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ncerramos o Tempo Pascal e reiniciamos o 
Tempo Comum. Domingo passado, 

celebramos a solenidade da San�ssima 
Trindade, depois de termos celebrado, nos 
domingos anteriores, a Festa de Pentecostes e 
o domingo da Ascensão. Neste ano estamos 
lendo o Evangelho de Marcos; já estamos na 
décima semana do Tempo Comum. Jesus nos é 
apresentado pelo Evangelista como aquele 
que veio restaurar o Reino da Luz e dar 
dignidade humana. É a luta contra a maldade, a 
corrupção,  a  h ipocr is ia  presentes  na 
sociedade, nos meios públicos e privados, 
porque pode estar presente em cada pessoa 
ou família.   

 Marcos, no Evangelho de hoje, capítulo 
terceiro, descreve inicialmente os muitos 
milagres de Jesus e a mul�dão que o seguia 
para onde ele ia. O segundo fato, que antecede 
o texto propriamente dito, é a escolha dos doze 
apóstolos, destacado pelo evangelista. Após a 
nomeação dos seus apóstolos, Jesus retorna à 
sua casa, seguido por muitos que o ques�onam 
sobre o seu poder. Aqui está o texto central do 
Evangelho: quando perguntam sobre o seu 
poder e o condenam dizendo que a força dos 
seus milagres vem do espírito do maligno, de 
belzebu. Até os seus próprios familiares, que o 
aguardavam do lado de fora da casa, vieram 
para detê-lo, dizendo que ele estava louco.

 Ao anunciarem a Jesus que os seus 
estavam fora esperando por ele, Jesus 

ques�ona: “quem são meus irmãos”? O 
Evangelho se detém sobre vários temas: 
como a blasfêmia contra o Espírito Santo e a 
afirmação que Jesus age sob o domínio de 
Satanás. Mas nos concentraremos na 
pergunta inicial: “Quem é minha mãe e 
quem são os meus irmãos”? E o próprio 
Jesus nos responde: minha irmã, meu irmão 
e minha mãe são aqueles que fazem a 
vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus?

 Fazer a vontade de Deus é colocar-se dentro 
da casa e não do lado de fora. Quem está fora 
não tem o direito de julgar e muito menos de 
condenar. Só realmente entende, compreende 
o outro quem está dentro, na profundidade, no 
âmago, no coração e na alma do próximo. E 
quem está vivendo a realidade, compreende, 
aceita e é misericordioso, sem julgar, jamais 
haverá de condenar. O julgar e o condenar são 
a�tudes de quem se coloca acima e fora da 
realidade do outro, própria dos orgulhosos. 

 Jesus nos lembra que uma família, dividida 
contra si mesma, não se mantém. Ela se 
autodestrói. Um reino dividido não poderá se 
manter. Uma pessoa, dividida em si mesma, 
não se suporta. Quando dois ou três es�verem 
unidos para o bem, eu estarei no meio deles. 
Onde existem unidade, solidariedade, 
misericórdia, existem irmãos, existe Paz, existe 
Amor, existe Deus.

Frei Sergio Pagan

E

Quem são os meus irmãos?



Tem a gera l: 50 anos com  S anto  A ntôn io

Encerramento do Jubileu de Ouro da Paróquia e celebração dos 50 anos 
de espiritualidade evangélico-antoniana da Comunidade da Porciúncula

Trezena e Festa de Santo Antônio 2015

12.06, 6ª feira, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
Missas: 6h30min, 8h e às 18h, com o 13º dia da Trezena
Tema: Comunidade Paroquial: Família que vive do coração misericordioso 
de Jesus.
"Olharão para aquele que transpassaram". Jo 19,37
Par�cipantes: Setor Juventude e Juventude Franciscana (JUFRA)
Gesto concreto: Campanha do arroz   

Dia dos Namorados:

Após a Missa das 18h: Bolo dos Namorados no pá�o interno da frente da Igreja
As a�vidades de rua têm início às 17 horas: barracas de bebidas, comidas 
�picas e a�vidades infan�s 
Recreação de rua: às 20h, "show" com música ao vivo - Banda Vizinhos da 
Velha do Gato, pop rock

13.06, sábado, Dia de Santo Antônio
Tema: Renovar o ardor evangélico paroquial
Missas: 6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 15h, 17h e 19h
Par�cipação: Equipes de Liturgia das Missas

Gesto concreto em todas as Missas: 1kg de alimento não perecível

Bênção de Santo Antônio de meia em meia hora a par�r das 12h30min
Distribuição do pão bento de Santo Antônio: a par�r das 7h30min 
Acesso pelo portão da Rua Prof. Miguel Couto 
8 horas, início das a�vidades de rua: barraca de bebidas, comidas �picas, 
a�vidades infan�s 
9 horas, bênção do "Bolo de Santo Antônio" na barraca da Rua Prof. Miguel Couto  
12 horas, prato do dia no Salão de Festas: tradicional angu à baiana.
Recreação de rua: 20 horas, "show" com música ao vivo - "Banda 
Equinox", pop rock e anos 1980 
Procissão de Santo Antônio, após a Missa das 19h, pelas ruas do bairro.

Chega a Festa... 12, 13, 14 de junho. Viva Santo Antônio!

Dias 8, 9, 10, 11 e 12 de junho: na Missa das 18 horas, con�nuação da Trezena

14.06, domingo - con�nua a Festa... 
8 horas, início das a�vidades de rua: barraca de bebidas, comidas �picas e 
a�vidades infan�s 
12 horas, prato do dia no Salão de Festas: feijoada carioca

Recreação de rua: 19 horas, Quadrilha, par�cipação: OFS, JUFRA, IAMF 
20 horas, "show" com música ao vivo - "Forró Swing Carioca" 
21h30min, sorteio da rifa da bicicleta elétrica no palco da Festa

Santo Antônio do mundo inteiro, rogai por nós 



12 de junho, Dia dos Namorados
O amor sempre...par�lha, mul�plica, 

   faz circular a ternura.

Ocorre, nesta sexta-feira, dia 12, 
a Solenidade do Sagrado Coração 

de Jesus
Por que o mundo não reconhece o jugo deste 

que é "manso e humilde de coração"? Por que 

até hoje muitos o dilaceram em nome de um 

poder passageiro? Teu coração, Jesus, é fonte 

de toda a consolação e porta aberta para 

acolher os homens (...) Coração de Cristo, 

Coração do Homem de Nazaré, Coração de 

Deus de toda a grandeza!

Frei Almir Ribeiro Guimarães, OFM
Orações e textos espirituais para todos os 

dias do ano - Ed. Santuário

Aconteceu!
Na tarde de domingo, 31 de maio, a 
Orquestra PETROBRAS Sinfônica esteve 
em nossa Porciúncula. Sob a regência de 
Fe l ipe  Prazeres ,  a  apresentação 
emocionou um número considerável de 
paroquianos e visitantes. Que bela tarde! 
Deus seja louvado! 

Mercês Brandão

‘‘Santo Antônio, tu que és o protetor dos 

namorados, olha para mim, para minha vida, meus 

anseios. Defende-me dos perigos, afasta de mim os 

fracassos, as desilusões, os desencantos. Faze que 

eu seja realista, confiante, digno(a), alegre. Que eu 

saiba caminhar para o futuro, para a vida a dois com 

a vocação sagrada para formar uma família. Que 

meu namoro seja feliz... Que todos os namorados 

busquem a mútua compreensão, a comunhão de 

vida e o crescimento na fé.’’

Orações e textos espirituais para todos 
os dias do ano - Ed. Santuário
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11 – 5ª feira
At 11,21b-26;
     13,1-3
Sl 97(98),1-6
Mt 10,7-13

09 – 3ª feira
2Cor 1,18-22
Sl 118(119),129-133.
                 135
Mt 5,13-16

14 – domingo
Ez 17,22-24
Sl 91(92),2-3.
       13-16
2Cor 5,6-10
Mc 4,26-34

13 – sábado
Is 61,9-11
Cânt.: 1Sm 2,1.
            4-8abcd
Lc 2,41-51

12 – 6ª feira
Os 11,1.3-4.
      8c-9
Cânt.: Is 12,2-6
Ef 3,8-12.14-19
Jo 19,31-37

10 – 4ª feira
2Cor 3,4-11
Sl 98(99),5-9
Mt 5,17-19

08 – 2ª feira
2Cor 1,1-7
Sl 33(34),2-9
Mt 5,1-12

A Terceira Jornada de Casais da Porciúncula se realizará nos dias 22 e 23 de agosto próximo. Todos os casais 

podem par�cipar da Jornada e dos Grupos de Reflexão, inclusive os que es�verem em segunda união. Não 

há restrição quanto ao tempo de matrimônio. A Jornada tem por finalidade preparar os casais que desejam 

integrar grupos de reflexão bíblica e trabalhar em conjunto sua própria formação humana e cristã. As 

inscrições podem ser feitas, aos domingos, com os plantonistas, na área coberta do pá�o em frente da 

igreja, e, durante a semana, na Secretaria Paroquial.

Agenda

Dia 8, 2ª feira - Recitação do Terço: às 16h, com a Legião 
de Maria; às 19h, com o G.O. Imaculada Conceição

Dia 10, 4ª feira  
s Chá + Bingo "Viva Santo Antônio" 15 horas - um 
evento da nossa Festa Local: Salão de Festas - valor: 
R$15,00  Acesso: Rua Prof. Miguel Couto, 300

s Terço dos Homens, às 19h, na Capela coordenação: 
Movimento Apostólico de Schoensta�. Venha orar conosco!

A Equipe de Liturgia comunica: excepcionalmente, a 
reunião deste mês será antecipada para o dia 16 de 
junho, no mesmo horário, 19 horas, na sala 4. A sua 
presença é importante! Martha Borges 

Vivendo a Festa de Santo Antônio   
Contamos com você!

Par�cipe da rifa da imagem de Santo Antônio, da bicicleta 
elétrica, da TV 48 polegadas. 

Ainda há tempo de aderir à confecção do "Bolo de Santo 
Antônio"- receita e bandeja disponíveis na Secretaria. 

Doe pãezinhos para serem par�lhados durante a Trezena. 

Não se esqueça do Bolo dedicado aos Namorados - logo 
após a Missa das 18h, no pá�o em frente da Porciúncula. 

Doe man�mentos. 

Não se esqueça das fraldas descartáveis para os idosos! 

Ore por todos os que trabalham com, pelos e para os idosos. 

Só para lembrar
Santo Antônio, o bondoso amigo de Pádua, o bondoso 
amigo de quem sofre, nunca deixou de atender a todos, e 
con�nua auxiliando, com sua bênção e proteção, a quem 
quer que o invoque... Da Trezena, p.66, Editora Vozes

Jesus nos ensina: não são os laços de sangue, e sim os novos laços 

ins�tuídos na adesão à Palavra de Deus que estabelecem com ele 
a mais profunda relação de in�midade... 

10º Domingo do 
Tempo Comum 

Plantão Paroquial/atendimento/abril de 2015: 

Louvado seja Deus!

Cardiologia ..................39  
Clínica Médica..............53  
Fonoaudiologia............05  
Ginecologia..................41       

Nutrição.......................04 
Pediatria......................06 
Psicologia.....................19 

Total.....................167 
Remédios doados.....879

Bem-aventurados os 
que promovem a paz, 

porque serão chamados 
filhos de Deus.             

Mt 5,9  

Sinalizando...
Acolhe bem quem se despoja de 
si mesmo, como fez conosco o 

próprio Deus. 
Pe. Ferdinando Marcílio, C.SS.R


