
“Vigiai, portanto, porque não sabeis fazer com que as coisas aconteçam em 
quando o dono da casa vem: à tarde, à nosso tempo, no ser humano, na luta 
meia-noite, de madrugada ou ao diária, na busca pelo Deus que liberta, 
amanhecer”, eis um convite para todos preparando nossos corações, numa santa 
aqueles que buscam a Deus de coração conversão,  po is  Jesus vem.  Na 
sincero. fraternidade que serve e santifica, revela-se 

a quem ama o pequeno e o pobre de 
Com certeza, vigiar é uma tarefa coração.

constante em nossa vida de cristão. 
Devemos estar sempre vigilantes, isto é, A cada Advento que celebramos, vem a 
prepararmo-nos para o encontro com nós o eco dos profetas, eco que a Igreja faz 
Cristo, para as festas que se aproximam. A para viver a conversão de filhos e filhas, 
preparação é sempre um tempo de alegria, viver na fé, um dom que nos permite 
mas será ainda maior com a chegada do identificar o Cristo presente em nosso 
Natal. Assim, a Igreja – liturgia – convida- meio.
nos para esse tempo de alegria, esperando 
a chegada do Senhor. Que o Tempo do Advento seja com 

celebrações de realização moderada, sem 
Advento, período de espera, tempo de antecipar a alegria e o júbilo do Natal. 

chegada e de acolhida, uma busca pela Part icipemos das celebrações na 
Vida e Esperança naquele que vem para Paróquia, junto com os irmãos(ãs) na fé, na 
nos salvar. Com toda simplicidade humana esperança, na caridade, e  rezemos com a 
v i v e r  n o  p e r d ã o ,  p o i s  D e u s  é  família, meditando a Palavra de Deus, 
misericordioso, é grande, e deseja que celebrando com outras famílias – Novena 
nenhum de seus filhos se perca, mas que de Natal – realizando uma boa confissão. 
tenha vida e em abundância, porque Enfim, é tempo de preparar-se e vigiar com 
jamais Deus vai desistir de nós, mesmo as graças e as bênçãos de Deus. Esperar 
que, de repente, nos afastarmos dele, pois com alegria o Natal. Amém!
caminha sempre conosco.

Fraternalmente,
Vida-Esperança não é algo que 

Frei Vilmar Alves da Silvasomente se almeja, uma vez que devemos 

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 1.917 edição semanal 3.000 exemplares  distribuição gratuita

27 de novembro Primeiro Domingo do Advento
Um jeito franciscano de ser
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28 – 2ª feira 29 – 3ª feira 30 – 4ª feira

1º/12 – 5ª feira 2 – 6ª feira 3 – sábado 4 – domingo

Leituras da semana
É crendo no coração que se alcança a justiça. Rm 10,10a

Is 29,17-24
Sl 26(27), 1.4.13-14 
Mt 9,27-31

Is 11,1-10
Sl 71(72), 1-2.7-8.12-13.17.
Lc 10,21-24 

Rm 10,9-18
Sl 18(19), 2-5
Mt 4,18-22

Is 26,1-6
Sl 117(118), 1 e 8-9.
                19-21.25-27a
Mt 7,21.24-27

Is 30,19-21.23-26
Sl 146(147A) 1-6
Mt 9,35—10,1.6-8

Is 40,1-5.9-11
Sl 84(85), 9-14
2Pd 3,8-14
Mc 1,1-8

Vida e EsperançaNovena de Natal – Preparação para o Nascimento de Jesus

Participemos da Novena de Natal em nossa Paróquia a ser realizada de 05 a 15/12, 
às 17h, exceto sábado e domingo. Para acompanhar as orações próprias, adquira o 
folheto 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!

Pastoral do Dízimo – Hoje, quarto domingo do mês, em todas as Celebrações 
Eucarísticas, oramos por nossos dizimistas, pois sabemos que nós somos a Igreja, 
logo as suas necessidades são também as nossas. Vale dizer: somos os 
construtores/operários de nossa comunidade eclesial.
2 – Reunião da Pastoral no dia 1º/12, às 15h30min, no Auditório. É importante a 
presença de todos nesta nossa última reunião de 2011.

Tarde socioeducativa na Porciúncula: dia 30, 4ª feira, 15h, no Salão de Reuniões
Clientela: a comunidade, em especial os que estão em plena idade da maturidade.

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. Tema:  Saber Otimizar Sempre a MEMÓRIA.

A Associação de Maria Auxiliadora e o Movimento Sacerdotal Mariano 
convidam todos para o Cenáculo, a Bênção do Santíssimo e a Missa celebrada pelo 
Pe. Jair Cardoso, no Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora, em Santa Rosa. 
Dia: 3/12, sábado - Início às 8h - Missa às 10h. Nossa Senhora, rogai por nós!

Megabazar de Natal na Porciúncula 
 — 29/11 a 03/12 — das 9h às 16h

Um evento beneficente! Você tem algo para doar? Entregue na Secretaria. 
Participe! Envolva-se! Guardar ou partilhar, eis a questão!                

1º Domingo do Advento
Jesus nos pede que fiquemos atentos, vigilantes, prontos, apesar de nossa fragilidade, pois a fé nos sustenta, a perseverança 
nos faz aguardar Aquele que vem, o amor nos mobiliza. É, portanto, tempo de conversão.

“O Tempo do Advento possui dupla característica: sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que 
se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, é também um tempo em que, por meio dessa lembrança, 
voltam-se os corações para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. Por esse duplo motivo, o tempo do 
Advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa.

Cantar o advento do Senhor - No início do ano litúrgico, ao longo de quatro semanas, a Igreja entoa um canto de vigilante, 
amorosa e alegre espera da vinda do Senhor, o Príncipe da Paz, o Emanuel, Deus-conosco. Este canto, antes entoado pelos 
profetas, João Batista e Maria, continua ressoando no seio da Igreja que clama: “Vem, Senhor, nos salvar. Vem, sem demora, 
nos dar a paz”. Diretório de Liturgia/2011

Visitai, Senhor, a nossa vinha e protegei-a.

Súplica...  

 Cf. Salmo 79(80)15,18

A Paróquia convida toda a comunidade e, 
em especial, as pastorais e os 
profissionais da área de Educação e de 
Saúde para participarem do Encontro com 
a equipe do Projeto Nacional da Província 
Franciscana e especialistas sobre 
HANSENÍASE no dia 29, 3ª feira, às 19 
horas, no Salão de Reuniões, na Rua 
Miguel Couto, 300. Importante observar 
que o Brasil figura nos primeiros lugares 
no mundo em número de casos da 
doença.  
 
Festas litúrgicas – No dia 30 é a festa de 
Santo André, apóstolo. No dia 3/12 
comemoramos São Francisco Xavier.

A Pastoral de Iniciação Cristã de Jovens 
e Adultos e a Pastoral da Juventude 
realizarão um Luau com Cristo, no dia 03 
próximo, na Praia de São Francisco. Será 
um momento de confraternização, 
reflexões e brincadeiras para que Cristo 
seja um em todos.

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.

Is 2,1-5
Sl 121(122), 1-9
Mt 8,5-11



Neste fim de semana começamos o Tempo do Advento. As novenas de Natal são uma ótima oportunidade para a 
Neste ano são quatro semanas inteiras de preparação para a recitação ou o canto dessas antífonas e um aprofundamento 
Solenidade do Natal. Como o próprio nome indica, o Advento do sentido do Advento. É preciso, porém, não confundir 
nos mergulha no mistério da “vinda” do Senhor, significa Advento com Natal. São tempos distintos, embora um seja 
vinda, chegada. Celebramos o Senhor que veio um dia e entrou preparação do outro. O Tempo do Natal começará na tarde do 
na nossa história, que vem cada dia e nos encontra onde dia 24 de dezembro. 
estamos e que virá no fim dos tempos Os grandes companheiros de 
para julgar os vivos e os mortos. caminhada no Advento são 

João Batista e Maria, que tem o quarto 
domingo todo em sua homenagem, O Advento tem duas partes, uma 
além da solenidade da Imaculada até o dia 16 de dezembro e a outra a 
Conceição, no dia 8 de dezembro. O partir do dia 17. Na segunda parte, 
livro do profeta Isaías é lido nos três cantam-se as antífonas do Ó. Elas 
primeiros domingos e durante a aparecem nas Vésperas e na 
semana. aclamação do Evangelho das missas 

destes dias. São belas antífonas que 
também merecem um destaque. João Batista aparece no segundo 
Durante sete dias, o Cristo que vem domingo, pregando a conversão e 
recebe títulos especiais, todos começados com a exclamação anunciando Aquele que deve vir, e, no terceiro domingo, como 
Ó. Por isso, damos a Maria o título de Nossa Senhora do Ó, que testemunha da Luz. Ele não é a Luz, nem Elias, nem o Messias, 
é Nossa Senhora da Expectação, a Mulher grávida que espera nem o Profeta. É a voz que clama no deserto e prepara os 
dar à luz o seu Filho. caminhos do Senhor.

                                                          Fonte: Revista Família Cristã/2005 

Isaías, 

Informando...

Estamos novamente no tempo santo e abençoado do para chegar, mas que, neste Tempo, surge no semblante de um 
Advento. Tudo recomeça. Precisamos procurar um olhar Menino Esperança e nos mostra os caminhos da segurança 
diferente para as coisas do Senhor. Os cânticos e as antífonas verdadeira e da justiça total.
deste Tempo Litúrgico projetam nossa atenção para o Senhor 

Alimentamos em nós e em nossas comunidades 
que está sempre vindo. 

sentimentos de vigilância e de atenção. 
Colocamo-nos num estado de expectativa. No coração 

A Igreja entra numa atmosfera de expectativa. Aguarda a 
das tormentas, dos vendavais, das guerras interiores e 

visita do Senhor! 
exteriores, nosso olhar dirige-se para Aquele que sempre está 

Um novo Ano Litúrgico – Vivemos o Advento 

Aguardamos “Aquele que vem”

Um olhar diferente

Não esqueça o presépio, a cena do nascimento de Jesus, por indicar o verdadeiro 
sentido do Natal. É significativo ter o presépio quase pronto, somente aguardando 
o Deus-Menino que chega na noite de 24/25 de dezembro. Com ele deitado na 
manjedoura, o canto Noite Feliz e a oração pela família complementam esse momento. 
Depois, a ceia e mais...

 Frei Almir Ribeiro Guimarães, OFM

Só para lembrar...

E mais...

Só para lembrar... Só para lembrar... Só para lembrar... Só para lembrar... Só para lembrar...

 Você já preparou a Coroa do Advento e as simbólicas quatro velas referentes aos Domingos deste Tempo?

As Diretrizes foram aprovadas na 49ª Assembleia da 3. Louva a Deus pela Palavra anunciada, a Eucaristia 
CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.) São a celebrada, a solidariedade concretizada, a vida defendida, 
expressão da incessante atividade missionária da Igreja no o amor compartilhado, a unidade fortalecida e a 
Brasil e a tentativa de escutar os sinais dos tempos e os fraternidade testemunhada. 
desafios que nelas se manifestam. 4. Eleva um canto de gratidão pelas inúmeras e 

Desejam ser uma resposta aos desafios que emergem diversificadas formas de viver a dimensão comunitária, 
em nosso tempo de transformações radicais. sem as quais planejamento algum pode se concretizar. 
Identificam as urgências que devem ser assumidas em 5. Curva-se perante o Deus da Misericórdia, pedindo 
conjunto: perdão por fraquezas, infidelidades e pecados de seus 
1. Igreja: em estado permanente de missão. membros, e implorando forças para viver sempre mais 
2. Igreja: casa da iniciação à vida cristã. intensamente o discipulado-missionário que decorre do 
3. Igreja: lugar de animação bíblica da vida e da pastoral. encontro com Jesus Cristo, alimentado pela Palavra de 
4. Igreja: comunidade de comunidades. Deus e pelos Sacramentos. 
5. Igreja: a serviço da vida plena para todos. 6. Clama pela firmeza indispensável para superar uma 

concepção de fé, restrita a um conjunto de práticas 
A Igreja do Brasil, iluminada pela Conferência de religiosas fragmentadas, a adesões parciais e à 

Aparecida e celebrando o cinquentenário do Vaticano II: participação ocasional. 
1. Louva e bendiz o Deus da Vida, do Amor e da Paz, pela 7. Reza, enfim, para que, através destas Diretrizes e do 
tradição em planejar a ação evangelizadora. empenho de todos, se supere o “medíocre pragmatismo 
2. Ergue um canto de louvor por todas as pessoas que, nas da vida cotidiana da Igreja, no qual, aparentemente, tudo 
mais diversas formas de viver a fé, levam adiante o procede com normalidade, mas, na verdade, a fé vai se 
anúncio do Reino de Deus, concretizando os desgastando e degenerando em mesquinhez”. 
planejamentos e suscitando novas propostas, algumas 

Introdução do Documentovezes na satisfação de vê-las realizadas, outras no martírio 
Sylvia Castro que decorre da fidelidade ao Evangelho.

DOCUMENTO N°94 / DIRETRIZES GERAIS DA AÇÃO 
EVANGELIZADORA DA IGREJA DO BRASIL — 2011-2015 

Vem, Senhor Jesus, vem ficar conosco ao iniciar este caminho em preparação ao teu Natal. 

Vem, reaviva e restaura em nós a certeza de que, com a tua vinda, o mundo vislumbrará novos horizontes. 

Horizontes de paz, amor, igualdade, fé, justiça e esperança. Horizontes de dias melhores, onde 

todos, unidos e irmanados, te proclamarão Senhor, Redentor e Salvador. Um mundo onde todos, de 

modo particular os mais pobres, os deixados à margem da sociedade, terão voz e vez, terão seus 

direitos respeitados. 

Faze-nos, Senhor, construtores de um mundo alicerçado nos mais nobres 

valores da ética, da audácia, da arte do bem-viver, para que possamos com a nossa vida e testemunho 

proclamar a vinda do Teu Reino. 

Senhor, ajuda-nos a voltar a Ti. Ajuda-nos a viver aquilo que é essencial, aquilo que nos dá a 

verdadeira felicidade. 

Senhor, faz com que possamos viver um Natal cheio de tua presença, de teu amor e de tua ternura.

Oremos

Fonte: Cavaleiro da Imaculada
Ano 30 – novembro de 2008



Neste fim de semana começamos o Tempo do Advento. As novenas de Natal são uma ótima oportunidade para a 
Neste ano são quatro semanas inteiras de preparação para a recitação ou o canto dessas antífonas e um aprofundamento 
Solenidade do Natal. Como o próprio nome indica, o Advento do sentido do Advento. É preciso, porém, não confundir 
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João Batista e Maria, que tem o quarto 
domingo todo em sua homenagem, O Advento tem duas partes, uma 
além da solenidade da Imaculada até o dia 16 de dezembro e a outra a 
Conceição, no dia 8 de dezembro. O partir do dia 17. Na segunda parte, 
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semana. aclamação do Evangelho das missas 

destes dias. São belas antífonas que 
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é Nossa Senhora da Expectação, a Mulher grávida que espera nem o Profeta. É a voz que clama no deserto e prepara os 
dar à luz o seu Filho. caminhos do Senhor.

                                                          Fonte: Revista Família Cristã/2005 

Isaías, 

Informando...

Estamos novamente no tempo santo e abençoado do para chegar, mas que, neste Tempo, surge no semblante de um 
Advento. Tudo recomeça. Precisamos procurar um olhar Menino Esperança e nos mostra os caminhos da segurança 
diferente para as coisas do Senhor. Os cânticos e as antífonas verdadeira e da justiça total.
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Colocamo-nos num estado de expectativa. No coração 

A Igreja entra numa atmosfera de expectativa. Aguarda a 
das tormentas, dos vendavais, das guerras interiores e 

visita do Senhor! 
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sentido do Natal. É significativo ter o presépio quase pronto, somente aguardando 
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manjedoura, o canto Noite Feliz e a oração pela família complementam esse momento. 
Depois, a ceia e mais...

 Frei Almir Ribeiro Guimarães, OFM

Só para lembrar...

E mais...

Só para lembrar... Só para lembrar... Só para lembrar... Só para lembrar... Só para lembrar...

 Você já preparou a Coroa do Advento e as simbólicas quatro velas referentes aos Domingos deste Tempo?

As Diretrizes foram aprovadas na 49ª Assembleia da 3. Louva a Deus pela Palavra anunciada, a Eucaristia 
CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.) São a celebrada, a solidariedade concretizada, a vida defendida, 
expressão da incessante atividade missionária da Igreja no o amor compartilhado, a unidade fortalecida e a 
Brasil e a tentativa de escutar os sinais dos tempos e os fraternidade testemunhada. 
desafios que nelas se manifestam. 4. Eleva um canto de gratidão pelas inúmeras e 

Desejam ser uma resposta aos desafios que emergem diversificadas formas de viver a dimensão comunitária, 
em nosso tempo de transformações radicais. sem as quais planejamento algum pode se concretizar. 
Identificam as urgências que devem ser assumidas em 5. Curva-se perante o Deus da Misericórdia, pedindo 
conjunto: perdão por fraquezas, infidelidades e pecados de seus 
1. Igreja: em estado permanente de missão. membros, e implorando forças para viver sempre mais 
2. Igreja: casa da iniciação à vida cristã. intensamente o discipulado-missionário que decorre do 
3. Igreja: lugar de animação bíblica da vida e da pastoral. encontro com Jesus Cristo, alimentado pela Palavra de 
4. Igreja: comunidade de comunidades. Deus e pelos Sacramentos. 
5. Igreja: a serviço da vida plena para todos. 6. Clama pela firmeza indispensável para superar uma 

concepção de fé, restrita a um conjunto de práticas 
A Igreja do Brasil, iluminada pela Conferência de religiosas fragmentadas, a adesões parciais e à 

Aparecida e celebrando o cinquentenário do Vaticano II: participação ocasional. 
1. Louva e bendiz o Deus da Vida, do Amor e da Paz, pela 7. Reza, enfim, para que, através destas Diretrizes e do 
tradição em planejar a ação evangelizadora. empenho de todos, se supere o “medíocre pragmatismo 
2. Ergue um canto de louvor por todas as pessoas que, nas da vida cotidiana da Igreja, no qual, aparentemente, tudo 
mais diversas formas de viver a fé, levam adiante o procede com normalidade, mas, na verdade, a fé vai se 
anúncio do Reino de Deus, concretizando os desgastando e degenerando em mesquinhez”. 
planejamentos e suscitando novas propostas, algumas 

Introdução do Documentovezes na satisfação de vê-las realizadas, outras no martírio 
Sylvia Castro que decorre da fidelidade ao Evangelho.

DOCUMENTO N°94 / DIRETRIZES GERAIS DA AÇÃO 
EVANGELIZADORA DA IGREJA DO BRASIL — 2011-2015 

Vem, Senhor Jesus, vem ficar conosco ao iniciar este caminho em preparação ao teu Natal. 

Vem, reaviva e restaura em nós a certeza de que, com a tua vinda, o mundo vislumbrará novos horizontes. 

Horizontes de paz, amor, igualdade, fé, justiça e esperança. Horizontes de dias melhores, onde 

todos, unidos e irmanados, te proclamarão Senhor, Redentor e Salvador. Um mundo onde todos, de 

modo particular os mais pobres, os deixados à margem da sociedade, terão voz e vez, terão seus 

direitos respeitados. 

Faze-nos, Senhor, construtores de um mundo alicerçado nos mais nobres 

valores da ética, da audácia, da arte do bem-viver, para que possamos com a nossa vida e testemunho 

proclamar a vinda do Teu Reino. 

Senhor, ajuda-nos a voltar a Ti. Ajuda-nos a viver aquilo que é essencial, aquilo que nos dá a 

verdadeira felicidade. 

Senhor, faz com que possamos viver um Natal cheio de tua presença, de teu amor e de tua ternura.

Oremos

Fonte: Cavaleiro da Imaculada
Ano 30 – novembro de 2008



“Vigiai, portanto, porque não sabeis fazer com que as coisas aconteçam em 
quando o dono da casa vem: à tarde, à nosso tempo, no ser humano, na luta 
meia-noite, de madrugada ou ao diária, na busca pelo Deus que liberta, 
amanhecer”, eis um convite para todos preparando nossos corações, numa santa 
aqueles que buscam a Deus de coração conversão,  po is  Jesus vem.  Na 
sincero. fraternidade que serve e santifica, revela-se 

a quem ama o pequeno e o pobre de 
Com certeza, vigiar é uma tarefa coração.

constante em nossa vida de cristão. 
Devemos estar sempre vigilantes, isto é, A cada Advento que celebramos, vem a 
prepararmo-nos para o encontro com nós o eco dos profetas, eco que a Igreja faz 
Cristo, para as festas que se aproximam. A para viver a conversão de filhos e filhas, 
preparação é sempre um tempo de alegria, viver na fé, um dom que nos permite 
mas será ainda maior com a chegada do identificar o Cristo presente em nosso 
Natal. Assim, a Igreja – liturgia – convida- meio.
nos para esse tempo de alegria, esperando 
a chegada do Senhor. Que o Tempo do Advento seja com 

celebrações de realização moderada, sem 
Advento, período de espera, tempo de antecipar a alegria e o júbilo do Natal. 

chegada e de acolhida, uma busca pela Part icipemos das celebrações na 
Vida e Esperança naquele que vem para Paróquia, junto com os irmãos(ãs) na fé, na 
nos salvar. Com toda simplicidade humana esperança, na caridade, e  rezemos com a 
v i v e r  n o  p e r d ã o ,  p o i s  D e u s  é  família, meditando a Palavra de Deus, 
misericordioso, é grande, e deseja que celebrando com outras famílias – Novena 
nenhum de seus filhos se perca, mas que de Natal – realizando uma boa confissão. 
tenha vida e em abundância, porque Enfim, é tempo de preparar-se e vigiar com 
jamais Deus vai desistir de nós, mesmo as graças e as bênçãos de Deus. Esperar 
que, de repente, nos afastarmos dele, pois com alegria o Natal. Amém!
caminha sempre conosco.

Fraternalmente,
Vida-Esperança não é algo que 

Frei Vilmar Alves da Silvasomente se almeja, uma vez que devemos 
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27 de novembro Primeiro Domingo do Advento
Um jeito franciscano de ser
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28 – 2ª feira 29 – 3ª feira 30 – 4ª feira

1º/12 – 5ª feira 2 – 6ª feira 3 – sábado 4 – domingo

Leituras da semana
É crendo no coração que se alcança a justiça. Rm 10,10a

Is 29,17-24
Sl 26(27), 1.4.13-14 
Mt 9,27-31

Is 11,1-10
Sl 71(72), 1-2.7-8.12-13.17.
Lc 10,21-24 

Rm 10,9-18
Sl 18(19), 2-5
Mt 4,18-22

Is 26,1-6
Sl 117(118), 1 e 8-9.
                19-21.25-27a
Mt 7,21.24-27

Is 30,19-21.23-26
Sl 146(147A) 1-6
Mt 9,35—10,1.6-8

Is 40,1-5.9-11
Sl 84(85), 9-14
2Pd 3,8-14
Mc 1,1-8

Vida e EsperançaNovena de Natal – Preparação para o Nascimento de Jesus

Participemos da Novena de Natal em nossa Paróquia a ser realizada de 05 a 15/12, 
às 17h, exceto sábado e domingo. Para acompanhar as orações próprias, adquira o 
folheto 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!

Pastoral do Dízimo – Hoje, quarto domingo do mês, em todas as Celebrações 
Eucarísticas, oramos por nossos dizimistas, pois sabemos que nós somos a Igreja, 
logo as suas necessidades são também as nossas. Vale dizer: somos os 
construtores/operários de nossa comunidade eclesial.
2 – Reunião da Pastoral no dia 1º/12, às 15h30min, no Auditório. É importante a 
presença de todos nesta nossa última reunião de 2011.

Tarde socioeducativa na Porciúncula: dia 30, 4ª feira, 15h, no Salão de Reuniões
Clientela: a comunidade, em especial os que estão em plena idade da maturidade.

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. Tema:  Saber Otimizar Sempre a MEMÓRIA.

A Associação de Maria Auxiliadora e o Movimento Sacerdotal Mariano 
convidam todos para o Cenáculo, a Bênção do Santíssimo e a Missa celebrada pelo 
Pe. Jair Cardoso, no Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora, em Santa Rosa. 
Dia: 3/12, sábado - Início às 8h - Missa às 10h. Nossa Senhora, rogai por nós!

Megabazar de Natal na Porciúncula 
 — 29/11 a 03/12 — das 9h às 16h

Um evento beneficente! Você tem algo para doar? Entregue na Secretaria. 
Participe! Envolva-se! Guardar ou partilhar, eis a questão!                

1º Domingo do Advento
Jesus nos pede que fiquemos atentos, vigilantes, prontos, apesar de nossa fragilidade, pois a fé nos sustenta, a perseverança 
nos faz aguardar Aquele que vem, o amor nos mobiliza. É, portanto, tempo de conversão.

“O Tempo do Advento possui dupla característica: sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que 
se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, é também um tempo em que, por meio dessa lembrança, 
voltam-se os corações para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. Por esse duplo motivo, o tempo do 
Advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa.

Cantar o advento do Senhor - No início do ano litúrgico, ao longo de quatro semanas, a Igreja entoa um canto de vigilante, 
amorosa e alegre espera da vinda do Senhor, o Príncipe da Paz, o Emanuel, Deus-conosco. Este canto, antes entoado pelos 
profetas, João Batista e Maria, continua ressoando no seio da Igreja que clama: “Vem, Senhor, nos salvar. Vem, sem demora, 
nos dar a paz”. Diretório de Liturgia/2011

Visitai, Senhor, a nossa vinha e protegei-a.

Súplica...  

 Cf. Salmo 79(80)15,18

A Paróquia convida toda a comunidade e, 
em especial, as pastorais e os 
profissionais da área de Educação e de 
Saúde para participarem do Encontro com 
a equipe do Projeto Nacional da Província 
Franciscana e especialistas sobre 
HANSENÍASE no dia 29, 3ª feira, às 19 
horas, no Salão de Reuniões, na Rua 
Miguel Couto, 300. Importante observar 
que o Brasil figura nos primeiros lugares 
no mundo em número de casos da 
doença.  
 
Festas litúrgicas – No dia 30 é a festa de 
Santo André, apóstolo. No dia 3/12 
comemoramos São Francisco Xavier.

A Pastoral de Iniciação Cristã de Jovens 
e Adultos e a Pastoral da Juventude 
realizarão um Luau com Cristo, no dia 03 
próximo, na Praia de São Francisco. Será 
um momento de confraternização, 
reflexões e brincadeiras para que Cristo 
seja um em todos.

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.

Is 2,1-5
Sl 121(122), 1-9
Mt 8,5-11


