00); calendários: mariano (R$ 10,00), Divino Pai 
Eterno (R$ 11,00), do Dízimo (R$ 9,00), tipo marcador de páginas 
(R$ 4,00) e livros (títulos diversos).

 Evangelho de hoje trata de várias Quando se estabelece um conflito entre 
considerações a respeito dos escribas e nossas conveniências e a Palavra de Deus, esta Odos fariseus e suas condutas. última tem a primazia; do contrário, seremos, 

apenas, mais um fariseu, mais um escriba. 
Essas condutas seriam características 

somente deles? Vamos analisá-las com Outro empecilho para nosso testemunho de 
seriedade. cristão se chama vaidade. Cargos, posições de 

destaque alegram muito a nossa alma que, às 
Elas primavam pela falta de justiça e de vezes, até precisa sentir-se prestigiada. Isso é 

coerência. E hoje? Nós, católicos, cristãos comum. 
militantes na Igreja, através dos diversos 
movimentos e pastorais, somos muito Jesus Cristo afirmou: “Eu vim para servir e 
diferentes? não para ser servido”. Jesus lavou os pés dos 

apóstolos. Penso que não foi à toa. Precisamos 
Nós, que nos interessamos em conhecer aproveitar por inteiro essa lição. Nossa 

até minúcias da doutrina de Jesus Cristo e presença na Igreja tem que ser servidora, com 
observamos cuidadosamente a liturgia das encargos ou não, sentados no último banco, ou 
celebrações, caminhamos com coerência ou servindo ao altar. Estamos ali para servir. Nada 
não? nos pertence, tudo é do Senhor Ele conta 

conosco. 
Nossa identificação são crachás e demais  

distintivos, ou a vivência da justiça e do amor Muitas vezes me pergunto: sou dona de 
fraterno? quê? E a resposta salta imediatamente: de 

nada. Nem da minha própria vida, pois não a 
O cristão identifica-se pela sua presença, tenho só para mim; e ela nem sempre segue na 

quando ela é a resposta fiel àquilo que ele fala. direção da minha vontade. Ela está nas mãos do 
Isso é essencial. Qualquer que seja a sua Senhor que, dia a dia, vai me encaminhando 
atividade no mundo, na família, nos negócios,  segundo a sua sabedoria e me convidando a 
no desempenho profissional, sua postura de aceitá-la de coração. 
verdade e de justiça tem que conferir com tudo o 
que ele aprende no Evangelho. Assim vamos prosseguindo, buscando viver 

no amor de Deus, com simplicidade, humildade 
Se lemos e meditamos a Palavra de Deus, é e coerência, para que nossa presença seja 

para primordialmente vivê-la. Graças a Deus verdadeiramente evangelizadora e construtora 
muitos  assim o fazem. Sabemos que muitas do Reino de Deus. 
vezes a opção é sofrida e custosa, mas tem que 
acontecer; do contrário os demais esforços em Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
pregá-la tornam-se nulos. 

Regina Carmen Maia




