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rmãos/ãs, celebramos, hoje, Pentecostes, a 
festa da manifestação do Espírito Santo. O 
Evangelista João concentra em torno do dom 
do Espírito Santo diversas afirmações que nos 
levam ao sen�do essencial do Evento 
Pentecostes: Ele é uma nova criação, nova luz, 
nova vida, nova missão. Ele não somente nos 
renova, ilumina e envia, mas plenifica todas as 
aspirações mais profundas de comunhão. Ele é 
a alma de nossa alma. 
   De fato, não é fácil encontrar sen�do, 

razões, alma, quando as portas estão fechadas, 
por causa do medo. Não é fácil saber por quais 
caminhos andar quando a intranquilidade e o 
desarranjo interno se fazem presentes; não é 
fácil se mover e se entender em comunhão 
com os outros quando a descrença �ver 
tomado conta de cada um de nós. Quando 
anoitece, cheios de medo e sem paz, com o 
coração vacilante e incrédulo, somos homens e 
mulheres sem dom, sem alma, sem vida, sem 
forças, sem futuro e sem espírito.
  É na experiência do que parecia perdido, 

desencontrado, informe, vazio e sem alma, 
que Jesus entra para sustentar as razões e o 
projeto de comunhão. Não é a noite nem a 
descrença ou a falta de paz que podem impedir 
a ação de Deus. Este parece contar sempre com 
a precariedade humana, com os sonhos 
perdidos, com a decepção e a necessidade de 
sinais. Deus faz prodígios na secura de nossas 
terras e nos envia, chamando-nos novamente 

ao amor primeiro, mesmo quando nossa alma 
parece ter morrido e o frágil e o insustentável 
se apresentam como determinantes. 
  Era necessário que os discípulos se 

alegrassem por verem, de fato, o Senhor, para 
que eles vislumbrassem que somente assim e 
com ele a paz é possível. Mas era necessário, 
também, que eles recebessem aquele sopro 
que, outrora, havia criado o mundo, refizesse, 
agora, a criação do missionário, do mensageiro 
e do anunciador: “Como o Pai me enviou, 
também eu vos envio... Recebei o Espírito 
Santo”. 
   A sequência lógica da criação do anunciador 

é a sua inserção no mundo da fragilidade 
humana. É o frágil, recuperando a fragilidade; o 
pecador, reintegrando os pecadores; quem 
vivera acreditando no mal, tornando-se 
instrumento de vida nova e de reintegração, 
construindo o Bem. 
   Em síntese, o Evangelista João nos envolve 

no imenso plano de amor de Deus, ao salientar 
que nossa alma é o Espírito Santo, esse 
iluminador do Ressuscitado e das grandes e 
pequenas razões de viver e ser. Onde ele está, o 
Senhor vive; onde ele é recebido, o medo 
desaparece, as portas se abrem, a paz se 
concre�za, a alegria se restaura e a missão se 
torna clara. 
   Vem, Espírito Santo! Sê nossa alma, nosso 

sen�do, razão e vida. Amém. 

28 –5ª feira
Eclo 42,15-26
Sl 32(33),2-9
Mc 10,46-52

26 – 3ª feira
Eclo 35,1-15
Sl 49(50),5-8.
             14.23
Mc 10,28-31

31 – domingo
Dt 4,32-34.39-40
Sl 32(33),4-6.9.
          18-20.22
Rm 8,14-17
Mt 28,16-20

30 – sábado
Eclo 51,17-27
Sl 18(19),8-11
Mc 11,27-33

29 – 6ª feira
Eclo 44,1.9-13
Sl 149,1-6a.9b
Mc 11,11-26

27 –4ª feira
Eclo 36,1-2a.
     5-6.13-19
Sl 78(79),8.9.
             11.13
Mc 10,32-45

I

Lembretes facilitadores

25 – 2ª feira
Eclo 17,20-28
Sl 31(32),1-2.5-7
Mc 10,17-27

Os carrinhos de bebê podem ficar, preferentemente, na parte da frente da Igreja, junto à saída para o pá�o 
interno.
Aos médicos que desejarem prestar algum socorro – eventualmente necessário durante as celebrações – 
pedimos que se iden�fiquem a um dos membros da Equipe de Acolhida à entrada da Igreja. 
A assinatura de presença das crianças da Catequese poderá ser feita junto à Sacris�a, após as Missas. Os 
que usarem as cadeiras à entrada da Igreja — sobretudo na Missa das 9h30min e das 11h — não precisam 
empilhá-las após a Celebração. Da mesma forma, é necessário que se mantenha a possibilidade de 
passagem dos Ministros, da Equipe de Acolhida e das cadeiras de rodas.
É importante que, nas Missas das 9h30min e das 11h, haja certo senso de paciência para permi�r que 
primeiro saiam os que es�verem dentro da Igreja, para, depois, entrarem os que es�verem fora. Esse 
cuidado será, sobretudo, necessário quando a Missa das 9h30min prolongar-se um pouco.

Espírito Santo: Alma Viva de Deus em Nós

Termina o Tempo Pascal... e nos é orientado pela Igreja que se guarde o Círio Pascal com veneração (...); nele, 
porém, na celebração do Sacramento do Ba�smo, acende-se a vela dos ba�zandos.
O Tempo Comum recomeça na Oitava Semana. "A tônica dos domingos deste Tempo é dada pela leitura con�nua 
do Evangelho"(...). Retoma-se o 3º volume da Liturgia das Horas. Fonte: Diretório da Liturgia,  p.110

Tende piedade de nós, 
Senhor, (...). Mostrai-nos a 

luz de vosso amor.

Frei Salésio Hillesheim

Solenidade 
de 

Pentecostes 

A luz radiante de Cristo Ressuscitado varre as sombras do medo: (...) "A paz esteja 
convosco" (Jo 20,19). (...) "Como o Pai me enviou,  também eu vos envio" (Jo 20,21). 
Despertemos! Que o Espírito Santo nos habite a fim de “anunciarmos as maravilhas de 
Deus” (Cf. At 2,11) e produzirmos os frutos necessários...

Frei Salésio Hillesheim

A próxima Jornada de Casais se realizará 
nos dias 22 e 23 de agosto. Todos os casais 
podem participar da Jornada e dos Grupos 
de Reflexão, inclusive os que estiverem em 
segunda união. Não há restrições quanto ao 
tempo de matrimônio. A Jornada tem por 
finalidade preparar os casais que desejarem 
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, no pátio da igreja, e, durante a 
semana, na Secretaria Paroquial. 

Peregrinação ao Leste Europeu 
de 1º a 14 de outubro

Praga, Viena, Budapeste, Cracóvia e Varsóvia 
Orientador: Frei Sérgio Pagan 

Informações: padrepio@obrademaria.com.br
Moacyr 08130972465, Neuma 02126114458  e
Secretaria Paroquial da Porciúncula 2711 2499

padrepio@obrademaria.com.br

ü Encerrando o mês de maio, vamos coroar Nossa 
Senhora, no dia 30, sábado, na Missa das 16h, com 
a par�cipação de nossos catequizandos da 
catequese infan�l e da especial.

ü PORCIÚNCULA/ 17.05.15 - Cochilos da revisão:
Troca do versículo ilustrador das leituras: correto 
"Guardai-me, ó Deus, em vós me refugio". Sl 15(16),1
F Endereço do face correto: 

www.facebook.com/porciunculadesantana      

Eclo 36,1

Acolhida...

Sem o amor de fato, inclusive os dons mais 
extraordinários são vãos, enquanto o menor 
dos nossos gestos de amor tem bons efeitos 

para todos. 

Papa Francisco
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31/05 domingo (San�ssima Trindade)
 Missas: 6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 18h (Trezena) e 19h30min
 Tema: Comunidade Paroquial: família em missão. 
                                “Eis que estou convosco todos os dias”. Mt 28,20
 Par�cipantes: Setor Família e Vida
 Gesto Concreto: Campanha do açúcar

01/06 segunda-feira (São Jus�no)
 Missas: 6h30min e 18h (Trezena) 
 Tema: Comunidade Paroquial: família de acolhimento. 
                                “A pedra que os construtores rejeitaram”. Mc 12,10
 Par�cipantes: Grupo de Oração Imaculada Conceição 
 Gesto Concreto: Campanha do óleo de soja

02/06 terça-feira 
 Missas: 6h30min, 8h, 12h e 18h (Trezena)
 Tema: Comunidade Paroquial: família de discernimento. 
                                 “Dai a César o que é de César”. Mc 12,17
 Par�cipantes: Movimento Nossa Senhora de Schoensta�
 Gesto Concreto: Campanha da fralda geriátrica – tamanho M

03/06 quarta-feira (São Carlos Lwanga e Companheiros) 
 Missas: 6h30min, 8h, e 18h (Trezena)
 Tema: Comunidade Paroquial: família de cuidado, de vida e entrega. 
                                “Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos” Mc 12,27
 Par�cipantes: Pastoral do Dízimo
 Gesto Concreto: Campanha do arroz

04/06 quinta-feira (Corpus Chris�)
 Missas: 6h30min, 8h, 9h30min, 11h e 18h (Trezena)
 Tema: Comunidade Paroquial: família da celebração da Páscoa do Senhor.      
                               “Tomai, isto é o meu Corpo; tomai, isto é o meu sangue”. Mc 14,22.24
 Par�cipantes: Pastoral da Acolhida e Equipe de Liturgia
 Gesto Concreto: Campanha do macarrão

05/06 sexta-feira (São Bonifácio)
 Missas: 6h30min, 8h, 15h30min (unção dos enfermos) e 18h (Trezena)
 Tema: Comunidade Paroquial: Família em formação. 
                                 “E uma grande mul�dão o escutava com prazer”. Mc 12,37
 Par�cipantes: Ordem Franciscana Secular (OFS)
 Gesto Concreto: Campanha do fubá

06/06 sábado
 Missas: 6h30min, 8h e 16h (Trezena)
 Tema: Comunidade Paroquial: Família de Deus. “Quem faz a vontade de   
                                Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”. Mc 3,35
 Par�cipantes: Iniciação à Vida Cristã
 Gesto Concreto: Campanha da fralda geriátrica – tamanho G

Santo Antônio - trezena e festa - 31 de maio a 13 de junho de 2015

07/06 domingo (10º Domingo do Tempo Comum)
 Missas: 6h30min, 8h, 9h30min, 11h e 18h (Trezena) e 19h30min.
 Tema: Comunidade Paroquial: Família de Deus. “Quem faz a vontade de 
                                 Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”. Mc 3,35
 Par�cipantes: Setor Família e Vida 
 Gesto Concreto: Campanha do óleo de soja

08/06 segunda-feira 
 Missas: 6h30min e 18h (Trezena) 
 Tema: Comunidade Paroquial: Família das bem-aventuranças. “Alegrai-vos e 
                                 exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus”. Mt 5,12
 Par�cipantes: Ministros Extraordinários (MESCS/MEBES)          
 Gesto Concreto: Campanha da farinha de mandioca

09/06 terça-feira (São José de Anchieta) 
 Missas: 6h30min, 8h, 12h e 18h (Trezena)
 Tema: Comunidade Paroquial: família/luz e sal. 
                                 “Vós sois o sal da terra; vós sois a luz do mundo”. Mt 5, 13.14
 Par�cipantes: SEFRAS
 Gesto Concreto: Campanha do macarrão

10/06 quarta-feira 
 Missas: 6h30min, 8h e 18h (Trezena)
 Tema: Comunidade Paroquial: Família comprome�da com Jesus. 
                                “Não penseis que vim abolir a Lei e os Profetas”. Mt 5,17
 Par�cipantes: Pastoral do Ba�smo e Pastoral da Esperança
 Gesto Concreto: Campanha do açúcar

11/06 quinta-feira – (São Barnabé, Apóstolo)
 Missas: 6h30min, 8h e 18h (Trezena)
 Tema: Comunidade Paroquial: família mensageira da Paz. 
                                 “Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz”. Mt 10,13
 Par�cipantes: Curso de Orientação Religiosa (COR)
 Gesto Concreto: Campanha da fralda geriátrica – tamanho G

12/06 sexta-feira – (Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - Dia dos Namorados) 
 Missa: 6h30min, 8h e 18h (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

Deus seja louvado pela ação amorosa e 
imprescindível  de nossos dizimistas! 
Disse o Senhor: Dai a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus! 
Diz o dizimista: Senhor, eis aqui um pouco do 
muito que me destes! Obrigado! 
Oremos: "Senhor Deus, vós distribuís todos os 
dons gratuitamente”. As bênçãos vós derramais 
sobre nós; a luz do dia e a graça de cada ser 
humano são gratuitas. Gratuitamente vosso filho 
Jesus repar�u o vinho, o pão e os peixes. Em 
oferta, deu-nos o seu amor, a sua misericórdia e a 
sua vida. Ensinou-nos que só a par�lha constrói e 
transforma o mundo. Vida em abundância vós 
fazeis desabrochar, em nosso meio, quando 
superamos as divisões, o egoísmo e a ganância. 
Que a comunhão com a minha Igreja e a minha 
Comunidade me faça dom gratuito também. 

Tema geral: 50 anos com Santo Antônio

Quarto Domingo do mês 
e os dizimistas

Marly e Agildo Bernardes/Pastoral do Dízimo

Comemorando... No dia 08 de maio próximo 
passado, foi realizada, pelo Curso de Orientação 
Religiosa, COR, mais uma Noite Dançante 
comemora�va pelos 50 anos da nossa Paróquia da 
Porciúncula,  com grande par�cipação da 
Comunidade.
Nós, do COR, agradecemos a presença de todos. 

No  domingo,  d ia  17  de  maio,  27  casa i s 
compareceram ao Encontrão de Casais  da Jornada 
da Porciúncula. Foi uma tarde feliz num santo lugar, 
um encontro com Deus, de amor real, onde 
gozamos da sua paz. O tema central do Encontro foi 
apresentado pelo casal Karla e Fábio Mendes que 
testemunhou, de forma leve e espirituosa, a 
t r a n s f o r m a ç ã o  d a  v i d a  d o  c a s a l  e  d a
família através da par�cipação e atuação na 
comunidade pastoral. O evento transcorreu  
agradavelmente, com momentos na Capela, no 
jardim e no Salão de Festas, onde se deliciaram com 
um maravilhoso lanche par�lhado, e encerrou-se 
na Missa das 18 horas. O Encontrão foi mo�vador e 
impulsionou os trabalhos de organização e 
montagem da 3ª Jornada de Casais da Porciúncula 
marcada para os dias 22 e 23 de agosto de 2015. 
Inscrições abertas!

"Uma tarde feliz" 

Tânia Sá Hammerschimidt

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

FESTA
13/06 sábado– Santo Antônio – Renovar o ardor evangélico paroquial
 Missas: 6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 15h, 17h e 19h 
     Procissão de Santo Antônio, após a Missa das 19h pelas ruas do bairro
 Par�cipação: Equipes de Liturgia das Missas
 Gesto Concreto em todas as Missas: 1 kg de alimento não perecível
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