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Ele nos encontrou
N

ossa reﬂexão, neste Domingo da
San ssima Trindade, não quer considerar a
dis nção ﬁlosóﬁca, ligada às três pessoas da
Trindade, mas abordar, como um todo, a obra
do Pai, realizada na encarnação salvíﬁca de
Cristo e na ação permanente do Espírito Santo,
na Igreja, no mundo e em cada ser humano.

Na prá ca, devemos dizer que a Festa da
San ssima Trindade faz a síntese da
história reveladora da presença de Deus
em nós e em nosso mundo. Deus não só se
deixa conhecer mas também está sempre
pronto a permi r e incen var que um
encontro se realize: ele se deixa encontrar.
É para um monte indicado — não deﬁnido
— que os discípulos vão para o encontro
com o Ressuscitado. É na Galileia que o
monte se encontra: recordação da história
humana e pecadora dos discípulos, que de
lá foram chamados e de lá se deixaram
conduzir pelo Mestre. É ali que ele os
encontra novamente para dizer-lhes agora:
“Ide e fazei discípulos meus todos os povos,
ba zando-os em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo...”.
A missão a eles agora conferida tem, além do
aval, a garan a integral da presença de Jesus:
“Eis que eu estarei convosco todos os dias, até
o ﬁm do mundo”. O mesmo Deus que havia
estado junto a seu povo em todos os
momentos, desde a criação do ser humano,
que havia se tornado o “Deus Conosco” em
Jesus de Nazaré, é o Deus que no envio dos
discípulos se faz agente provocador das
mudanças, da conversão e da ajuda. Ele inspira
o novo, age nos seus e não os deixa à mercê de
sua própria operosidade.

A experiência que os discípulos ﬁzeram do
seu encontro com Jesus foi, essencialmente, a
experiência do envolvimento amoroso. No
amor incansável do Mestre Jesus, todos foram
reinventados em sua grandeza e reintegrados
em sua pequenez, começando por Pedro.
Como testamento, Jesus não nha outro
instrumento a dar-lhes a não ser o coração
cheio de amor: “Que vocês se amem”. O
encontro com o Mestre devia produzir
permanentemente o encontro de cada um dos
discípulos com os outros e com todos os seres
humanos. Isso fazia parte da missão de ba zar
e ensinar a observar tudo o que Jesus lhes
havia ordenado.
Trazendo a reﬂexão para perto de nós, a
tarefa que nos cabe, hoje, como cristãos, é a
mesma que cada ser humano é chamado a
descobrir: conhecer o Deus da misericórdia,
o Deus amigo, o Deus presença, que poderá
ter nomes diferentes, mas cuja ação é feita
por mediadores humanos que se
disponibilizam a estar com todos, ser de
todos, fazer parte da vida de todos e de cada
um. Aos discípulos Jesus já havia dito com
muito poder: “Onde dois ou três de vocês
es verem reunidos em meu nome, eu
estarei no meio deles” (Mt 18,20).
A Trindade pode ter momentos históricos
próprios, como o da encarnação de Jesus. A
ação de Deus, porém, é constante, inﬁnita,
irreversível. Reveste-se, par cularmente, da
proximidade e da dinâmica do serviço. Ela é a
melhor tradução de nós mesmos: de nossos
desejos, aspirações, sonhos e esperanças.
Frei Salésio Hillesheim

Santo Antônio - trezena e festa - 31 de maio a 13 de junho de 2015
Tema geral: 50 anos com Santo Antônio
Encerramento do Jubileu de Ouro da Paróquia e celebração dos 50 anos de espiritualidade evangélico-antoniana da Comunidade da Porciúncula
1º/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

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

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

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

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

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

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

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
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

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

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

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

DIA DE SANTO ANTÔNIO
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

Trezena - 2015 “50 Anos com Santo Antônio!”
Doe pão para par lhar!
É a par lha que promove o milagre da
mul plicação. Ela é a expressão do amor de Jesus
que hoje se manifesta nas pessoas e em nossa
comunidade paroquial que, há 50 anos, sob a
proteção e a bênção de Santo Antônio, como
Família que somos, buscamos consolidar a
fraternidade promovendo a jus ça e a paz.
Eis o grande milagre da vida: Deus dá em
abundância para todos. Basta que saibamos
colher este dom e repar -lo entre todos.
Vamos vivenciar, em nossa TREZENA, essa
experiência de amor. Durante os treze dias
par cipem da Santa Missa das 18 horas e, no
sábado, às 16 horas. Tragam pãezinhos que serão
abençoados e par lhados com os irmãos e irmãs.
Santo Antônio, rogai por nós!
Coordenação Dimensão Litúrgica

Maio termina...
Maria, mãe, mulher...

Dona Santa
Porciúncula de Sant'Ana, não poderás esquecer
Santa Abi-Râmia -- humana, tão doce no conviver.
Do adro de tão bela Igreja à música que se canta,
tudo de puro, que seja, nos faz lembrar "Dona Santa".
Sua vida, uma oração, apostolado de amor,
muita fé, terço na mão, beijando Nosso Senhor.
Exemplar sua ﬁgura, no meio da meninada,
é só bondade e ternura a a da criançada.
Com mãos de fada bordava as festas que nos fazia;
a todas nos conclamava à devoção a Maria.
E sempre muita querida,
feliz quem pôde atestar seu belo exemplo de vida.
No Céu, encanta-se agora, após a Ressurreição,
está com Nossa Senhora e o Sagrado Coração.
Ângela Bezerra Galindo
colaboração: Anna Regina Gibaile

Celebramos a revelação de Deus em sua plenitude -- Pai, Filho, Espírito Santo. San ssima Trindade
Solenidade
Cabe-nos testemunhá-la ﬁrme e amorosamente.
Corpus Chris - Somos convidados, por Dom José Francisco, a nos unirmos em torno dos eventos
que serão realizados na Avenida Amaral Peixoto:
Junto à Câmara dos Vereadores:
w Apresentação de Bandas Católicas - 14 horas
w Celebração Eucarís ca - 16 horas
A seguir, Procissão do San ssimo que percorre a Avenida ornamentada por tapetes artesanais, cujo tema é a
Eucaris a. A Porciúncula, sob a coordenação da JUFRA e membros das diversas pastorais, é responsável pela
confecção dos tapetes números 38 e 39, "Eucaris a: Jesus Sacramentado".
Bênção ﬁnal será no início da Avenida Amaral Peixoto, próximo à "Estação das Barcas".
No dia 2 de junho, comemoramos o 14º aniversário da ordenação episcopal de Dom José Francisco Rezende Dias,
nosso Arcebispo. Que o Senhor nosso Deus o guarde e o ilumine em sua trajetória! Paz e Bem!

Agenda

Informando...

Dia 2, 3ª feira

Construção da Nova Catedral - Olá, colaborador! O seu carnê
está no ﬁm? Os novos carnês já se encontram, à disposição dos
colaboradores, junto à Comissão pró Nova Catedral de Niterói,
na parte coberta do pá o externo em frente da Porciúncula.
Vamos doar? Nosso Bazar precisa de grande estoque de
roupas, calçados, bolsas, objetos de decoração e de cozinha
para obter "aquele sucesso" durante a Festa de Santo Antônio!
O sorteio da bicicleta elétrica e da TV 48 polegadas será
realizado no dia 14/06 próximo, domingo, úl mo dia da
Festa de Santo Antônio. Esperamos você! Bilhetes: da
bicicleta a R$ 5,00 - em prol da Festa de Santo Antônio; da TV
48" a R$ 3,00 - visando à construção da Nova Catedral de
Niterói. Nossa gra dão!
URGENTE! Nossa Farmácia necessita de remédios: a
clientela é grande e carente! Por favor, amostras grá s,
remédios não usados totalmente, na validade, e mais... Por
favor! Nossa farmácia está esvaziando!
A Jornada de Casais da Porciúncula se realizará nos dias 22 e 23 de
agosto vindouro. As inscrições podem ser feitas, aos domingos, no
pá o da igreja, e, durante a semana, na Secretaria Paroquial.

Dia 4, 5ª feira - San ssimo Corpo e Sangue de Cristo

w Missas na Porciúncula - 6h30min, 8h, 9h30min,
11h e 18h - Trezena
Feriado! Não há expediente na Secretaria Paroquial.
Dia 5, primeira 6ª feira do mês

w Missas às 6h30min, 8h, às 15h30min (com Unção dos
Enfermos) e 18h (Trezena)
Dia 10, 4ª feira

w Chá + Bingo, às 15 horas, no Salão de Festas, um evento
dos festejos de Santo Antônio. Sensacionais prêmios
R$15,00. Acesso: Rua Professor Miguel Couto, 300
Elevo o cálice da
salvação, invocando o
nome santo do Senhor.
Sl 115(116),13

1º/06 – 2ª feira 02 – 3ª feira
Tb 2,9-14
Tb 1,3;2,1a-8
Sl 111(112),1-6 Sl 111(112),1-2.
7bc-9
Mc 12,1-12
Mc 12,13-17

03 – 4ª feira
Tb 3,1-11a.
16-17ª
Sl 24(25),2-9
Mc 12,18-27

04 –5ª feira
Ex 24,3-8
Sl 115(116B)12 -18
Hb 9,11-15
Mc 14,12-16.22-26

05 – 6ª feira
Tb 11,5-17
Sl 145(146),
2ab.6c -10
Mc 12,35-37

06 – sábado
Tb 12,1.5-15.20
Sl 13,2.6-8
Mc 12,38-44

07 – domingo
Gn 3,9-15
Sl 129(130),1-8
2Cor 4,13-18—5,1
Mc 3,20-35

Anotemos, vivamos!
O primeiro a pedir perdão e
desculpas é o mais valente;
o primeiro a perdoar é o mais forte;
o primeiro a esquecer é o mais feliz.
Papa Francisco

3628-4300 • graﬁca@graﬁcaprimil.com.br

nos festejos em torno de Santo Antônio são chamados
a oferecer o "seu serviço" ao Senhor.
w Reunião dos "Caixas", às 19h, no Auditório
w Reunião dos MESCs, às 19h, no Salão de Reuniões

PRIMIL EXPRESS

w Missa de Entrega, às 18 horas - todos os envolvidos

