
om a queda do homem tem início o ressuscitar com toda a grandeza que o evento 
plano salvífico de Deus. Se com Adão comporta.Centrou a morte no contexto da vida 

humana, com Cristo ela será vencida — Paulo a Como juiz, é extremamente rigoroso e 
situa como último inimigo a ser subjugado. justo. Houve um ensino e transcorre um longo 

tempo de exercício, durante o qual contamos 
Reconhecemos a morte como fruto do com a palavra revelada e propagada, além do 

pecado. Vencê-la significa afirmar um estado amparo do Espírito Santo, nosso Consolador. O 
de santidade, de proximidade, de harmonia programa de salvação esboça-se no Sermão 
com os sagrados desígnios de Deus. Para da Montanha, onde estão definidas as virtudes 
chegar a isso desdobra-se a longa história essenciais, e se desdobra para incluir também 
humana, através da qual a presença do Mestre a grande parte da humanidade constituída 
se reveste de diferentes imagens que se pelos pecadores arrependidos (justo e 
centralizam em três funções: pastor, juiz e rei. misericordioso ele é).

Enquanto pastor, Jesus é extremamente Mas é na segunda vinda que ele assumirá, 
zeloso: cuida das ovelhas que se extraviam, em glória, aquilo que um dia esteve escrito por 
das mais fracas, feridas e doentes, ao mesmo Pilatos entre a zombaria e a descrença de 
tempo em que vigia as sadias e fortes, muitos: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. 
constituindo-se em guia seguro no longo, mas Incluídos os gentios na rota da salvação, 
finito percurso, do nosso aprendizado. Para poderemos então reconhecê-lo como Rei dos 
isso, ele veio, em contexto humilde, valendo-se Reis, majestade absoluta a submeter todos os 
basicamente dos extraordinários recursos povos, todos os reinos e mesmo a morte, para 
espirituais, morais e emocionais de que então realizar o desejo do Pai, que prometera, 
dispunha sempre. Demonstrou poder sobre na linhagem de Davi, um reino que nunca terá 
toda a criação: submeteu as doenças, andou fim, triunfo supremo do Bem, da Justiça e do 
sobre as águas, foi entendido pelos ventos, Amor. “Está próximo”, nos dizia João Batista, e, 
pelo mar, por uma simples figueira. Era o Verbo consonante com as palavras do profeta, Jesus 
encarnado, e tudo lhe era dócil, menos os nos convida a orar e vigiar. Não sabemos 
homens que não tinham olhos de ver e ouvidos quando — só o Pai sabe —, mas sabemos que 
de ouvir, o que, num certo momento, está sim, ele retornará para fazer cumprir tudo o que 
representado nos fariseus daqueles tempos. afinal, há muito tempo, estava escrito.
Vivendo nos contornos da situação do Servo                                                                 

                                                   Thalita Prado da SilveiraSofredor, chega à crucificação sem deixar de 
ser sublime em todos os instantes, para daí 
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20 de novembro 34º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser
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21 – 2ª feira 22 – 3ª feira 23 – 4ª feira 24 – 5ª feira

25 – 6ª feira 26 – sábado 27 – domingo

Leituras da semana
É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Lc 21, 19

Dn 7,2-14
Cânt.: Dn 3,75-81
Lc 21,29-33

Zc 2,14-17
Cânt.: Lc 1,46-55
Mt 12,46-50

Dn 2,31-45
Cânt.: Dn 3, 57-58.
                   60-61
Lc 21, 5-11

Dn 5,1-6.13-14.
        16-17.23-28
Cânt.: Dn 3, 62-67
Lc 21,12-19

Dn 6,12-28
Cânt.: Dn 3,68-74
Lc 21,20-28

Dn 7,15-27
Cânt.: Dn 3, 82-87
Lc 21,34-36

Is 63,16b-17.19b;64,2b-7
Sl 79(80),2ac e 3b.15-16.18-19
1Cor 1,3-9
Mc 13,33-37

A realeza de Jesus

No próximo domingo, começa um novo Ano Litúrgico com as leituras do ano 
B, evangelista São Marcos. O Ano Litúrgico começa no Primeiro Domingo do 
Advento e termina na Festa do Cristo Rei. As datas são móveis. Nele há duas 
grandes etapas: Natal e Páscoa. Cada uma tem três momentos: preparação, 
celebração da festa e seu prolongamento. Entre essas etapas, acontece o 
chamado Tempo Comum.  Sylvia Castro

Em 1991, a Igreja no Brasil criou o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e 
Leigas. A data escolhida foi a festa de Cristo Rei celebrada neste domingo, dia 
20. Que todos nós vivamos a grandeza do nosso Batismo, colocando a mão no 
arado e chamando a todos para o “Vinde e vede” de Jesus Cristo, o nosso Rei. 

Festas litúrgicas – Amanhã, 21, comemoramos a Apresentação de Nossa 
Senhora; no dia 22, Santa Cecília; no dia 24, Santo André Dung-Lac e 
Companheiros Mártires.

Feriado Municipal, Fundação da cidade de Niterói — No dia 22, 3ª feira, as 
Missas serão às 6h30min, 8h e 18h. Não haverá a celebração das 12h nem 
confissões nem expediente de Secretaria. A bênção de Santo Antônio será 
apenas após as Missas. Durante o dia a Porciúncula permanecerá fechada.

Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo
Celebramos o Triunfo do Amor de Cristo a todos sem distinção. E assim devem caminhar 
os seus discípulos. Esta solenidade marca o término do Ano Litúrgico. Deus seja louvado!

34º Domingo 
do Tempo Comum

Todo gesto de amor 
é uma evangelização.

E
m

 tempo

Participação na Novena de Natal, um momento precioso. Todos estão convidados!
Natal do Senhor, este é o tempo favorável; este é o dia da salvação! Nosso coração, cheio de esperança, volta-se para Deus, 

que se faz Menino e vem morar entre nós. Preparemo-nos para esta Festa, participando da Novena de Natal em nossa Paróquia,  
de 05/12 a 15/12, às 17 h, exceto sábado e domingo.

Jesus entra no mundo e se desenvolve no seio de uma família humana, a Sagrada Família. Queremos, então, apresentar ao 
Menino Deus a realidade de nossas famílias. Estaremos no Tempo do Advento e, reunidos em comunidade, meditaremos a 
chegada de Cristo, buscando o arrependimento dos nossos pecados e preparando o nosso coração. Para acompanhar as 
orações próprias, adquiram o livrinho Novena de Natal 2011 da Editora Paulus, já à venda em Nossa Loja.

Faremos o gesto concreto na forma de doação de mantimentos, tais como: feijão, óleo, açúcar, farinha de mesa, arroz e leite 
em pó (em pacote), para os irmãos e irmãs assistidos pelo SEFRAS. Que o Menino Jesus nos abençoe!

Tarde socioeducativa na Porciúncula

A Prof. Neuza Caffaro, especialista em Neurociências da Longevidade, fará uma palestra sobre ativação congnitiva dentro 
da abordagem da Neuroliguística e Neurociências com dinâmicas e atividades a serem compartilhadas e adotadas no dia 
a dia.

Título:  Saber Otimizar Sempre a MEMÓRIA

 — 30 de novembro de 2011, quarta-feira, às 15h — Local: Salão de Reuniões

Clientela: a comunidade, em especial 
os que estão em plena idade da maturidade.

Frei Anselmo Fracasso, OFM

No próximo domingo, dia 27, o 4º do mês, 
nossas orações voltam-se, especialmente, 
para os nossos dizimistas ativos e falecidos.

As inscrições/ informações sobre Casamento 
Comunitário podem ser obtidas com os 
par ticipantes da Pastoral Familiar, nos 
plantões do 1º e 3º sábados do mês, das 8h às 
10h30min. Próxima celebração 17/03/2012. 

A Pastoral dos Surdos vai apresentar um lindo 
Auto de Natal em Língua de Sinais, no dia 
03/12, após a Missa das 16h, no Salão de 
Reuniões. Ingresso é 1Kg de alimento não 
perecível ou 1 brinquedo para distribuição no 
Natal. Toda a Comunidade está convidada.



Prepare a sua Coroa do Advento, paroquiano, pois, no dia 27 próximo, já viveremos o Tempo 
do Advento: um círculo de folhagem verde — vida — e quatro velas — a Luz que vem — 
marcando as quatro semanas deste período. Cada vela indica um Domingo do Advento. No 
primeiro, acende-se uma vela; no domingo seguinte, a primeira e a segunda, e assim por diante. 
Apaga-se a vela após a oração. Que oração fazer? Uma sugestão: “Vem, Senhor Jesus! Amém!”. 
Simples, curta, mas tudo celebrado com ternura, à espera do Menino Deus. A criatividade de 
cada um e de cada grupo pode organizar uma celebração mais ampla e bem marcante. 

A leitura orante, ou lectio divina, Deus. Quanto mais se trabalha a 
é uma atividade espiritual, em que a Escritura, quanto mais exercitamos 
retidão do coração conta mais que nosso esforço em aprofundá-la e 
as aptidões intelectuais. É uma assimi lá- la,  tanto mais se 
leitura lenta, meditada, saboreada experimenta sua força e a graça de 
da Palavra de Deus, que busca, Deus que nos faz compreendê-la.
através de um contato diário, 

Irmã Roberta Peluso, OSBpessoal e íntimo com a Sagrada 
Mosteiro da Santíssima Trindade, Santa Escritura, entrar em diálogo com 

Cruz do Sul-RS

No domingo, 13 de novembro, foi 
realizado o segundo Encontro de 
Benfeitores Franciscanos em nossa 
paróquia, a Porciúncula de Niterói.

A presença da equipe Pró-Vocações 
Franciscanas, representada por Frei 
Alvaci, Frei Edivaldo e Frei Roger, fez-nos 
sen t i r  pa r t i c ipan tes  da  Famí l i a  
Franciscana, unida em torno de um 
carisma especial íssimo, em que 
Francisco e Clara de Assis nos ensinam a 
encontrar o Senhor Jesus através da 
fraternidade universal.

Foi projetado o filme sobre a vida das 
Clarissas. Os depoimentos de algumas 
irmãs transmitiram a alegria de servir o 
Senhor na oração, na pobreza e na 
simplicidade.

Frei Roger falou sobre a representação 
do Sagrado nos símbolos religiosos, 
most rando que  a  a r te  pe r mi te  
manifestações diversas de acordo com a 
época e o momento vivido. Encontramos 
diferentes imagens de Francisco de Assis, 
de barro, de madeira, de gesso ou 
cerâmica, ora representada com a Cruz, 
ora com  os pássaros; também com os 
pés sobre o globo terrestre e os olhos na 
direção do Céu, simbolizando o seu 
encontro com  Deus aqui na vida terrena. 
No Convento de Santo Antônio existe uma 
imagem, do período barroco, na qual 
Francisco pisa em moedas, mostrando 
seu desprezo ao dinheiro.

Presentes, na organização do Encontro, 
a OFS e também a Jufra que nos 
proporcionou momentos de descontração 
com brincadeiras e cantos.

Após a Missa, foi servido delicioso 
almoço no Salão de Festas. Tiramos a foto 
oficial com todos os participantes, no 
jardim interno, próximo à imagem de 
Francisco de Assis.

Foi mesmo uma manhã franciscana 
intensa, com alegria e cortesia. Paz e Bem.

Rosa Maria Ferraz Ximenes  -  OFS  - 
Porciúncula/Niterói    

Aconteceu...

Hoje, último domingo do Ano Litúrgico, a Igreja celebra a 
festa de Cristo Rei. Para nós, o que significa ser rei? Poder,  
majestade, riqueza, significância, aparecimento, quase diário, 
na mídia, uma pessoa incomum. Quem de nós não gostaria 
de, um dia, ser um rei,  uma rainha, ser servido ? Isso é normal 
e natural no mundo no qual vivemos.

Jesus não negou a sua majestade, só que a majestade 
dele não é deste mundo. O seu reino chama-se verdade; Ele é o 
Rei da Verdade. Como Pilatos, perguntamos: “O que é a 
verdade?”(Jo 18,38). Essa é uma pergunta muito difícil de ser 
respondida, uma vez que onde há cem pessoas há cem 
verdades ou, talvez, até mais.

Como podemos desvendar os mistérios desse reino? Os 
Evangelhos são a única pista para descobrir o reino de Jesus, 
o Reino da Verdade. Esse reino começa de uma forma muito 
diferente dos outros. Começa na manjedoura, não no palácio. 
(...) A sua juventude, esse rei a passou numa vila, trabalhando 
como marceneiro para assegurar o pão para si e sua mãe.(...) 
Começando a vida pública, ele próprio afirma que “os 
passarinhos têm os seus ninhos, as raposas têm as suas Quem é o maior nesse Reino? “Aquele, pois, que se fizer 
tocas, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a pequeno como esta criança, eis o maior no Reino dos 
cabeça”(Lc 9,58). Céus”(Mt 18,4). No final, o Rei disse aos apóstolos: “Qual é, 

com efeito, o maior: aquele que está à mesa ou o que serve? 
Nas Escrituras encontramos algumas passagens que nos Não é acaso o que está à mesa? Ora, quanto a mim, estou no 

falam do reino ao qual Jesus se refere, o Reino de Deus: “O meio de vós no lugar daquele que serve”(Lc 22,27).
Reino dos Céus é comparável a um grão de mostarda: é a 
menor de todas as sementes, mas, quando cresce, é a maior Que reino diferente temos aqui! Esse é o Reino da 
das hortaliças; torna-se um árvore”(Mt 13,31-32). “O Reino Verdade, onde o rei serve os seus súditos, onde o amor e o 
de Deus é comparável ao fermento que uma mulher põe em perdão, a bondade e a humildade reinam; onde se doa uma 
três medidas de farinha, de tal forma que a massa toda fica vida por outra; onde as vidas não são tiradas. É um reino de 
fermentada" (Mt 13,33). “O Reino dos Céus é comparável ao sinceridade, de um coração aberto às necessidades do outro. 
tesouro que estava escondido num campo e que um homem É um reino onde se serve e não se espera ser servido.(...) 
descobriu: ele o esconde novamente, põe à venda tudo o que 

Frei Mariusz Pruszak,OFMConv. Cavaleiro da Imaculada-nov./2005. possui e compra aquele campo”(Mt 13,44).
Colaborou Geraldo Moro  

A minha realeza não é deste mundo.Se a minha realeza 
fosse deste mundo, os meus guardas teriam combatido 

para que eu não fosse entregue aos judeus.
Mas a minha realeza, agora, não é daqui. João 18,36

Vem aí o Natal do Senhor — um símbolo do Tempo de Espera

   O que é leitura orante?

Informando

Certo dia, um pai saiu de casa muito cedo. Havia chovido 
muito. Fazia frio. O pai pisava na lama, deixando no barro já meio 
endurecido as marcas de seus pés. 

Quando chegou à esquina, sentiu que alguém o 
acompanhava. Olhando para trás, viu que era seu filho de cinco 
anos. Perguntou o que ele fazia ali. A resposta do menino: Estou 
procurando pisar onde o senhor pisa.

O pequeno vinha se esforçando para pôr os pezinhos no lugar 
onde havia a marca dos pés do pai. Normalmente as pessoas 
olham muito mais para nossas vidas do que para nossas 
palavras. O mundo está interessado em ver o que fazemos, como 
procedemos, qual a nossa atitude para com o próximo, nas horas 
difíceis, diante das injustiças. 

Será que deixamos pegadas dignas de serem seguidas?

Colaborou: Dorinha B. Neves

Fonte: Carta Mensal das Equipes de Nossa Senhora

Li, gostei... multiplico

“Ó Deus, Pai de todos os dons, nós vos proclamamos 
fonte de tudo o que temos e somos”...

No dia 24, quarta 5ª feira
de novembro, celebramos o
Dia Nacional de Ação de Graças

Numa só voz, agradeçamos, 
ao Senhor, a sua misericórdia.

Pois nos ensina São Francisco:
Vós sois nossa eterna Vida, 
ó grande e maravilhoso Deus.
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No dia 24, quarta 5ª feira
de novembro, celebramos o
Dia Nacional de Ação de Graças

Numa só voz, agradeçamos, 
ao Senhor, a sua misericórdia.

Pois nos ensina São Francisco:
Vós sois nossa eterna Vida, 
ó grande e maravilhoso Deus.



om a queda do homem tem início o ressuscitar com toda a grandeza que o evento 
plano salvífico de Deus. Se com Adão comporta.Centrou a morte no contexto da vida 

humana, com Cristo ela será vencida — Paulo a Como juiz, é extremamente rigoroso e 
situa como último inimigo a ser subjugado. justo. Houve um ensino e transcorre um longo 

tempo de exercício, durante o qual contamos 
Reconhecemos a morte como fruto do com a palavra revelada e propagada, além do 

pecado. Vencê-la significa afirmar um estado amparo do Espírito Santo, nosso Consolador. O 
de santidade, de proximidade, de harmonia programa de salvação esboça-se no Sermão 
com os sagrados desígnios de Deus. Para da Montanha, onde estão definidas as virtudes 
chegar a isso desdobra-se a longa história essenciais, e se desdobra para incluir também 
humana, através da qual a presença do Mestre a grande parte da humanidade constituída 
se reveste de diferentes imagens que se pelos pecadores arrependidos (justo e 
centralizam em três funções: pastor, juiz e rei. misericordioso ele é).

Enquanto pastor, Jesus é extremamente Mas é na segunda vinda que ele assumirá, 
zeloso: cuida das ovelhas que se extraviam, em glória, aquilo que um dia esteve escrito por 
das mais fracas, feridas e doentes, ao mesmo Pilatos entre a zombaria e a descrença de 
tempo em que vigia as sadias e fortes, muitos: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. 
constituindo-se em guia seguro no longo, mas Incluídos os gentios na rota da salvação, 
finito percurso, do nosso aprendizado. Para poderemos então reconhecê-lo como Rei dos 
isso, ele veio, em contexto humilde, valendo-se Reis, majestade absoluta a submeter todos os 
basicamente dos extraordinários recursos povos, todos os reinos e mesmo a morte, para 
espirituais, morais e emocionais de que então realizar o desejo do Pai, que prometera, 
dispunha sempre. Demonstrou poder sobre na linhagem de Davi, um reino que nunca terá 
toda a criação: submeteu as doenças, andou fim, triunfo supremo do Bem, da Justiça e do 
sobre as águas, foi entendido pelos ventos, Amor. “Está próximo”, nos dizia João Batista, e, 
pelo mar, por uma simples figueira. Era o Verbo consonante com as palavras do profeta, Jesus 
encarnado, e tudo lhe era dócil, menos os nos convida a orar e vigiar. Não sabemos 
homens que não tinham olhos de ver e ouvidos quando — só o Pai sabe —, mas sabemos que 
de ouvir, o que, num certo momento, está sim, ele retornará para fazer cumprir tudo o que 
representado nos fariseus daqueles tempos. afinal, há muito tempo, estava escrito.
Vivendo nos contornos da situação do Servo                                                                 

                                                   Thalita Prado da SilveiraSofredor, chega à crucificação sem deixar de 
ser sublime em todos os instantes, para daí 
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20 de novembro 34º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser
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21 – 2ª feira 22 – 3ª feira 23 – 4ª feira 24 – 5ª feira

25 – 6ª feira 26 – sábado 27 – domingo

Leituras da semana
É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Lc 21, 19

Dn 7,2-14
Cânt.: Dn 3,75-81
Lc 21,29-33

Zc 2,14-17
Cânt.: Lc 1,46-55
Mt 12,46-50

Dn 2,31-45
Cânt.: Dn 3, 57-58.
                   60-61
Lc 21, 5-11

Dn 5,1-6.13-14.
        16-17.23-28
Cânt.: Dn 3, 62-67
Lc 21,12-19

Dn 6,12-28
Cânt.: Dn 3,68-74
Lc 21,20-28

Dn 7,15-27
Cânt.: Dn 3, 82-87
Lc 21,34-36

Is 63,16b-17.19b;64,2b-7
Sl 79(80),2ac e 3b.15-16.18-19
1Cor 1,3-9
Mc 13,33-37

A realeza de Jesus

No próximo domingo, começa um novo Ano Litúrgico com as leituras do ano 
B, evangelista São Marcos. O Ano Litúrgico começa no Primeiro Domingo do 
Advento e termina na Festa do Cristo Rei. As datas são móveis. Nele há duas 
grandes etapas: Natal e Páscoa. Cada uma tem três momentos: preparação, 
celebração da festa e seu prolongamento. Entre essas etapas, acontece o 
chamado Tempo Comum.  Sylvia Castro

Em 1991, a Igreja no Brasil criou o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e 
Leigas. A data escolhida foi a festa de Cristo Rei celebrada neste domingo, dia 
20. Que todos nós vivamos a grandeza do nosso Batismo, colocando a mão no 
arado e chamando a todos para o “Vinde e vede” de Jesus Cristo, o nosso Rei. 

Festas litúrgicas – Amanhã, 21, comemoramos a Apresentação de Nossa 
Senhora; no dia 22, Santa Cecília; no dia 24, Santo André Dung-Lac e 
Companheiros Mártires.

Feriado Municipal, Fundação da cidade de Niterói — No dia 22, 3ª feira, as 
Missas serão às 6h30min, 8h e 18h. Não haverá a celebração das 12h nem 
confissões nem expediente de Secretaria. A bênção de Santo Antônio será 
apenas após as Missas. Durante o dia a Porciúncula permanecerá fechada.

Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo
Celebramos o Triunfo do Amor de Cristo a todos sem distinção. E assim devem caminhar 
os seus discípulos. Esta solenidade marca o término do Ano Litúrgico. Deus seja louvado!

34º Domingo 
do Tempo Comum

Todo gesto de amor 
é uma evangelização.

E
m

 tempo

Participação na Novena de Natal, um momento precioso. Todos estão convidados!
Natal do Senhor, este é o tempo favorável; este é o dia da salvação! Nosso coração, cheio de esperança, volta-se para Deus, 

que se faz Menino e vem morar entre nós. Preparemo-nos para esta Festa, participando da Novena de Natal em nossa Paróquia,  
de 05/12 a 15/12, às 17 h, exceto sábado e domingo.

Jesus entra no mundo e se desenvolve no seio de uma família humana, a Sagrada Família. Queremos, então, apresentar ao 
Menino Deus a realidade de nossas famílias. Estaremos no Tempo do Advento e, reunidos em comunidade, meditaremos a 
chegada de Cristo, buscando o arrependimento dos nossos pecados e preparando o nosso coração. Para acompanhar as 
orações próprias, adquiram o livrinho Novena de Natal 2011 da Editora Paulus, já à venda em Nossa Loja.

Faremos o gesto concreto na forma de doação de mantimentos, tais como: feijão, óleo, açúcar, farinha de mesa, arroz e leite 
em pó (em pacote), para os irmãos e irmãs assistidos pelo SEFRAS. Que o Menino Jesus nos abençoe!

Tarde socioeducativa na Porciúncula

A Prof. Neuza Caffaro, especialista em Neurociências da Longevidade, fará uma palestra sobre ativação congnitiva dentro 
da abordagem da Neuroliguística e Neurociências com dinâmicas e atividades a serem compartilhadas e adotadas no dia 
a dia.

Título:  Saber Otimizar Sempre a MEMÓRIA

 — 30 de novembro de 2011, quarta-feira, às 15h — Local: Salão de Reuniões

Clientela: a comunidade, em especial 
os que estão em plena idade da maturidade.

Frei Anselmo Fracasso, OFM

No próximo domingo, dia 27, o 4º do mês, 
nossas orações voltam-se, especialmente, 
para os nossos dizimistas ativos e falecidos.

As inscrições/ informações sobre Casamento 
Comunitário podem ser obtidas com os 
par ticipantes da Pastoral Familiar, nos 
plantões do 1º e 3º sábados do mês, das 8h às 
10h30min. Próxima celebração 17/03/2012. 

A Pastoral dos Surdos vai apresentar um lindo 
Auto de Natal em Língua de Sinais, no dia 
03/12, após a Missa das 16h, no Salão de 
Reuniões. Ingresso é 1Kg de alimento não 
perecível ou 1 brinquedo para distribuição no 
Natal. Toda a Comunidade está convidada.


