Jesus aﬁrma: "Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o
Pai me conhece, e eu conheço o Pai". Há outras, porém, que precisam conhecerme; elas ainda hão de escutar a minha voz... Cf. João 10,14-16

Quarto Domingo
da Páscoa

Hoje, Quarto Domingo da Páscoa, Domingo do Bom Pastor, Jornada Mundial de Oração pelas Vocações Presbiterais
e Religiosas. Diretório da Liturgia/2015, p.96
Comemoramos nesta semana: dia 29/04, Santa Catarina de Sena, Doutora da Igreja; no dia 1º/05, São José Operário,"pai
ado vo de Jesus, que muito trabalhou, como humilde e grande artesão". Por extensão, reﬂe mos sobre o valor do
trabalho e oramos por todos os que se encontram sem o que lhes propicia sustento e estabilidade. No dia 2/05, Santo
Atanásio, Bispo e Doutor da Igreja.
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“Eu sou o Bom Pastor”

53ª Assembleia Geral da CNBB/Aparecida-SP: Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de Brasília, é eleito presidente da CNBB. É
considerado "um nome de consenso entre os bispos".

Agenda

Dia 28, 3ª feira: "Nosso Bazar", no Salão de Festas, das
9h às 16h. As voluntárias já se organizam para a nossa
Festa de Santo Antônio e aguardam a doação de peças de
vestuário (adulto e infan l), sapatos e tênis (adulto e
infan l), roupa de cama e mesa, utensílios domés cos, e
mais...
Dia 30, 5ª feira: Às 19h, no Salão de Reuniões, o
Diácono Renato fará uma palestra voltada para os casais,
abordando temas per nentes à convivência e educação.
Convidamos todos os que puderem comparecer, em
especial, os casais da Pastoral Familiar e da Jornada de
Casais.
27– 2ª feira

Se alguém ouvir minhas At 11,1-18
palavras e não as observar, Sl 41(42),2.3;
eu não o julgo; eu não vim 42(43),3.4
para julgar o mundo, mas Jo 10,1-10
para salvá-lo.
Jo 8,47

28 – 3ª feira
At 11,19-26
Sl 86(87),1-7
Jo 10,22-30

Maio, Maria - Durante este mês, louvaremos a Mãe de
Deus e nossa, com ladainha, terço, rosário... A culminância
será a sua coroação como Rainha da Igreja e das famílias,
no dia 30 de maio, após a Missa das 16h; coordenação da
Iniciação Cristã. Santa Maria, rogai por nós!
Dia 1º de maio, 6ª feira Dia do Trabalho e do Trabalhador - feriado nacional
A Porciúncula abrirá somente para celebração das
Missas das 6h30m e das 18h
Atenção: Não haverá expediente na Secretaria Paroquial.
Dia 2, sábado, PRÓ-VOCAÇÕES e Missões Franciscanas,
Bole m Informa vo de nossa Província, convida: "Leve
seu abraço a Frei Rafael Teixeira Nascimento que fará a
Proﬁssão Solene em São Gonçalo, RJ.
Dia 6, 4ª feira, às 17h, reunião da Pastoral do Dízimo.
Dia 8, 6ª feira, das 19h às 22h30min, Noite Dançante comemorando os 50 anos de nossa Paróquia - em nosso
Salão de Festas.Dançar, ouvir música, conviver...
Valor: R$ 10,00

29 –4ª feira
At 12,24 – 13,5a
Sl 66(67),2-3.
5.6 e 8
Jo 12,44-50

30 –5ª feira
At 13,13-25
Sl 88(89),2-3.
21-22.25.27
Jo 13,16-20

1º/5 – 6ª feira
At 13,26-33
Sl 2,6-11
Jo 14,1-6

02 – sábado
At 13,26-33
Sl 2,6-11
Jo 14,1-6

03 – domingo
At 9,26-31
Sl 21(22),26b-32
1Jo 3,18-24
Jo 15,1-8

O novo nome da PAZ é um coração-irmão.
Sem delicadeza — respeito amoroso —,
não teremos paz.
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Mul plique...
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Dia 27, 2ª feira:
Registramos os 123 anos (1892/2015) de criação da
então Diocese de Niterói, por Bula do Papa Leão XIII. Viva
a nossa Arquidiocese!
Adoração ao San ssimo, às 15h, na Capela;
coordenação do Movimento Apostólico de Schoensta ;
segue reunião das missionárias.
Marcado na Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, da
Editora Vozes — Dia da Empregada Domés ca: que sejam
abençoadas pelo Senhor!

J

esus, bom Pastor, cheio de vida para dar, é o
personagem central do Evangelho deste Quarto
Domingo da Páscoa (Jo 10,11-18). A aﬁrmação
indiscu vel de Jesus é a de que a vida de cada ser
humano passa por ele, situa-se nele e se pleniﬁca
nele. A razão disso é única e especíﬁca: “Eu dou a
minha vida pelas ovelhas” (Jo 10,15).

Há quem goste de dizer que Jesus tem as
prerroga vas de cuidador, protetor, defensor,
líder, dirigente e condutor. Todas essas
atribuições, por mais verdadeiras que sejam,
principalmente quando se relacionam à pessoa
de Jesus e sua ação, pouco representam diante
da prova com que ele mesmo agraciou aos que
ama: derramou seu sangue, entregando-se aos
seus até a humilhante morte de cruz.
A deﬁnição que a si atribui, como Pastor
bom, é, inques onavelmente, rica em sen do e
completa em abrangência: Ele morre por quem
ama, vela e conduz. A ele importam, de fato, as
ovelhas, sua vida, segurança e salvação. Para esse
ﬁm se orientaram seus passos. Sua morte na cruz
selou tal aliança. Ele não fugiu da entrega e não
traiu seu compromisso. Levou-os até o ﬁm.
De forma inusitada, Jesus também esclarece
em que consiste o termo bom: ele não se
iden ﬁca com o mercenário que abandona os
que davam a entender serem seus e foge. O
mercenário não ousa enfrentar as situações que

colocam em perigo sua própria vida; é covarde,
não tem compromisso, não arrisca sua própria
vida, simula a tudes que não integram paixão e
entrega. E completa: o mercenário age assim
porque não se importa com as ovelhas. Bom,
pois, porque ﬁel em todas as circunstâncias,
solidário na sorte e no perigo, próximo em todos
os momentos, esquecido de si em cada
necessidade de proteção. Bom, ainda, porque
quer em segurança todas as ovelhas, mesmo que
não estejam junto dele ou afastadas dele.
Vejo ser um privilégio para todos nós a forma
como Jesus nos assume e sua postura em relação
a cada um de nós: considera-nos parte de seu ser,
de sua opção de vida, de sua missão e razão de
ser. Ele nos escolheu e nos agregou a seu redil.
Tudo faz para que sejamos possuidores da vida e
do amor que circulam entre ele e o Pai.
Olhemos, pois, para Jesus. Ouçamos sua voz.
Escutemos o que nos diz. Deixemo-nos guiar por
ele. Permitamos que ele nos impregne de seu ser
e de seu amor. Sigamos seus passos. Acolhamos
sua palavra e construamos com ele sen mentos
de mútua comunhão. A seu exemplo, sejamos
também capazes de amor, de serviço, de amar
até o ﬁm. Tornemo-nos, em meio a tantos perigos
que nos cercam, pastores bons uns dos outros,
cheios de vida para dar, unidos pelo mesmo pacto
de ﬁdelidade que privilegia a vida de quem se
ama.
Frei Salésio Hillesheim

Tempo Pascal: celebração da vida

Hoje, Domingo do Bom Pastor

enviou ao mundo para dar a conhecer esse amor, de sorte

"Como Igreja peregrina rezamos, especialmente, pelas vocações sacerdotais e religiosas."
Oremos: Jesus, Divino Mestre, que chamastes os apóstolos a vos seguir, con nuai a passar por nossos
caminhos, por nossas famílias, por nossas escolas e con nuai a repe r o convite a muitos de nossos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam ﬁéis como apóstolos leigos, como padres,

capazes de coisas extraordinárias. Ele é a força que nos faz

que quem o vê, vê o Pai (Jo 14,9).

diáconos, como religiosos e religiosas para o bem do povo de Deus e de toda a Humanidade.

superar, com alegria, os mais di ceis obstáculos; é a luz

Em palavras e atos, ele o demonstrou. Disse que o amor é

que põe um brilho novo em nossos olhos.

autên co quando transborda e encontra um “tu” com

Jesus, amor que dá a vida
Quando o amor se torna nossa principal energia, somos

Fonte: DEUS CONOSCO, abril/2015, p.129

Termina o mês de abril

Mas o que é o amor? É di cil dizer. O próprio Deus foi

quem a pessoa que ama forma uma parceria de vida:

deﬁnido como amor (1Jo 4,8), e querer deﬁni-lo é querer

“Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida

A família não morrerá. A família não era; a família é! E

demais. Há um caminho seguro que nos leva não à

pelos amigos” (Jo 15, 13). Por isso é que se pode concluir

con nuará a ser, enquanto houver homens e mulheres

deﬁnição, mas à experiência de como se manisfesta o

com certeza: o amor não mata, em nenhuma

generosos que se unem para construir a felicidade um do

amor. E esse caminho se chama Jesus.

circunstância. Quem, por acaso, admite que se possa

outro e, juntos, a dos ﬁlhos.

Sempre de novo aﬁrmemos...

Ele é o amor ﬁel de Deus (Jo 1, 17), amor que faz suas

matar por amor está redondamente errado. Ao contrário,

A família é um magníﬁco presente de Deus, é "um dos

próprias leis, pondo sempre a vida em primeiro lugar e

o amor tem por vocação e essência transbordar de si para

bens mais preciosos da Humanidade" (São João Paulo II).

acima de todas as coisas. Deus escolheu o amor para

os outros, dando a vida.

mostrar um pouco daquilo que ele é. Escolheu Jesus e o

Laboratório de fraternidade, a família, cada dia, é
Pe. José Bortolini, ssp

chamada a tornar-se aquilo que é: Igreja Domés ca,
comunidade de amor,

Celebrando o jubileu de ouro de nossa Paróquia
A Porciúncula estava em festa! As comemorações
iniciaram com o Tríduo preparatório. No primeiro dia,
com o tema “A Porciúncula nascente”, foi celebrada a
missa por Frei Salésio, nosso Pároco — a “Missa da
saudade”, quando foram convidadas pessoas que
par ciparam da criação da Paróquia para darem
depoimentos, recordando momentos importantes da sua
criação. Logo após a Missa, assis mos a uma linda
apresentação do Coral “Rotaryncanto”.
No segundo dia foi celebrada a “Missa da Comunhão”
pelo ex-pároco Frei Vilmar, com o tema “A Porciúncula de
hoje”. Os convidados especias foram a OFS, par cipantes
dos atuais serviços e pastorais, dizimistas, colaboradores,
funcionários e voluntários dos Serviços Sociais.
O tríduo foi encerrado com a “Missa da Esperança”,
celebrada pelo ex-pároco Frei Almir, com o tema “A
Porciúncula de amanhã”. A presença das crianças e dos
pais dos catequizandos foi maciça, bem como a dos
catequistas e paroquianos.
O Jubileu de Ouro foi solenemente festejado com a
Missa de Ação de Graças presidida pelo Arcebispo Dom
José Francisco, tendo como concelebrantes o pároco Frei
Salésio, o guardião Frei Carlos, Frei Sergio, o ex-pároco
Frei Vilmar, que nos agraciou com a sua presença, e o
diácono Márcio. Em sua homilia, Dom José Francisco
falou que “... nesse Domingo da Misericórdia, em que
Jesus se revela misericordioso para com todos nós
pecadores, neste clima de alegria, de festa, de
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ressurreição, celebramos também o Jubileu de Ouro
desta Paróquia, mo vo de louvar e agradecer a Deus, seja
através dos que passaram como párocos ou como
anunciadores do Evangelho de Jesus, como também
louvar e agradecer por todos os que ﬁzeram e fazem parte
desta história jubilar. Dom José Francisco terminou a sua
homilia, parabenizando os párocos e os freis, os que por
aqui passaram e ﬁzeram parte dessa história. Deu
parabéns aos paroquianos que, através da intercessão de
São Francisco, seguem servindo a Jesus e vivem a bemaventurança da vida eterna. “Felizes são aqueles que
creram sem ter visto”, concluiu ele.
Frei Salésio agradeceu a presença do Arcebispo, dos
paroquianos e, principalmente, agradeceu a seus
confrades que servem à nossa comunidade paroquial.
Pediu uma salva de palmas para eles.
No ﬁnal da missa, Dom José Francisco falou da
campanha pela construção da nova Catedral São João
B a sta : q u e to d o s co l a b o re m , s e g u n d o s u a s
possibilidades, para que a Arquidiocese realize esse
projeto. Falou da inauguração da Capela João Paulo II...
Pediu a todos que cantassem “parabéns a você”. Logo
após, deu a bênção ﬁnal.
As comemorações do Jubileu, nesse dia, terminaram
com um almoço de confraternização.
Deus seja louvado!
Mercês Brandão
Pastoral da Comunicação

de diálogo e de perdão.

Comunidade em que o Evangelho é alimento co diano, é
bússola a indicar o caminho a seguir.
Não tenhamos medo! Quem ins tuiu a família com ela
permanecerá para sempre. E como a pedra foi removida
do sepulcro que abrigara o corpo santo do Filho de Deus,
também as pedras das diﬁculdades, por que passa a
família, serão re radas por aquele que faz novas todas as
coisas, se lhe permi rmos viver conosco.
Cantemos o Aleluia! Mesmo em meio a uma "cultura
de morte", a aurora, cada dia de novo, anuncia o amanhã

Jesus é todo misericórdia!
Jesus é todo misericórdia, Jesus é todo amor; é
Deus feito homem.
Cada um de nós é aquela ovelha perdida;
aquela moeda perdida.
Cada um de nós é aquele ﬁlho que desperdiçou
a própria liberdade seguindo falsos ídolos , ilusão
de felicidade, e perdeu tudo. Mas Deus não se
esquece de nós, o Pai nunca nos abandona. É um
pai paciente, espera-nos sempre! Respeita a
nossa liberdade, mas permanece ﬁel. E, quando
voltamos para ele, acolhe-nos como ﬁlhos, em
sua casa, porque ele não para nunca, nem por um
momento, de nos esperar, com amor. E o seu
coração está em festa por cada ﬁlho que retorna.
Está em festa porque é alegria. Deus sente essa
alegria quando um de nós pecadores vai até ele e
pede o seu perdão.

da ...Ressurreição, da obra-prima da Criação!
Prof. Carlos Martendal - Florianópolis,SC

E chega maio...
de Maria, Mãe, Mulher
Tu sabes, Maria...
Amar nem é conselho
É ordem.
É mandamento.
Não tens que optar.
Tens que obedecer.
Que realizar tua vocação profunda,
teu des no de criatura humana
criada pelo Amor
para amar.
Dom Helder Camara
in FAMÍLIA, Missão de Amor

Papa Francisco

