
aro leitor, o Evangelho de Mateus nos Também entende que os servos nada mais fizeram 
apresenta a “parábola dos talentos”. O texto do que cumprir com sua obrigação. Tais servos Cfaz parte do discurso escatológico, cujo somos nós.

cerne é a manifestação das realidades últimas ante a 
proximidade do final dos tempos (Cap. 24 e 25). E quais são os bens que Deus nos confiou? Nada 

mais, nada menos que o Reino: “Felizes os pobres 
Assim como fez na “parábola das dez virgens”, em espírito(...) felizes os que são perseguidos por 

Mateus, com o texto dos talentos, desenvolve o tema causa da justiça, porque deles é o Reino do Céu” (5, 

da vigilância. Deseja enfatizar o seu entendimento 3.10). A parábola, portanto, deseja orientar a atitude 
sobre o significado da espera que deve ser marcada dos que se sentem responsáveis pelo Reino de justiça 
pela proatividade. Antes de nos levar a fazer trazido por Jesus e o que vai acontecer com eles na 
perguntas, tais como: “Quando virá?” ou “Quando hora do acerto de contas, na volta do patrão (v. 19).
acontecerá o Reino?”, incita-nos o evangelista a 
indagar: “O que vamos fazer, enquanto o patrão que A parábola condena veementemente o 
distribuiu os talentos não chegar?”. empregado que entregou intactos os bens que 

recebeu. Ele teve medo e, por isso, não correu 
Vigiar é comprometer-se com a prática da justiça, riscos; mas não só não tirou desses bens qualquer 

tema que atravessa todo o Evangelho de Mateus. Os fruto, como também impediu que os bens do patrão 
ouvintes da parábola dos talentos precisam ter fossem criadores de vida nova.
presente a recomendação de Jesus: “Se a vossa 
justiça não superar a dos doutores da Lei e dos Através desta parábola, Mateus exorta a sua 
fariseus, não entrareis no Reino do Céu” (5, 20). comunidade no sentido de estar alerta e vigilante, 

sem se deixar vencer pelo comodismo e pela rotina. 
A parábola apresenta-nos a personagem do Esquecer os compromissos assumidos com Jesus e 

patrão. Trata-se do próprio Deus. O patrão resolveu com o Reino, demitir-se das suas responsabilidades, 
confiar seus bens a seus empregados. Distribuiu-os, deixar na gaveta os dons de Deus, aceitar 
a cada um, segundo suas capacidades: “A um, deu passivamente que o mundo se construa de acordo 
cinco talentos, a outro, dois, e um ao terceiro” (v. 15a). com valores que não são os de Jesus, instalar-se na 
O texto chama de “empregado bom e fiel” os que passividade e no comodismo, é privar os irmãos, a 
conseguiram dobrar o que haviam recebido. O Igreja e o mundo dos frutos a que têm direito.
acerto de contas esclarece a questão dos méritos: o 
que recebeu cinco talentos e com eles lucrou mais O discípulo de Jesus não pode esperar o Senhor 
cinco (v. 20) não é mais importante do que aquele que de mãos erguidas e de olhos postos no céu, alheio 
recebeu dois e lucrou com eles mais dois (v. 22), pois aos problemas do mundo. O discípulo de Jesus 
ambos recebem a mesma resposta do patrão: espera o Senhor profundamente envolvido e 
“Muito bem, empregado bom e fiel! Sobre o pouco empenhado no mundo, ocupado em distribuir a 
foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te todos os homens seus irmãos os “bens” de Deus e 
com o teu Senhor!” (vv. 21.23). O patrão não em construir o Reino.
discrimina nem estabelece graus de premiação. 
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13 de novembro 33º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser
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14 – 2ª feira 15 – 3ª feira 16 – 4ª feira 17 – 5ª feira

18 – 6ª feira 19 – sábado 20 – domingo

Leituras da semana
Tu, Senhor, és o meu escudo protetor, a minha glória e manténs erguida a minha cabeça. Salmo 3, 4 

1Mc 4,36-37.52-59
1Cr 29,10-12
Lc 19,45-48

1Mc 1,10-15.41-43.
                54-57.62-64
Sl 118(119),53.61.134.
                150.155.158
Lc 18,35-43

2Mc 6,18-31
Sl 3,2-7
Lc 19,1-10

2Mc 7,1.20-31
Sl 16(17),1.5-6.
                8b e 15
Lc 19,11-28

1Mc 2,15-29
Sl 49(50),1-2.5-6.
               14-15
Lc 19,41-44

1Mc 6,1-13
Sl 9A (9),2-4 e 6.16b e 19
Lc 20,27-40

Ez 34,11-12.15-17
Sl 22(23),1-2-3.5-6
1Cor 15,20-26.28
Mt 25,31-46

A Parábola dos Talentos
“Entregou-lhes os seus bens”. (Mt 25, 14)

Nesta 5ª feira, dia 17, comemoramos Santa Isabel da Hungria (1207-1231) que 
ingressou, ainda no tempo de São Francisco, na Ordem Franciscana Secular, da qual, 
hoje, é padroeira, junto com São Luís, Rei da França (comemorado em 25/07). Ela 
viveu, intensamente, para os pobres e os doentes, num espírito fraterno franciscano.

Comemoramos, no dia 18, a Dedicação das Basílicas de São Pedro e de São Paulo; 
no dia 19, os Santos Roque Gonzáles, Alfonso Rodriguez e Juan del Castillo, 
presbíteros e mártires da Igreja.

Megabazar de Natal – 29/11 a 3/12 — o sucesso depende de todos nós 
—Deixe a sua doação na Secretaria ou, às 3ªs feiras, em Nosso Bazar Santo 
Antônio, das 9h às 16h, no Salão de Festas, Rua Miguel Couto, 300. Há sempre 
“aquelas” roupas pessoais (adulto e criança), de cama/mesa/banho; “aqueles” 
acessórios, bolsas, cintos, bijuterias, óculos, calçados (adulto e criança); 
“aqueles” utensílios de cozinha, objetos de decoração que estão guardados há 
longo tempo; não são usados. Logo, podem ser doados, não é? Tudo que você 
doar — claro que em bom estado — pode tornar-se um sucesso para alguém. 
Quem se habilita? Nossa gratidão!

  
Tendo em vista o baixo número de inscrições para o 1º Encontro Regional sobre Acolhida e 
Adoção, que seria realizado no Centro Cultural São Judas Tadeu, em Niterói, ontem, dia 12/11, a 
Comissão Regional da Pastoral Familiar Leste 1 decidiu postergar o evento para 2012, com data 
a ser oportunamente comunicada. Aloisio e Ilza Bohrer Casal Regional Pastoral Familiar Leste 1

Termina o Ano Litúrgico
   No dia 20, domingo próximo, celebraremos a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do 
Universo. Em todas as Dioceses do Brasil, abertura da Campanha para a Evangelização com o lema: 
Em Cristo somos novas criaturas. É um momento para nós, cristãos, tomarmos consciência de 
nossa responsabilidade na manutenção da Igreja em suas necessidades (CNBB).

33º Domingo 
do 

Tempo 
Comum

Luiz Fernando Conde Sangenis 

Quando você estuda ou lê, 
dá-se a capacidade de “ler o mundo” 

de maneira diferente.  
Benjamin N. PereiraE

m
 tempo

dia 15 - 3ª feira - feriado nacional

Proclamação da República - 122 anos

dia 22 - 3ª feira - feriado municipal

Fundação da cidade de Niterói - 438 anos           

dia 27 – domingo                                                   

Missas: 6h30min, 8h e 18h. Não haverá a celebração das 12h. 
Não haverá confissões e expediente de Secretaria. 
Bênção de Santo Antônio apenas após as Missas.
Durante o dia a Porciúncula permanecerá fechada.
 
Missas: 6h30min, 8h e 18h. Não haverá a celebração das 12h.
Não haverá confissões e expediente de Secretaria.      
Bênção de Santo Antônio apenas após as Missas.
Durante o dia a Porciúncula permanecerá fechada.

Primeiro Domingo do Advento Início das leituras dominicais (São Marcos)
Encontro de Noivos – 8h30min às 19h (término da Missa)

Note e Anote – novembro/2011

Alô, você tem acessado o nosso site? 
Visite-o: 

www.porciunculaniteroi.com.br

Domingo da partilha – Há muito tempo, 
é característica do Terceiro Domingo do 
Mês a doação de alimentos aos 
usuários do Sefras/Porciúncula, pois 
são distribuídos, mensalmente, “quilos 
e quilos” não perecíveis. Neste mês 
pedimos arroz, feijão e óleo. Por favor, 
doe, continue a doar, volte a doar!

Receberão o Sacramento do
Matrimônio em dezembro/2011:

Dia 10 19h30  Rodrigo Gianni de Mello          
                       e Naila Borges Pinheiro
Dia 17 19h30  Leandro Freze Costa e           
                      Carine da Silva Leite            



A avidez do mercado descontrola o desejo 

de crianças, jovens e adultos. A publicidade 

conduz ilusoriamente a mundos distantes e 

maravilhosos, onde todo desejo pode ser 

satisfeito pelos produtos que têm um caráter 

eficaz, efêmero e até messiânico. Legitima-

se que os desejos se tornem felicidade. 

Como só se necessita do imediato, a 

felicidade se pretende alcançar através do 

bem-estar econômico e da satisfação 

hedonista (Documento de Aparecida n° 50).

O prazer de ter. A vontade de alcançar 

objeto e produto material tem sido uma 

opção de modelo educacional em muitas 

famílias. “- Filho, cumpra seu dever e ganhe 

uma coisa”.

A criança, até os seus 12 anos, está bem 

centrada no concreto. Mais concreto e 

menos abstrato. É aí que incorremos em 

desvios motivacionais, pois, como pais e 

responsáveis, podemos apelar para a 

“educação com contemplação de coisas” e 

não de valores. As coisas não são meio ou 

fim para educar. Coisas são coisas, 

tangenciáveis e efêmeras. E onde ficam os 

valores comunitários, coletivos, o olhar para 

a carência do outro, se apenas educarmos 

com os valores consumistas?

Pais, evitem as coisas! Coisas são a todo 

tempo inventadas, reinventadas em diversas 

formas, cores, satisfações passageiras. 

Sem o valor espiritual, o aprofundamento 

na vivência comunitária, o caminho 

catecumenal, a criança não saberá, 

futuramente, abstrair por que foi soterrada 

em sua primeira infância por tantas coisas.     

Geórgia Freitas – Comunicação da 

Pastoral Pegadas na Areia da Iniciação Cristã

Coluna da Pastoral Catequética
Pegadas na Areia da Iniciação Cristã

Estamos criando os nossos filhos 
para o consumo das coisas?

Cristo, faz com que eu saiba ser isenta e pura como 
a criança que vem ao mundo despojada de tudo, a 
quem só o Amor basta. 

Que eu saiba também caminhar por este mundo sem 
ser possuída pelas riquezas e afetos mundanos. 

Que nada me atraia ou prenda que não seja possuir o 
Teu Amor eternamente!

Que meu olhar tenha a serenidade de não se deter 
neste mundo, mas saiba seguir a Tua estrela de pureza, 
ao alto, iluminando as trevas e o frio que o pecado traz.

 Que eu não dê tanta importância a objetos e a 
valores perecíveis... que eu não me deixe inflamar até à 
obsessão por criaturas que não trazem a Tua perfeição 
e segurança.

Dá-me um coração calmo e tranquilo — que eu ame 
a todas as Tuas criaturas, mas que isso não me sirva de 
entrave aos meus voos espirituais.

Dá-me um coração vazio, desentulhado de paixões 
terrenas, para aí poderes estabelecer a Tua morada, 
para preenchê-lo completamente com o Teu Santo 
Amor.

Senhor, quero ser completamente pobre — 
despojada, isenta, livre de posses que me 
acorrentam...

Dá-me somente o Teu Amor e a Tua graça — assim 
terei o meu tesouro no Céu. Só os pobres sentem fome 
e sede — assim também quero ter sempre fome e sede 
do meu Deus. Só os pobres não são orgulhosos e 
sabem pedir — assim também quero pedir ao meu 
Deus que venha até mim, me dê a mão e me conduza 
através de todos os caminhos, quando o sol brilha, 
quando a noite cai,  quando o vento e a geada 
assustam, e quando... principalmente ao meio dia da 
existência vem uma vontade terrível de sentar, 
esmorecer, deixar ficar, cruzar os braços... É 
principalmente aí que não posso largar a Tua mão, meu 
Cristo querido, é quando mais necessito de saber-Te 
junto a mim para poder seguir adiante... 

Cristo, ensina-me a ser pobre! 
Que eu não tenha nada nas mãos para que elas 

possam Te servir. 
Mãos vazias do mundo — a grande disponibilidade 

interior.
   
Eu quero ser pobre do mundo... 
   para ser rica de Deus!      
                               
                                   Amém! 
                                                            Lucia Romeu      

Súplica do despojamento

Porque vivemos uma mudança de época, na qual é preciso   Para isso, as novas Diretrizes sugerem que o ponto de partida 
superar tanto o relativismo frouxo como o fundamentalismo seja Jesus Cristo. É preciso voltar sempre de novo a Jesus de 
fanático, as Diretrizes Gerais para Ação Evangelizadora da Nazaré, à sua pessoa e prática, para sermos seus discípulos 
Igreja no Brasil, para o período de 2011 a 2015, indicam missionários e, com Ele, anunciarmos o Reino de Deus nos dias 
urgências que nos mobilizam como Igreja e nos fazem voltar ao de hoje. As Diretrizes sugerem duas atitudes: alteridade e 
essencial. gratuidade. Alteridade refere-se à abertura que se deve ter ao 

outro, ao diferente, na prática do respeito, do encontro, do diálogo 
Segundo Dom Raymundo Damasceno Assis, presidente e da partilha. Gratuidade refere-se à prática de Jesus, que ia ao 

da CNBB, as Diretrizes apontam para “uma Igreja que se encontro do outro sem esperar nada em troca, negando práticas 
firma no discipulado de Jesus Cristo, colocando-se de modo que geram violência e destruição.
inquestionável ao lado da vida, em especial à vida 
fragil izada, ameaçada e desrespeitada; uma Igreja Enfim, é preciso considerar que só nos tornaremos 
samaritana, irmã dos mais pobres que se faça cada vez mais verdadeiros discípulos missionários, se anunciarmos a 
aber ta ao diálogo ecumênico e interreligioso, onde cada mensagem cristã não em primeiro lugar aos outros, mas a nós 
batizado reconheça e assuma o valor testemunhal de sua mesmos, cumprindo as exigências de Jesus e fazendo d’Ele o 
própria vida”. nosso ponto de partida.

Diretrizes Gerais para Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 
para o período de 2011 a 2015

Jesus Cristo, ponto de partida

   No mundo plural em que vivemos, é preciso a formação pastorais e movimentos, em todo espaço e tempo.
cristã de cada batizado, a fim de que seja verdadeiramente 
iniciado nos mistérios de Deus, no conhecimento das verdades Rede de comunidades! No mundo de hoje, busca-se 
da fé e na leitura e na prática da Palavra, para que o seu caminho trabalhar em rede. Também na Igreja. Para isso é preciso 
seja como o caminho de Emaús, onde se realizou o encontro valorizar a vida comunitária e resgatar as práticas locais. 
dos discípulos com a pessoa de Jesus Cristo. Existem muitas experiências comunitárias nas cidades, nas 

periferias, no mundo rural. As novas Diretrizes valorizam as 
O recurso do catecumenato dos primeiros séculos do experiências comunitárias, como os círculos bíblicos, os 

Cristianismo, atualizado para os nossos tempos, é um caminho grupos de família, as novas comunidades formadas por leigos. 
que se abre para a Nova Evangelização. Sugerem que nossas paróquias sejam setorizadas, a fim de que 

o Evangelho possa chegar em todos os ambientes e realidades 
A animação bíblica deve fazer com que a Palavra de Deus onde vive o povo.

esteja à frente de toda a obra evangelizadora. A religiosidade 
popular e as devoções tradicionais não evangelizam se não A Igreja voltada para Deus, para o mistério da Graça que lhe 
estiverem profundamente marcadas pela Palavra. Os métodos é dada, com a força que lhe vem da Palavra e dos Sacramentos, 
da Leitura Orante da Bíblia são apontados pelas Diretrizes deve estar voltada para fora, para a missão, a encarnação no 
Evangelizadoras como caminho de verdadeira evangelização. É mundo, o diálogo com a sociedade, o encontro com as culturas, 
preciso levar a Bíblia para as mãos do povo, nos grupos bíblicos o serviço aos pobres, enfim para a transformação da realidade, 
em família, nas comunidades, nos encontros de catequese, nas num mundo mais humano, mais fraterno.

Uma Igreja de Discípulos

Pe. Vitor Galdino Filho - Doutor em Teologia e coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Florianópolis
Fonte: Revista Família Cristã. Agosto 2011

Colaborou: Rosa Maria Ferraz Ximenes - OFS

Orar e Viver

Bem pouco serve meditar e orar, 
se da oração não derivam comportamentos de acordo com as exigências 

da Verdade e do Amor.



aro leitor, o Evangelho de Mateus nos Também entende que os servos nada mais fizeram 
apresenta a “parábola dos talentos”. O texto do que cumprir com sua obrigação. Tais servos Cfaz parte do discurso escatológico, cujo somos nós.

cerne é a manifestação das realidades últimas ante a 
proximidade do final dos tempos (Cap. 24 e 25). E quais são os bens que Deus nos confiou? Nada 

mais, nada menos que o Reino: “Felizes os pobres 
Assim como fez na “parábola das dez virgens”, em espírito(...) felizes os que são perseguidos por 

Mateus, com o texto dos talentos, desenvolve o tema causa da justiça, porque deles é o Reino do Céu” (5, 

da vigilância. Deseja enfatizar o seu entendimento 3.10). A parábola, portanto, deseja orientar a atitude 
sobre o significado da espera que deve ser marcada dos que se sentem responsáveis pelo Reino de justiça 
pela proatividade. Antes de nos levar a fazer trazido por Jesus e o que vai acontecer com eles na 
perguntas, tais como: “Quando virá?” ou “Quando hora do acerto de contas, na volta do patrão (v. 19).
acontecerá o Reino?”, incita-nos o evangelista a 
indagar: “O que vamos fazer, enquanto o patrão que A parábola condena veementemente o 
distribuiu os talentos não chegar?”. empregado que entregou intactos os bens que 

recebeu. Ele teve medo e, por isso, não correu 
Vigiar é comprometer-se com a prática da justiça, riscos; mas não só não tirou desses bens qualquer 

tema que atravessa todo o Evangelho de Mateus. Os fruto, como também impediu que os bens do patrão 
ouvintes da parábola dos talentos precisam ter fossem criadores de vida nova.
presente a recomendação de Jesus: “Se a vossa 
justiça não superar a dos doutores da Lei e dos Através desta parábola, Mateus exorta a sua 
fariseus, não entrareis no Reino do Céu” (5, 20). comunidade no sentido de estar alerta e vigilante, 

sem se deixar vencer pelo comodismo e pela rotina. 
A parábola apresenta-nos a personagem do Esquecer os compromissos assumidos com Jesus e 

patrão. Trata-se do próprio Deus. O patrão resolveu com o Reino, demitir-se das suas responsabilidades, 
confiar seus bens a seus empregados. Distribuiu-os, deixar na gaveta os dons de Deus, aceitar 
a cada um, segundo suas capacidades: “A um, deu passivamente que o mundo se construa de acordo 
cinco talentos, a outro, dois, e um ao terceiro” (v. 15a). com valores que não são os de Jesus, instalar-se na 
O texto chama de “empregado bom e fiel” os que passividade e no comodismo, é privar os irmãos, a 
conseguiram dobrar o que haviam recebido. O Igreja e o mundo dos frutos a que têm direito.
acerto de contas esclarece a questão dos méritos: o 
que recebeu cinco talentos e com eles lucrou mais O discípulo de Jesus não pode esperar o Senhor 
cinco (v. 20) não é mais importante do que aquele que de mãos erguidas e de olhos postos no céu, alheio 
recebeu dois e lucrou com eles mais dois (v. 22), pois aos problemas do mundo. O discípulo de Jesus 
ambos recebem a mesma resposta do patrão: espera o Senhor profundamente envolvido e 
“Muito bem, empregado bom e fiel! Sobre o pouco empenhado no mundo, ocupado em distribuir a 
foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te todos os homens seus irmãos os “bens” de Deus e 
com o teu Senhor!” (vv. 21.23). O patrão não em construir o Reino.
discrimina nem estabelece graus de premiação. 
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14 – 2ª feira 15 – 3ª feira 16 – 4ª feira 17 – 5ª feira

18 – 6ª feira 19 – sábado 20 – domingo

Leituras da semana
Tu, Senhor, és o meu escudo protetor, a minha glória e manténs erguida a minha cabeça. Salmo 3, 4 

1Mc 4,36-37.52-59
1Cr 29,10-12
Lc 19,45-48

1Mc 1,10-15.41-43.
                54-57.62-64
Sl 118(119),53.61.134.
                150.155.158
Lc 18,35-43

2Mc 6,18-31
Sl 3,2-7
Lc 19,1-10

2Mc 7,1.20-31
Sl 16(17),1.5-6.
                8b e 15
Lc 19,11-28

1Mc 2,15-29
Sl 49(50),1-2.5-6.
               14-15
Lc 19,41-44

1Mc 6,1-13
Sl 9A (9),2-4 e 6.16b e 19
Lc 20,27-40

Ez 34,11-12.15-17
Sl 22(23),1-2-3.5-6
1Cor 15,20-26.28
Mt 25,31-46

A Parábola dos Talentos
“Entregou-lhes os seus bens”. (Mt 25, 14)

Nesta 5ª feira, dia 17, comemoramos Santa Isabel da Hungria (1207-1231) que 
ingressou, ainda no tempo de São Francisco, na Ordem Franciscana Secular, da qual, 
hoje, é padroeira, junto com São Luís, Rei da França (comemorado em 25/07). Ela 
viveu, intensamente, para os pobres e os doentes, num espírito fraterno franciscano.

Comemoramos, no dia 18, a Dedicação das Basílicas de São Pedro e de São Paulo; 
no dia 19, os Santos Roque Gonzáles, Alfonso Rodriguez e Juan del Castillo, 
presbíteros e mártires da Igreja.

Megabazar de Natal – 29/11 a 3/12 — o sucesso depende de todos nós 
—Deixe a sua doação na Secretaria ou, às 3ªs feiras, em Nosso Bazar Santo 
Antônio, das 9h às 16h, no Salão de Festas, Rua Miguel Couto, 300. Há sempre 
“aquelas” roupas pessoais (adulto e criança), de cama/mesa/banho; “aqueles” 
acessórios, bolsas, cintos, bijuterias, óculos, calçados (adulto e criança); 
“aqueles” utensílios de cozinha, objetos de decoração que estão guardados há 
longo tempo; não são usados. Logo, podem ser doados, não é? Tudo que você 
doar — claro que em bom estado — pode tornar-se um sucesso para alguém. 
Quem se habilita? Nossa gratidão!

  
Tendo em vista o baixo número de inscrições para o 1º Encontro Regional sobre Acolhida e 
Adoção, que seria realizado no Centro Cultural São Judas Tadeu, em Niterói, ontem, dia 12/11, a 
Comissão Regional da Pastoral Familiar Leste 1 decidiu postergar o evento para 2012, com data 
a ser oportunamente comunicada. Aloisio e Ilza Bohrer Casal Regional Pastoral Familiar Leste 1

Termina o Ano Litúrgico
   No dia 20, domingo próximo, celebraremos a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do 
Universo. Em todas as Dioceses do Brasil, abertura da Campanha para a Evangelização com o lema: 
Em Cristo somos novas criaturas. É um momento para nós, cristãos, tomarmos consciência de 
nossa responsabilidade na manutenção da Igreja em suas necessidades (CNBB).

33º Domingo 
do 

Tempo 
Comum

Luiz Fernando Conde Sangenis 

Quando você estuda ou lê, 
dá-se a capacidade de “ler o mundo” 

de maneira diferente.  
Benjamin N. PereiraE

m
 tempo

dia 15 - 3ª feira - feriado nacional

Proclamação da República - 122 anos

dia 22 - 3ª feira - feriado municipal

Fundação da cidade de Niterói - 438 anos           

dia 27 – domingo                                                   

Missas: 6h30min, 8h e 18h. Não haverá a celebração das 12h. 
Não haverá confissões e expediente de Secretaria. 
Bênção de Santo Antônio apenas após as Missas.
Durante o dia a Porciúncula permanecerá fechada.
 
Missas: 6h30min, 8h e 18h. Não haverá a celebração das 12h.
Não haverá confissões e expediente de Secretaria.      
Bênção de Santo Antônio apenas após as Missas.
Durante o dia a Porciúncula permanecerá fechada.

Primeiro Domingo do Advento Início das leituras dominicais (São Marcos)
Encontro de Noivos – 8h30min às 19h (término da Missa)

Note e Anote – novembro/2011

Alô, você tem acessado o nosso site? 
Visite-o: 

www.porciunculaniteroi.com.br

Domingo da partilha – Há muito tempo, 
é característica do Terceiro Domingo do 
Mês a doação de alimentos aos 
usuários do Sefras/Porciúncula, pois 
são distribuídos, mensalmente, “quilos 
e quilos” não perecíveis. Neste mês 
pedimos arroz, feijão e óleo. Por favor, 
doe, continue a doar, volte a doar!

Receberão o Sacramento do
Matrimônio em dezembro/2011:

Dia 10 19h30  Rodrigo Gianni de Mello          
                       e Naila Borges Pinheiro
Dia 17 19h30  Leandro Freze Costa e           
                      Carine da Silva Leite            


