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Segunda Leitura (1Cor 12,3b-7.12-13)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Coríntios:
Irmãos: 3bNinguém pode dizer: Jesus é o Senhor,
a não ser no Espírito Santo. 4Há diversidade de
dons, mas um mesmo é o Espírito. 5Há diversidade
de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. 6Há
diferentes atividades, mas um mesmo Deus que
realiza todas as coisas em todos. 7A cada um é
dada a manifestação do Espírito em vista do bem
comum. 12Como o corpo é um, embora tenha
muitos membros, e como todos os membros do
corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo,
assim também acontece com Cristo. 13De fato,

Salmo Responsorial (Sl 103)
R. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra
toda a face renovai!
1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ó meu Deus
e meu Senhor, como sois grande! Quão numerosas,
ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra
com as vossas criaturas!
2. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam
para o pó de onde vieram. Enviais o vosso espírito
e renascem e da terra toda a face renovais.
3. Que a glória do Senhor perdure sempre, e
alegre-se o Senhor em suas obras! Hoje seja-lhe
agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha
grande alegria!

 “A força do Espírito Santo rompe barreiras e renova o mundo!”
Solenidade de Pentecostes

No dia de Pentecostes a Igreja se apresenta ao mundo como uma comunidade de amor.
Que essa identidade, que lhe dá o senso de família, seja preservada até o fim dos séculos.

Primeira Leitura (At 2,1-11)
Leitura dos Atos dos Apóstolos:
1Quando chegou o dia de Pentecostes,
os discípulos estavam todos reunidos no
mesmo lugar. 2De repente, veio do céu
um barulho como se fosse uma forte
ventania, que encheu a casa onde eles
se encontravam. 3Então apareceram
línguas como de fogo que se repartiram
e pousaram sobre cada um deles. 4Todos
ficaram cheios do Espírito Santo e
começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito os inspirava.
5Moravam em Jerusalém judeus devotos,
de todas as nações do mundo. 6Quando ouviram o
barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram
confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar
em sua própria língua. 7Cheios de espanto e
admiração, diziam: “Esses homens que estão falando
não são todos galileus? 8Como é que nós os
escutamos na nossa própria língua? 9Nós, que somos
partos, medos e elamitas, habitantes da
Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto
e da Ásia, 10da Frígia e da Panfília, do Egito e da
parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos
que aqui residem; 11judeus e prosélitos, cretenses
e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as
maravilhas de Deus em nossa própria língua!” —
Palavra do Senhor.

Evangelho (Jo 20,19-23)
Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo João.
19Ao anoitecer daquele dia, o primeiro
da semana, estando fechadas, por
medo dos judeus, as portas do lugar
onde os discípulos se encontravam,
Jesus entrou e, pondo-se no meio

deles, disse: “A paz esteja convosco”. 20Depois
dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Então os discípulos se alegraram por verem o
Senhor. 21Novamente, Jesus disse: “A paz esteja
convosco. Como o Pai me enviou, também eu
vos envio”.  22E, depois de ter dito isso, soprou
sobre eles e disse: “Recebei o Espírito Santo. 23A
quem perdoardes os pecados, eles lhes serão
perdoados; a quem não os perdoardes, eles lhes
serão retidos”. — Palavra da Salvação.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P.  Com a alegria que se manifestou em
Pentecostes, façamos nossas preces ao Pai,
agradecendo pelo dom do Espírito Santo e
suplicando que o mundo de hoje seja salvo do
consumismo exacerbado e da fragilidade que se
estabeleceu nas relações humanas. Rezemos
juntos:
T. Renovai, Senhor, a face da terra.
1. Pai Santo, fortalecei a Igreja em sua missão
de ser a família de Cristo, Luz dos povos.
2. Iluminai nossa Arquidiocese, para que seja o
resplendor de Cristo na Cidade.
3. Iluminai o coração dos que governam, para
que promovam a justiça e a paz.
4. Iluminai os cristãos para que perseverem no
amor para a vivência da unidade.
5. I luminai nossas pastorais, para que
evangelizem com eficácia.
6. Iluminai as consciências para o compromisso
com a ética e a cidadania.
P. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

todos nós, judeus ou gregos, escravos
ou livres, fomos batizados num único
Espírito, para formarmos um único
corpo, e todos nós bebemos de um
único Espírito. — Palavra do Senhor.

Reflexão:Reflexão:Reflexão:Reflexão:Reflexão:
Recebei o Espírito Santo. Por imenso
amor de Deus temos o Espírito Santo.

E sua voz soa dentro de nós e nos
orienta.

Como tenho escutado sua voz?
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia     Horário                              Atividade

15h
20h

13h

14h
15h

20h

09h30
13h
14h

08h
09h
09h

10h30
16h30

19h

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz

Grande Solenidade pelos 19 anosGrande Solenidade pelos 19 anosGrande Solenidade pelos 19 anosGrande Solenidade pelos 19 anosGrande Solenidade pelos 19 anos

da Sada Sada Sada Sada Sagggggrrrrração do nosso ação do nosso ação do nosso ação do nosso ação do nosso TTTTTemploemploemploemploemplo

Expediente normal

Não  Have rá  Exped ien teNão  Have rá  Exped ien teNão  Have rá  Exped ien teNão  Have rá  Exped ien teNão  Have rá  Exped ien te
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h )

Visita aos enfermos: Pastoral da Saúde.
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

Missa - Matriz - Pastorais, Coordenadores, Catequistas
e Ministros

Catequese de 1ª Eucaristia
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges
Curso de Noivos - Matriz.

Santíssima Santíssima Santíssima Santíssima Santíssima TTTTTrindaderindaderindaderindaderindade
Missa - Matriz.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Encontros: Perseverança, jovens, Juventude
Missionária Mariana.
Missa - Matriz
Reunião: Conselho Geral de Pastoral - C.G.P. e
Pastoral Missionária
Missa - Matriz

25 Seg

26 Ter

27 Qua

28 Qui

29 Sex

30 Sab

31 Dom

AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  JunhoJunhoJunhoJunhoJunho
02/06 - 20h: Missa N. Sra. da Luz - Bênção das Velas.
04/06 - Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo

     09h: Missa na Catedral Metropolitana
    da Sé.

     18h: Adoração do Santíssimo - Matriz.
     19h: Missa - Matriz.

07/06 - 12h: Almoço Comunitário.
09/06 - 20h30: Terço dos homens.
13/06 - 14H: Curso e Celebração do Batismo.
13/06 - 20h30: Festa da Pizza.
16/06 - 20h: Missa - Santa Edwiges.
24/06 - Sole. da natividade de são João Batista

      14h: chá-Bingo.
26/06 - 20h: Missa - 1º dia do tríduo de preparação
para a comemoração de 40 anos de ordenação
sacerdotal do pe. Valdevir.
27/07 - 19h: Missa - 2º dia do triduo
28/06 - Domingo - Sol. de São Pedro e São Paulo
19h: Missa de Encerramento do tríduo
29/06 - 20h: Missa em Ação de Graças - 40 anos de
ordenação sacerdotal do pe. valdevir

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana

25 – S. Gregório (Papa), Sta. Maria Madalena de Pazzi (Virgem),

S. Beda Venerável (Presbítero)

Leituras – Eclo 17,20-28 (gr. 24-29); Sl 31 (32); Mc 10,17-27

26 – S. Filipe Neri (Presbítero)

Leituras – Eclo 35,1-15 (gr. 1-12); Sl 49 (50); Mc 10,28- 31

27 – Sto. Agostinho de Cantuária (Bispo)

Leituras – Eclo 36,1-2a.5-6.13-19; Sl 78 (79); Mc 10,32-45

28 – S. Germano de Paris (Abade)

Leituras – Eclo 42, 15-26; Sl 32 (33); Mc 10,46-52

29 – S. Cirilo de Cesaréia (Mártir)

Leituras – Eclo 44, 1. 9-13 ; Sl 149,1-2.3-4.5-6a.9b; Mc 11,11-26

30 – Sta. Joana D’Arc (Mártir)

Leituras – Eclo 51,17-27; Sl 18 (19); Mc 11,27-33

31 – Visitação de Nossa Senhora (Festa)

Leituras – Dt 4,32-34.39-40; Sl 32(33); Rm 8,14-17; Mt 28,16-20

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
25 – Rosa Maria Araújo Oliveira
25 – Sebastião Carlos S. Paula
26 – Maria Soledade C. Costa ( * )
27 – Luiz Baños Gimenez
28 – Maressa Nezzi de Paula Sampaio
28 – Paulo Bertolazzo Criado
28 – Terezinha de Jesus Oliveira
29 – Elaine Midori Ueno
30 – Luciana Thais Donadoni Beltrami
30 – Luzia Alves N. Antão
30 – Sônia Regina Sant’Anna Margoleano
31 – Giullia Nicoli Coelho
31 – Rafaela Caldeira Ribeiro

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

“Recebei o Espírito Santo”
Neste dia de Pentecostes, o relato do Evangelho

nos apresenta a presença do Cristo Ressuscitado,
que cria uma nova humanidade. O cristianismo
nasce da experiência comunitária da presença e
da força do Ressuscitado. Essa presença implica a
transcendência do tempo, mudando situações e
vida, dando uma dimensão nova ao viver em
comunidade.

Para Jesus não há barreiras: “Jesus entrou. Ficou
no meio deles e os saudou”. É a mesma saudação
de despedida (14, 27), “a paz esteja convosco”. A
paz, a alegria, a certeza são fundamentos dessa
nova vida. A aceitação dos outros, levando até a
radicalidade do perdão, são condições de uma nova
humanidade.

A recepção do Dom do Espírito Santo leva as
pessoas a saírem de si e a se comunicarem. A
comunidade se alegra.          E essa alegria,
anúncio da vitória da vida sobre a morte, será a
característica dos que lutam pelo mundo novo. Com
essa certeza a comunidade está preparada para
receber o Espírito Santo.

A vida da comunidade está no Espírito que Jesus
comunica, o mesmo Espírito que esteve sempre
presente nele, recriando a nova humanidade. A
comunidade impulsionada pelo Espírito de Jesus é
a nova humanidade encarregada de continuar o
projeto de Deus.

DÍZIMODÍZIMODÍZIMODÍZIMODÍZIMO
O dizimista fiel é livre e feliz. LivreO dizimista fiel é livre e feliz. LivreO dizimista fiel é livre e feliz. LivreO dizimista fiel é livre e feliz. LivreO dizimista fiel é livre e feliz. Livre

porque corta, vez por vez, um elo doporque corta, vez por vez, um elo doporque corta, vez por vez, um elo doporque corta, vez por vez, um elo doporque corta, vez por vez, um elo do
egoísmo; feliz porque sabe partilharegoísmo; feliz porque sabe partilharegoísmo; feliz porque sabe partilharegoísmo; feliz porque sabe partilharegoísmo; feliz porque sabe partilhar.....

É nos momentos mais difíceis, mais sombrios e mais cheios de
apreensões para os homens que é preciso reafirmar a nossa
confiança absoluta em Deus, a nossa certeza de que só em
Cristo e na sua Igreja repousam as nossas esperanças.


