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Maria Mãe Santíssima
Ao aceitar ser “mãe” colaboraste para que nos tornássemos
filhos dignos de Deus, pelo Sagrado Sangue de teu filho Jesus.
Te mostraste ao mundo como Maria Santíssima, da Anunciação, da Consolação, de Lourdes, de Fátima, de Aparecida, das
Dores, das Graças, do Desterro, fostes tantas e em tantos lugares...
Multiplicaste a fé e confirmaste que a vida terrena é temporária, bênçãos reais e valiosas encontraremos pelo que levar-

mos no coração e pelos atos que praticarmos junto a nossos
irmãos.
Por isso, pedimos humildemente que continue iluminando nossos pensamentos, para que nossas decisões e atitudes
nos permitam ser sal e luz por onde passarmos.
Com tua inspiração, que nos tornemos de fato merecedores
de uma vida plena no plano celeste.
Amém.

FELIZ E ABENÇOADO MÊS DAS MÃES...
Com muito amor para todas as mães e
todos filhos de todas as idades.

“A 13 de Maio, na Cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria...”
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Editorial
Estimado(a) paroquiano(a)
Nós recentemente celebramos a Páscoa de Jesus e
consequentemente a nossa
páscoa. Celebrar a ressurreição do Cristo implica renascimento, vida nova, uma
consciência renovada e iluminada pela luz emanada
das chagas gloriosas do Senhor. Chagas, que para nós,
é sinal permanente do amor
misericordioso de Deus derramado sobre a humanidade.
Irmão(ã), Jesus leva em seu corpo glorioso as marcas de
sua paixão redentora celebrada em nosso favor. É a Páscoa
de Jesus. É a vitória da vida. É a passagem de Deus pela história da humanidade, restaurando a comunhão entre Deus e
os homens.
E esta Salvação se manifesta de forma eminente na santidade da Igreja. É a santidade de Deus concedida a nós por
meio de Cristo, que está presente em nós filhos e filhas do
Altíssimo. Neste mês de maio celebramos com carinho todo
especial a Santa memória da Virgem Mãe de Deus e juntamente com ela celebramos outra personalidade muito querida do povo de Deus, Santa Rita de Cássia. Não podemos
nos esquecer dos santos patronos S. Pedro, S. Paulo, S. Antônio e S. João Batista que são tão queridos e muito celebrados
pelo nosso povo.
Em junho, a sagrada liturgia segue nos alegrando com as
grandes festas do mistério de Deus tais como: a Ascensão do
Senhor, o dia em que Jesus retorna ao convívio trinitário de
Deus, porém, levando consigo a toda a humanidade em seu
corpo glorioso; Pentecostes – que é o derramamento do Espírito Santo sobre todos em vista do bem de toda a comunidade; e a Festa da Santíssima Trindade - o mistério da comunidade perfeita.
Como podemos perceber este bimestre é muito rico e nos
reserva muitas graças.
Querido (a) paroquiano(a), que a paz do Cristo ressuscitado desça e permaneça contigo e com todos os de tua casa.
Que Deus te abençoe! Paz de Cristo!
Frei Fábio Nôcal, OAR
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Você sabia?
Com sua ajuda, estão sendo construídos dois banheiros. Em breve estarão prontos para uso, oferecendo melhores instalações para a comunidade que participa e atua
nas atividades da Paróquia.

1º ANO DO CORAL DA FRATERNIDADE
AGOSTINIANA RECOLETA
A música litúrgica manifesta o caráter
ministerial de toda a Igreja
É com grande alegria e júbilo que o coral da fraternidade
secular Agostiniana Recoleta celebrou no dia 19 de março o seu
primeiro aniversário; coincidindo com a festa do patrono da Ordem: São José. No documento da Igreja católica Sacrosanctum
Concilium afirma que “a música litúrgica está a serviço da Palavra”. Durante esse primeiro ano de trabalho o grupo foi fiel a
Palavra seguindo o carisma de Santo Agostinho. O coral, por
meio dos cantos suaves, permitiu elevar a Deus as nossas orações e preces em cada momento singular da Liturgia.
Fr. Clébson, OAR.
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Você sabe como surgiu a
Festa de Corpus Christi?
Santa Juliana de Cornillon (Agostiniana)
Vamos apresentar uma
figura feminina pouco conhecida, mas à qual a Igreja
deve um grande reconhecimento, tanto por sua santidade de vida, como por seu
intenso fervor. Trata-se de
Santa Juliana de Cornillon,
também conhecida como
Santa Juliana de Liège, que
contribuiu para a instituição
de uma das solenidades litúrgicas mais importantes
do ano, o Corpus Christi..
Nascida entre 1191 e
1192 nos arredores de Liège,
na Bélgica. Órfã aos cinco
anos, Juliana com a sua irmã
Inês foram confiadas aos
cuidados das monjas agostinianas do convento-leprosário de Mont-Cornillon. Foi
educada principalmente por
uma religiosa chamada Sapiência, que acompanhou
também seu amadurecimento espiritual, até quando a própria Juliana recebeu
o hábito religioso, tornandose uma monja agostiniana.
Adquiriu uma cultura notável, a tal ponto que lia as

obras dos Padres da Igreja
em língua latina, em particular Santo Agostinho e São
Bernardo.
Aos 16 anos teve a primeira visão, que se repetiu
várias vezes nas suas adorações eucarísticas. A visão
apresentava a lua no seu
mais completo esplendor,
com uma faixa escura que a
atravessava diametralmente. O Senhor levou-a a compreender o significado daquilo que lhe tinha aparecido. A lua simbolizava a vida
da Igreja na terra, a linha
opaca representava, ao contrário, a ausência de uma
festa litúrgica, para cuja instituição se pedia a Juliana
que trabalhasse de maneira
eficaz: ou seja, uma festa em
que os fiéis pudessem adorar a Eucaristia para aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as
ofensas ao Santíssimo Sacramento.
Durante cerca de vinte
anos Juliana, que tinha tornado-se priora do convento,
conservou em
segredo esta
revelação,
que tinha enchido de alegria o seu coração.
Pela boa
causa da festa
do
Corpus

Christi foi conquistado
também Tiago Pantaleão de Troyes, que conhecera a Santa durante o seu ministério de
arquidiácono
em
Liège. Foi precisamente ele que, tendo-se
tornado Papa com o
nome de Urbano IV,
em 1264, instituiu a solenidade do Corpus
Christi como festa de
preceito para a Igreja
universal, na quintafeira sucessiva ao Pentecostes. Em Agosto de
1264, o Papa Urbano
evoca com discrição
também as experiências místicas de Juliana, valorizando a sua autenticidade,
e escreve: «Embora a Eucaristia seja celebrada solenemente todos os dias” na
nossa opinião, é justo que,
pelo menos uma vez por
ano, se lhe reserve mais
honra e solene memória.
Com efeito, as outras coisas
que comemoramos, compreendemo-las com o espírito e com a mente, mas não
por isso alcançamos a sua
presença real. Ao contrário,
nesta comemoração sacramental de Cristo, ainda que
seja de outra forma, Jesus
Cristo está presente no meio
de nós na sua própria substância. Com efeito, quando
estava prestes a subir ao

Céu, Ele disse: “Eis que Eu
estou convosco todos os
dias, até ao fim do mundo”
(Mt 28, 20)».
Embora depois da morte
de Urbano IV a celebração
da festa do Corpus Christi tenha sido limitada a algumas
regiões da França, da Alemanha, da Hungria e da Itália setentrional, foi ainda
um Pontífice, João XXII, que
em 1317 a restabeleceu
para toda a Igreja. Dessa
época em diante, a festa conheceu um desenvolvimento maravilhoso, e ainda agora é muito sentida pelo povo
cristão.
Fonte: adaptado de
texto do Papa Bento XVI Site do Vaticano.
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FESTAS JUNINAS: Santo Antonio,

Santo Antonio
O mês de junho é um mês coroado
de santos que historicamente despertam grandes movimentos de cunho
devocional na comunidade cristã. O
atual Diretório da liturgia apresenta
um elenco extenso de santos que fazem parte do cenário litúrgico durante esse respectivo mês. Dentre eles:
São Justino Mártir, Marcelino e Pedro,
Carlos Lwanga e companheiros Mártires, Bonifácio, Norberto, Diácono
Santo Efrém, Bem-Aventurado José de
Anchieta, Barnabé, Romualdo, Luis
Gonzaga, Paulino de Nola, João Fisher
e Tomás Moro, Cirilo de Alexandria,
Irineu e os Santos Protomártires de
Roma. Contudo, quatro santos marcam tradicionalmente nossas festas
juninas: Santo Antônio de Pádua, cuja
festa celebramos no dia 13, São João
Batista, dia 24 e São Pedro, que celebramos no dia 29, juntamente com o
Apóstolo Paulo. 1
Santo Antônio de Pádua nasceu em
Lisboa em 1195 recebendo nome civil de Fernando de Bulhões e Taveira
de Azevedo. Entrou aos quinze anos
no Colégio dos Cônegos Regulares de
Santo Agostinho. Grande estudioso
das Sagradas Escrituras foi chamado
1

de “Arca do Testamento”. Em 1220,
decidiu seguir os passos de São Francisco, entrando na Ordem dos frades
mendicantes de Coimbra, recebendo
o nome de Antônio Olivares. Incumbido da função cozinheiro, vivia na
obscuridade até que seus superiores,
percebendo seus extraordinários dons
de pregador, o enviaram como pregador pela Itália Setentrional e França,
mas foi, sobretudo, em Pádua que
suas pregações atingiram o vértice de
intensidade. Morreu em Arcella, no
dia 13 de junho, no pequeno convento onde residia, a um quilômetro de
Pádua, conhecido na região como o
“Santo por antonomásia”. Canonizado
em 1232, sua devoção foi se alastrando, assumindo espaços cada vez mais
vastos. 2
São João Batista, cuja festa da natividade celebramos no dia 24 de junho, é chamado o batizador, filho de
Zacarias e de Isabel. João (cujo nome
significa “Deus é propício”) foi concedido aos dois cônjuges em idade avançada. A sua missão é para preparar
um “povo perfeito” para o advento do
Messias. Por isso é tradicionalmente

São João

Cf. CNBB. Diretório da Liturgia e da organização da Igreja no Brasil . Brasília: CNBB, 2011, 111-124.
Cf. Mario SGARBOSSA; Luigi GIOVANNINI. Um santo para cada dia. São Paulo: Paulinas, 1983, 186.
3
Cf. Ibid., 198-199.
2

São Pedro e São Paulo
conhecido como o precursor. A celebração da Natividade de João Batista
é, com a do nascimento de Jesus e de
Maria, a única festa litúrgica que a
Igreja dedica ao nascimento de um
santo. São João Batista é o primeiro
santo venerado na Igreja com um festa litúrgica particular. Santo Agostinho, por exemplo, já indicava essa comemoração no dia 24 de junho, na
Igreja Africana. Forte na luta contra
hipocrisia e a imoralidade de seu tempo, pagou com o martírio o rigor moral que ele não só pregava, mas punha em prática, sem esmorecer, mesmo diante da ameaça da morte. Seu
martírio, porém, é celebrado liturgicamente no dia 29 de agosto. Do batista recordamos, não somente de sua
grande missão de precursor do Senhor, mas também de sua humildade
em dizer que não era digno nem sequer de desamarrar as sandálias do
Jesus-Messias (cf. Lc 3, 16). E para
atestar sua grandeza, o próprio Jesus
lhe tece elogios, considerando-o “o
maior entre os nascidos de mulher”
(Cf. Lc 7, 28). 3
São Pedro e São Paulo, esta é uma
das mais antigas e solenes
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São João, São Pedro e São Paulo
festas(solenidades) do ano litúrgico.
Ela foi inserida no santoral antes mesmo da festa do Natal. Depois da Virgem Maria, São Pedro, São Paulo e
São João Batista, são os santos comemorados com mais freqüência e com
maior solenidade no ano litúrgico. De
fato, além da festa do dia 29 de junho
(na qual concentramos nosso artigo),
há ainda a festa do dia 25 de janeiro
(conversão de São Paulo), 22 de fevereiro (Cátedra de São Pedro) e 18 de
novembro (Dedicação das Basílicas
dos santos Pedro e Paulo). Por muito
tempo se pensou que 29 de junho fosse o dia em que no ano 67, são Pedro
e São Paulo testemunharam sua fidelidade a Cristo derramando o próprio

sangue. Contudo, estudos históricos
posteriores mostraram certas discordâncias referentes a essa data, porém
o martírio permanece um fato historicamente incontestável. De fato, a
palavra e o sangue são a semente com
o que os santos Pedro e Paulo, unidos
com Cristo geraram a Roma Cristã e
fecundaram a fé da Igreja inteira. 4
Que o exemplo e o testemunho
desses santos nos ajudem a celebrar
as festividades juninas com a alegria
e o brilhantismo das devoções populares, sem jamais dos desvincularmos da pessoa de Cristo e de sua
Igreja.
Frei Ademildo Gomes
OAR

FESTA JUNINA
NA NOSSA
PARÓQUIA

QUERMESSE 2011
TRABALHE E SE
DIVIRTA

Em junho os finais de semana ficarão muito mais animados no nosso bairro, com as festas juninas realizadas sábados e domingos.
Atrações musicais, jogos e comidas típicas, promovem alegrias nas
famílias, encontro com amigos e integração comunitária.
As atividades são preparadas com
muito carinho e vale lembrar que
toda a renda é revertida em ações
sociais, por isso a
participação de
todos é fundamental.
Acompanhe
a programação e marque
presença.

4

Cf. Ibid., 203-204.

Pessoal, a equipe de organização
da festa busca VOLUNTÁRIOS para trabalhar nas diversas atividades que
movimentam nossa festa.
Vale qualquer ajuda em qualquer
horário e nem precisa ter experiência em nada. É suficiente boa vontade e atitude, ou seja, é
só organizar sua rotina e doar um
pouquinho de
seu tempo.
Quem já participou desse tipo de trabalho sabe que a satisfação “é incomparável”.
Você vai colaborar e se divertir,
com certeza. Confira!
Inscreva-se deixando seu contato
(nome / telefone) na
Secretaria Paroquial - fone 3834-4807.
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RETIRO DOS GRUPOS DE EVANGELIZAÇÃO
“A Igreja peregrina é missionária por natureza”
Motivados por essas palavras e
neste mesmo espírito recordamos
que no dia 26 de março ocorreu um
Retiro especial, onde contamos com
o amigo e pregador Dom Angélico.
Que compartilhou suas experiências
acalentando ainda mais o fervor da
fé dos participantes.
Mas, quais são as atividades dos
grupos de evangelização? Eles são
conhecidos como Grupo de Rua, vem

espaçocorpo@yahoo.com.br
3834-1721 / 3834-1712
Rua Belmonte, 440

caminhando anunciando a novidade às
casas em que visitam. Somos missionários e anunciamos a Boa Nova que é Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem,
Aquele que nos liberta de todas as cadeias que oprimem o ser humano, as cadeias do pecado, do egoísmo, do individualismo, e faz manifestar o imenso amor do
Pai.
Os Grupos de Rua têm a missão de
anunciar o querigma, que faz tomar

consciência do amor vivificador de
Deus, que nos é oferecido em Cristo
morto e ressuscitado. É necessário antes de tudo escutar, a voz de Deus e fazer sua experiência de anunciar. Na
Páscoa refletimos em torno do chamado que Deus nos faz vivenciar seu
amor, que é comunhão. E assim, vamos
atraindo cada dia mais pessoas para
Cristo.
Fr. Clébson, OAR
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ACONTECEU EM NOSSA PARÓQUIA
29 de abril – Missa dos 50 anos do Apostolado da Oração, regional
Lapa, realizada na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
Você está convidado para a
Adoração ao Santíssimo
que ocorre às 18 h toda 1ª.
sexta feira do mês.

Missa em
homenagem a
São José
dia 19 de março

Festa da Pastoral da Criança – confraternização da Páscoa, com espaço
para brincadeiras e distribuição de ovos de chocolate.

Celebração da Semana Santa (Adoração ao Santíssimo, Lava Pés, Via Sacra, Vigília Pascal)

Em maio a celebração de 1a. Eucaristia para as crianças de nossa comunidade
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DÍZIMO
QUANTO OFERTAR ?
Na sua origem, a palavra dízimo significa a décima parte ou dez por cento, como já se ofertava no tempo do Antigo Testamento.
Sabemos que nos dias de hoje, com nossos orçamentos
apertados e comprometidos, nem sempre é possível contribuir com essa porcentagem.
Por outro lado, ainda são poucos os cristãos católicos
que têm esta prática, que assumem esse compromisso. Infelizmente, ainda não entenderam que somos co-responsáveis na construção do Reino de Deus.
Deus conhece nossas dificuldades e sonda nosso coração. “Ele sonda o abismo e o coração humano, e penetra
em todas as suas astúcias” (Eclo 42,18) “Nenhum pensamento lhe escapa e nenhuma palavra lhe fica escondida”
(Eclo 42,20).
Ele valoriza nosso empenho e o que espera de nós é uma
contribuição dada com amor. Não importa o quanto. Não
importa o valor. O que realmente importa é o nosso esforço. Que a nossa contribuição não seja o resto. Deus não
nos dá o resto. Ele nos dá Seu amor.
Não dê nada sem amor. Porque sem amor, sem compromisso, sem gratidão não é dízimo: é esmola. Deus não quer,
nem precisa de esmola.
Que tal começarmos com 1 por cento? Com 5 pães e 2
peixes ofertados por um menino desconhecido, Jesus alimentou uma multidão! “Está aqui um menino com cinco
pães de cevada e dois peixes. Mas, que é isso para tanta
gente?” (Jo 6,9). Ele fará o mesmo com nosso dízimo em
nossa paróquia.

HORÁRIO DAS MISSAS
Seg, Ter, Qua, Qui e Sexta-feira: às 19 h
Sábado: às 18:00 h
Domingo: às 07 h, 10 h e 19 h ,
Todo dia 11: às 15:00 h—Missa de N.Sra.de Lourdes
Todo dia 22: às 15:00 h—Missa de Sta.Rita de Cássia
Todo dia 27: às 19:00 h—Missa das Mães de Mônica
Secretaria Paroquial fone 3834-4807

CALENDÁRIO MAIO/JUNHO 2011
Maio 2011

Junho 2011
*Obs: Durante o período da Quermesse as missas no domingo 19h00 são antecipadas para as 18h00

NOTÍCIAS
- Nossos banheiros, tão esperados pela nossa comunidade,
estão ficando prontos. Em breve, serão inaugurados.
- Nossas campanhas mensais com distribuição de água benta,
irão mudar. A Campanha da Fraternidade de 2011, que tem como
tema “Fraternidade e Vida no Planeta”, nos convida a refletirmos e
colaborarmos com a preservação do meio ambiente. Em resposta
a este chamado, estamos nos organizando para fazermos a nossa
parte gerando menos lixo, que são as garrafinhas sem possibilidade de reaproveitamento. Aguardem as novidades!
Katia Felippe Ohtani
ANIVERSÁRIOS DIZIMISTAS = MAIO: Anna Kostek; Casilda
de B. Freitas; Daizi dos S. Vieira; Denise T. Ferro; Deolinda A.
Carreiro; Dirma G. Nunes; Eva G. Marques; Floripes Alves; Hélio
Cruz; Irma S. Kunigami; Ivanir C. de Pian; Jorge N. Camargo;
Leila Alves; Marcus V. Fiorini; Maria A. Serrer; Maria de F. R.
Gonçalves; Marilene L. da Silva; Mônica B. Bucciarelli; Nelson
Eduardo Fregolente; Paulo Luiz Iasi; Ricardo Francisco; Rosa
Ap. P. Ferreira; Satiko M. Nakazono; Sebastião F. do Nascimento; Solange C.B.de S. Agrelli; Valério Schmity

ANIVERSÁRIOS DIZIMISTAS = JUNHO: ALDENOR DA C. SILVA;
APARECIDA DE C. SALCCDO; CÍCERA F. SILVA; CÍCERO X. DA SILVA;
CLARISSE Z. BERTO; CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA; ERNESTO CLARA;
FRANCISCA DI B. BECKER; FRANCISCO R. GOMES; JOANNA MARIA BONIFÁCIO; JONAS JANKAUSKAS; JOSÉ ANTONIO MARI; JOSÉ
CARLOS DE FREITAS; JOSÉ CARLOS FERREIRA; LÚCIA E. LUCHETA;
LUZIA DE L. BACH; MARIA JOSÉ DA S. XAVIER; MARIA SARAH PEREIRA; MARILDA C. CAPELLOTO; NADIR C. DE MORAES; OSMAR
SEVERINO; PRISCILA DE M. REZENDE; TEREZINHA FERREIRA

