
O tema principal que atravessa as leituras deste um rito que expressava a conversão e a adesão à boa 
domingo aparece sob a imagem do CAMINHO: notícia trazida por Jesus; e o de Jesus era selado pelo 
             - de libertação e volta à pátria para os Espírito Santo e o fogo, duas imagens que os 
exilados (1ª leitura); primeiros cristãos utilizavam para viver em 
         - de esperança na vinda do Senhor, Comunidade.
colaborando desde já com ele para que seja 
apressado o Dia em que haverá novos Céus e nova Sempre a caminho. Deus revelou- se na história 
Terra, onde habitará a justiça (2ª leitura); do povo de Israel em caminhada pelo deserto. 
             - de conversão para o encontro com o Também suscitou a esperança do povo exilado na 
Messias, o Filho de Deus (Evangelho). Babilônia, anunciando-lhe novo êxodo. Jesus tornou-

se o Caminho para todas as pessoas que nele 
É isso que queremos celebrar hoje como acreditam. Também nós somos peregrinos neste 

anúncio e denúncia: anúncio do Deus presente no mundo, sempre em caminhada. Todos nos 
meio de nós e a denúncia profética de tudo o que encontramos nas condições do êxodo, isto é, em 
impede de termos liberdade à vida plena. caminho para uma vida sempre melhor: mais justa, 

mais fraterna, mais santa... Nessa caminhada, temos 
O Evangelho de Marcos foi, provavelmente, o a certeza de que Jesus Peregrino caminha conosco.

primeiro texto de catequese das comunidades 
primitivas. O evangelista concentra os seus esforços Jesus, ao longo do caminho, educa-nos, orienta-
na demonstração de que Jesus é o Caminho. nos, encoraja-nos, e também perdoa quando nos 

desviamos do caminho. Ele cuida de cada um de 
Marcos apresenta o profeta João Batista, nós, como o pastor cuida de suas ovelhas, 

que anuncia a vinda do Messias, a quem ele porque as conhece pelo nome e, se 
chama de Forte. Lido à luz das passagens de necessário for, carrega no colo as mais 
hoje, do Antigo Testamento, o Forte é o frágeis.
Senhor, aquele que vai batizar a 
humanidade com o Espírito Santo. Preparar-se para o Natal é 
Jesus é forte, porque, ao ser colocar-se a caminho do Senhor. É 
batizado, o céu se abre, e o fazer o êxodo pessoal, familiar e 
espírito repousa sobre ele, comunitário. Advento exige mudanças 
levando-o a proclamar o fim do de atitudes: ter mais paciência, caridade, 
tempo de espera e a chegada do respeito, sinceridade e, sobretudo, mais 
Reino, dos novos tempos. esperança e fé na vinda do Senhor. Isso 

implica menos correrias, atropelos, 
A Mensagem de João Batista preocupações, consumismo... 

centraliza-se na urgência da conversão, Porque Advento é tempo de 
que era expressa através do Batismo. O conversão, de mudanças de 
Batismo de João era a preparação para o atitudes e, especialmente, de 
Batismo cristão, que tem o caráter preparar a vinda do Senhor.
definitivo, expresso em imagens 

Frei Sergio Paganapocalípticas. O Evangelho insiste na 
diferença entre o Batismo de João e o 
de Jesus. O de João era simplesmente 
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04 de dezembro Segundo Domingo do Advento
Um jeito franciscano de ser
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05 – 2ª feira 06 – 3ª feira 07 – 4ª feira 08 – 5ª feira

09 – 6ª feira 10 – sábado 11 – domingo

Leituras da semana
Ele não falha nem se cansa, insondável é a sua sabedoria (Is 40, 28).

Is 48,17-19
Sl 1,1-4 e 6
Mt 11,16-19

Is 40,1-11
Sl 95(96),1-3 e 10-13
Mt 18,12-14

Is 40,25-31
Sl 102(103),1-4.8 e 10
Mt 11,28-30
Santo Ambrósio

Gn 3,9-15.20
Sl 97(98),1-4
Ef 1,3-6.11-12
Lc 1,26-38

Eclo 48,1-4.9-11
Sl 79(80),2-3b.15-16.18-19
Mt 17,10-13

Is 61,1-2a.10-11
Lc 1,46-50.53-54
1Ts 5,16-24
Jo 1,6-8.19-28

Advento: preparai o Caminho do Senhor
Novena de Natal na Porciúncula – Esperamos você amanhã!
— de 5 a 15/12, às 17h — exceto sábado e domingo. Folheto adotado: 
Novena de Natal/2011, Ed. Paulus. Gesto concreto: doação de arroz, 
feijão, óleo, açúcar, leite em pó (pacote) ao Sefras/Porciúncula. Lembre-
se: a Novena de Natal é um instrumento privilegiado de preparação — 
neste tempo litúrgico de Advento — para celebrarmos o Natal do Senhor.

2º Domingo do Advento
Que saibamos preparar o caminho “daquele que vem” (cf. Mc, 1,3). Para tanto, é necessário abrir as portas do 

“eu mais profundo” à conversão. Eis um desafio, mas é tempo de esperança; logo... avante!

Senhor, que este Tempo de Preparação para o Natal seja pleno 
nas famílias e motivo de encontro em nossa Porciúncula!

Súplica...  

Is 35,1-10
Sl 84(85),9-14
Lc 5,17-26

Reunião do CAEP, amanhã, dia 5, no Auditório, 
logo após a Missa das 18h.

Reunião do Conselho Pastoral Paroquial no 
dia 6, 3ª feira, às 19h, no Auditório. Importante 
a presença dos coordenadores de cada Setor. 

— 8 de dezembro — Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora —

É dia santo, mas não é feriado. 
Missas na Porciúncula: às 6h30min, 8h, 9h30min, 
                                    18h e 19h30min

          

Louvor a Nossa Senhora da Conceição diante da 
sua imagem no Campo de São Bento, 

às 16h. Leve uma flor.       

Estamos em festa
O Grupo Imaculada Conceição louva e agradece ao Senhor, no dia 8, 
na Santa Missa das 19h30min os seus frutuosos 21 anos de 
caminhada. Viva!

No dia 10, sábado, a Iniciação à Vida Cristã de Crianças e Adolescentes 
encerrará as atividades de 2011. As crianças da catequese 
apresentarão, durante a missa das 16h, um Presépio Vivo. Logo após, 
no Salão Superior, uma Cantata de Natal, sob a regência de Rodrigo. A 
presença dos pais e da comunidade será uma alegria para todos nós!

No dia 14, às 20h, no espaço Teatro Cultural da Igreja São Judas 
Tadeu, haverá o lançamento do cd Totus Tuus, totalmente mariano, de 
Patrícia Fernandes que canta nas missas dominicais das 19h30min, 
na Porciúncula. Toda a renda será destinada à Casa de Apoio aos 
irmãos com hanseníase de Vendas das Pedras.

Frascos da vida - Para armazenar e doar leite materno ao Banco de Leite 
do Antônio Pedro, a Maternidade São Francisco está coletando frascos. 
Aceita os similares aos de maionese e café em pó, que serão esterilizados 
antes de receber o leite. Fonte: Gilson Monteiro - GLOBO Niterói - 27.11.2011

Nomeado, pelo Papa Bento XVI, o nosso novo 
Arcebispo, Dom José Francisco Rezende 
Dias, oriundo da Diocese de Duque de Caxias. 
A posse será em 11/02/2012. Seja bem-vindo! 
Ao nosso Dom Frei Alano Maria Pena, o nosso 
amoroso agradecimento.

Bazar Beneficente de Natal
Casa Convívio para idosos

Dias: 5 a 9 e 12 a 15/12 das 10h às 16h 
Rua Trajano de Moraes, 14 - Santa Rosa

No dia 17/12 a Missa das 16h será 
concelebrada por nossos Freis, dando por 
encerradas as atividades empreendidas em 
2011. Que todos nos façamos presentes como 
sinal de unidade em torno do Senhor. Teremos: 
canções natalinas pelo Coral Porciúncula na 
Igreja; confraternização no Salão de Festas.



Amigos, como vocês estão vivendo o Advento? Um acontecimento tão marcante na história de nossas vidas exige especial 
preparação.

Vivamos inteiramente toda a beleza do Advento, e, ao mesmo tempo, preparemo-nos para o grande e transformador 
encontro do Natal. Só assim os nossos corações exultarão em festa...

Advento – Um tempo para maravilhar-se

“Sairá um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes brotará um renovo. 
Repousará sobre ele o espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de discernimento, 
espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor a Deus”.      

pois

Isaías 11, 1-2  

Na noite de 25 de dezembro de 1223, na cidade de Greccio, contrário do que pensamos, Deus não se encarnou por causa de porque, antes de ver Jesus na manjedoura, já sabia que Ele 
Itália, Francisco de Assis, tomado pelo desejo de reviver o nossos pecados, mas por um ato absoluto e incondicional de estava por toda parte. Francisco já havia provado o sentimento 
momento mais sublime da história da salvação - o dia em que amor, e, porque tanto amou, morreu para que fôssemos de amor que Deus teve por todos nós. Greccio é mais um 
Deus se fez homem e se tornou nosso irmão - criou o presépio. redimidos. Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho momento deste homem que fez a humanidade redescobrir que 
Conta-se que ele reuniu os frades e o povo da cidadezinha e único (Jo 3,16). Deus se fez homem e se fez do modo mais prosaico que se pode 
tomou emprestado alguns animais, pois viu, numa gruta da imaginar, não para mostrar o seu poder, mas para mostrar o seu 

Vejam que a história muda completamente de figura. O 
cidade, o lugar e o momento ideais para celebrar o dia mais amor. 

presépio não é uma simples teoria, é mais que isso: é uma nova 
festivo de todos: o Natal de nosso Senhor. 

atitude diante da vida. Francisco não faz uma oficina de teatro Francisco, homem cortês, agiu como deveríamos agir todos 
Francisco de Assis foi quem primeiro, sem imaginar que se amador naturalista ao compor o espaço da gruta com objetos, nós, com amor. Francisco amou o Amor. 

tornaria uma devoção mundial desde aquele tempo, fez, cheio animais e camponeses no lugar da Sagrada Familia. Tampouco 
de devoção e gênio artístico, o presépio que hoje conhecemos o presépio foi pensado por Francisco para embalar os mais 
de formas tão variadas. Francisco intuiu que deveríamos doces sonhos de nossas crianças mimadas, ou a nostalgia de 
celebrar muito bem um acontecimento tão grandioso, o dia em um tempo remoto que ficou em nossa memória, de uma 
que Deus se encarnou, e se encarnou pobremente, para se infância talvez feliz; não era muito menos o projeto de Francisco 
igualar à nossa pobreza, para experimentar a nossa condição fazer daquela encenação um momento de evasão da vida. 
limitada por tantas coisas, sujeita a tantas adversidades, 

A espiritualidade do presépio nos convoca a perceber que 
inclusive a morte. 

Deus está presente neste mundo, que veio a este mundo não 
Para Francisco, o Natal era a festa de todas as festas. Ele intuiu para se rebaixar simplesmente por um prazer masoquista, mas 

uma coisa muito óbvia, mas tão esquecida: em última análise, para nos dar novamente dignidade, para dizer que somos sua 
não haveria redenção, não haveria Páscoa, se esse fato imagem e semelhança. 
extraordinário — o nascimento de Deus na Terra — não tivesse 

Deus se fez homem para que nos déssemos conta de nossa 
acontecido, ou que não teria acontecido assim de modo tão 

dignidade. O presépio é, para Francisco, a dramatização do 
único e significativo. Não que Deus não pudesse nos salvar sem 

amor que impulsionou Deus a se fazer irmão de cada um, do 
tê-lo feito, mas fazê-lo assim prova seu infinito amor por nós. 

exato momento em que Deus de fato renunciou à sua condição, 
Os teólogos da escola franciscana, que viveram depois de não para se igualar a nós, mas para que nos igualássemos a Ele. 

São Francisco, muito meditaram sobre esse episódio tão 
Não foi por fetichismo ou por prazer estético que Francisco fez 

curioso da vida do santo, episódio que revelava não só sua 
o presépio, nem o fez por um devaneio idólatra, e muito menos 

capacidade quase plástica de entender o mistério, como 
por estar de acordo com nosso prazer consumista pelo enfeite 

também seu modo muito particular de compreender as 
na sala no período natalino. Francisco revive em Greccio o 

verdades da fé. A escola franciscana compreende que, ao 
nascimento do Menino de Belém, como ele gostava de dizer, 

Dia da Imaculada...
Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, 

preservando-a de todo o pecado em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também 
de toda a culpa, por sua materna intercessão. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

                                                                                                                                                       Do Missal Romano

Dia Nacional da Família
Senhor, que os casais vivam sempre mais “a força que brota do amor” e a ternura de um para o outro. Que, em nossa 

família, estejamos dispostos a viver vida de oração, de alegria e de paz com todos sem exceção. 
Que filhos e pais se amem muito.

Vivendo o dia 8 de dezembro...  Vivendo o dia 8 de dezembro...  Vivendo 

Venho, por intermédio do 
jornal PORCIÚNCULA, agradecer 
a Deus os meus 94 anos de vida, 
de saúde, de paz e de entusiasmo. 
Agora a minha promessa é 
evangelizar sempre.

Durante muitos anos fui 
catequista aqui. Passaram por 
mim muitos catequizandos, hoje, 
amorosos cristãos, como os 
vários Ministros da Eucaristia, o 
que me entusiasma, me faz feliz; 
mas eu continuo mandando as 
minhas missões: 1. Seja um 
testemunho de fraternidade, 
solidariedade e caridade, no 
m u n d o  d e  h o j e ,  s e m p r e  
caminhando e resolvendo os 
problemas unidos a Deus. 2. 
Coloque o Evangelho de Cristo na 
prática. 3. Não se esqueça de 
Deus em sua vida. 4. O Brasil 
precisa de nossa ajuda, a ajuda 
dos cristãos. 

Aos frades, especialmente ao 
clero da Porciúncula de Sant’Ana, 
o meu agradecimento sincero e, à 
família Porciúncula, um grande 
abraço. Paz e Bem!

                                                                                             
Regina Niemeyer

Um testemunho...

Por que o Presépio?

Frei Alex Calheiros, OFM Conv. 
in Natal de Greccio

Revista Cavaleiro da Imaculada - ano 30 - dezembro/2008
Colaborou: Geraldo Moro 

Faze-nos entender a tua presença nos acontecimentos 
importantes ou modestos que marcam a nossa vida.

Enche-nos de esperança na tua solicitude. 



O tema principal que atravessa as leituras deste um rito que expressava a conversão e a adesão à boa 
domingo aparece sob a imagem do CAMINHO: notícia trazida por Jesus; e o de Jesus era selado pelo 
             - de libertação e volta à pátria para os Espírito Santo e o fogo, duas imagens que os 
exilados (1ª leitura); primeiros cristãos utilizavam para viver em 
         - de esperança na vinda do Senhor, Comunidade.
colaborando desde já com ele para que seja 
apressado o Dia em que haverá novos Céus e nova Sempre a caminho. Deus revelou- se na história 
Terra, onde habitará a justiça (2ª leitura); do povo de Israel em caminhada pelo deserto. 
             - de conversão para o encontro com o Também suscitou a esperança do povo exilado na 
Messias, o Filho de Deus (Evangelho). Babilônia, anunciando-lhe novo êxodo. Jesus tornou-

se o Caminho para todas as pessoas que nele 
É isso que queremos celebrar hoje como acreditam. Também nós somos peregrinos neste 

anúncio e denúncia: anúncio do Deus presente no mundo, sempre em caminhada. Todos nos 
meio de nós e a denúncia profética de tudo o que encontramos nas condições do êxodo, isto é, em 
impede de termos liberdade à vida plena. caminho para uma vida sempre melhor: mais justa, 

mais fraterna, mais santa... Nessa caminhada, temos 
O Evangelho de Marcos foi, provavelmente, o a certeza de que Jesus Peregrino caminha conosco.

primeiro texto de catequese das comunidades 
primitivas. O evangelista concentra os seus esforços Jesus, ao longo do caminho, educa-nos, orienta-
na demonstração de que Jesus é o Caminho. nos, encoraja-nos, e também perdoa quando nos 

desviamos do caminho. Ele cuida de cada um de 
Marcos apresenta o profeta João Batista, nós, como o pastor cuida de suas ovelhas, 

que anuncia a vinda do Messias, a quem ele porque as conhece pelo nome e, se 
chama de Forte. Lido à luz das passagens de necessário for, carrega no colo as mais 
hoje, do Antigo Testamento, o Forte é o frágeis.
Senhor, aquele que vai batizar a 
humanidade com o Espírito Santo. Preparar-se para o Natal é 
Jesus é forte, porque, ao ser colocar-se a caminho do Senhor. É 
batizado, o céu se abre, e o fazer o êxodo pessoal, familiar e 
espírito repousa sobre ele, comunitário. Advento exige mudanças 
levando-o a proclamar o fim do de atitudes: ter mais paciência, caridade, 
tempo de espera e a chegada do respeito, sinceridade e, sobretudo, mais 
Reino, dos novos tempos. esperança e fé na vinda do Senhor. Isso 

implica menos correrias, atropelos, 
A Mensagem de João Batista preocupações, consumismo... 

centraliza-se na urgência da conversão, Porque Advento é tempo de 
que era expressa através do Batismo. O conversão, de mudanças de 
Batismo de João era a preparação para o atitudes e, especialmente, de 
Batismo cristão, que tem o caráter preparar a vinda do Senhor.
definitivo, expresso em imagens 

Frei Sergio Paganapocalípticas. O Evangelho insiste na 
diferença entre o Batismo de João e o 
de Jesus. O de João era simplesmente 
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Um jeito franciscano de ser

P
R

IM
IL

 3
07

8-
43

00
 •

 p
rim

il@
pr

im
il.

co
m

.b
r

05 – 2ª feira 06 – 3ª feira 07 – 4ª feira 08 – 5ª feira

09 – 6ª feira 10 – sábado 11 – domingo

Leituras da semana
Ele não falha nem se cansa, insondável é a sua sabedoria (Is 40, 28).

Is 48,17-19
Sl 1,1-4 e 6
Mt 11,16-19

Is 40,1-11
Sl 95(96),1-3 e 10-13
Mt 18,12-14

Is 40,25-31
Sl 102(103),1-4.8 e 10
Mt 11,28-30
Santo Ambrósio

Gn 3,9-15.20
Sl 97(98),1-4
Ef 1,3-6.11-12
Lc 1,26-38

Eclo 48,1-4.9-11
Sl 79(80),2-3b.15-16.18-19
Mt 17,10-13

Is 61,1-2a.10-11
Lc 1,46-50.53-54
1Ts 5,16-24
Jo 1,6-8.19-28

Advento: preparai o Caminho do Senhor
Novena de Natal na Porciúncula – Esperamos você amanhã!
— de 5 a 15/12, às 17h — exceto sábado e domingo. Folheto adotado: 
Novena de Natal/2011, Ed. Paulus. Gesto concreto: doação de arroz, 
feijão, óleo, açúcar, leite em pó (pacote) ao Sefras/Porciúncula. Lembre-
se: a Novena de Natal é um instrumento privilegiado de preparação — 
neste tempo litúrgico de Advento — para celebrarmos o Natal do Senhor.

2º Domingo do Advento
Que saibamos preparar o caminho “daquele que vem” (cf. Mc, 1,3). Para tanto, é necessário abrir as portas do 

“eu mais profundo” à conversão. Eis um desafio, mas é tempo de esperança; logo... avante!

Senhor, que este Tempo de Preparação para o Natal seja pleno 
nas famílias e motivo de encontro em nossa Porciúncula!

Súplica...  

Is 35,1-10
Sl 84(85),9-14
Lc 5,17-26

Reunião do CAEP, amanhã, dia 5, no Auditório, 
logo após a Missa das 18h.

Reunião do Conselho Pastoral Paroquial no 
dia 6, 3ª feira, às 19h, no Auditório. Importante 
a presença dos coordenadores de cada Setor. 

— 8 de dezembro — Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora —

É dia santo, mas não é feriado. 
Missas na Porciúncula: às 6h30min, 8h, 9h30min, 
                                    18h e 19h30min

          

Louvor a Nossa Senhora da Conceição diante da 
sua imagem no Campo de São Bento, 

às 16h. Leve uma flor.       

Estamos em festa
O Grupo Imaculada Conceição louva e agradece ao Senhor, no dia 8, 
na Santa Missa das 19h30min os seus frutuosos 21 anos de 
caminhada. Viva!

No dia 10, sábado, a Iniciação à Vida Cristã de Crianças e Adolescentes 
encerrará as atividades de 2011. As crianças da catequese 
apresentarão, durante a missa das 16h, um Presépio Vivo. Logo após, 
no Salão Superior, uma Cantata de Natal, sob a regência de Rodrigo. A 
presença dos pais e da comunidade será uma alegria para todos nós!

No dia 14, às 20h, no espaço Teatro Cultural da Igreja São Judas 
Tadeu, haverá o lançamento do cd Totus Tuus, totalmente mariano, de 
Patrícia Fernandes que canta nas missas dominicais das 19h30min, 
na Porciúncula. Toda a renda será destinada à Casa de Apoio aos 
irmãos com hanseníase de Vendas das Pedras.

Frascos da vida - Para armazenar e doar leite materno ao Banco de Leite 
do Antônio Pedro, a Maternidade São Francisco está coletando frascos. 
Aceita os similares aos de maionese e café em pó, que serão esterilizados 
antes de receber o leite. Fonte: Gilson Monteiro - GLOBO Niterói - 27.11.2011

Nomeado, pelo Papa Bento XVI, o nosso novo 
Arcebispo, Dom José Francisco Rezende 
Dias, oriundo da Diocese de Duque de Caxias. 
A posse será em 11/02/2012. Seja bem-vindo! 
Ao nosso Dom Frei Alano Maria Pena, o nosso 
amoroso agradecimento.

Bazar Beneficente de Natal
Casa Convívio para idosos

Dias: 5 a 9 e 12 a 15/12 das 10h às 16h 
Rua Trajano de Moraes, 14 - Santa Rosa

No dia 17/12 a Missa das 16h será 
concelebrada por nossos Freis, dando por 
encerradas as atividades empreendidas em 
2011. Que todos nos façamos presentes como 
sinal de unidade em torno do Senhor. Teremos: 
canções natalinas pelo Coral Porciúncula na 
Igreja; confraternização no Salão de Festas.


