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“A esperança não decepciona.”
8º Domingo do Tempo Comum - Solenidade da Santíssima Trindade

Bendito seja o Pai criador, bendito o Filho salvador e bendito o Espírito santificador. Somos acolhidos,
amados e convidados a fazer parte da Família de Deus. Celebremos com alegria a solenidade da Santíssima

Trindade, que nos apresenta e nos faz viver o mistério do Deus comunhão.

Primeira Leitura (Pr. 8,22-31)

Leitura do Livro dos Provérbios.

Assim fala a sabedoria de Deus:
22"O Senhor me possuiu como
primícias de seus caminhos, antes
de suas obras mais antigas; 23desde
a eternidade fui constituída, desde
o princípio, antes das origens da
terra. 24Fui gerada quando não
existiam os abismos, quando não
havia os mananciais das águas,
25antes que fossem estabelecidas as
montanhas, antes das colinas fui
gerada. 26Ele ainda não havia feito
as terras e os campos, nem os
primeiros vestígios de terra do mundo. 27Quando
preparava os céus, ali estava eu, quando traçava a
abóbada sobre o abismo, 28quando firmava as nuvens
lá no alto e reprimia as fontes do abismo, 29quando
fixava ao mar os seus limites – de modo que as águas
não ultrapassassem suas bordas – e lançava os
fundamentos da terra, 30eu estava ao seu lado como
mestre-de-obras; eu era seu encanto, dia após dia,
brincando, todo o tempo, em sua presença,
31brincando na superfície da terra, e alegrando-me
em estar com os filhos dos homens. “ - Palavra do
Senhor. T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial Sl 8

R. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso
nome por todo o universo!

1. Contemplando estes céus que plasmastes e
formastes com dedos de artista; vendo a lua e
estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o
homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes
com tanto carinho? “

2. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de
glória e esplendor; vós lhe destes poder sobre tudo,
vossas obras aos pés lhe pusestes.
3. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e
as feras da mata; passarinhos e peixes dos mares,
todo ser que se move nas águas.

Segunda Leitura (Rm 5, 1-5)

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.

Irmãos: 1Justificados pela fé, estamos em paz com
Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo.
2Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na
qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança
da glória de Deus. 3E não só isso, pois nos gloriamos
também de nossas tribulações, sabendo que a
tribulação gera a constância, 4a constância leva a uma
virtude provada, a virtude provada desabrocha em
esperança; 5e a esperança não decepciona, porque
o amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado. - Palavra do
Senhor. T. Graças a Deus.

Evangelho (Jo 16,12-15)

Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo João.

Naquele tempo, disse Jesus a seus
discípulos: 12"Tenho ainda muitas
coisas a dizer-vos, mas não sois
capazes de as compreender agora.
13Quando, porém, vier o Espírito da
verdade, ele vos conduzirá à plena
verdade. Pois ele não falará por si
mesmo, mas dirá tudo o que tiver
ouvido; e até as coisas futuras vos
anunciará. 14Ele me glorificará,
porque receberá do que é meu e
vo-lo anunciará. 15Tudo o que o Pai

possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá
e vos anunciará, é meu”. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Oremos com confiança ao Pai, unindo-nos à prece
de Jesus, dizendo:

T. Escutai-nos, Senhor.

1 - Pelas comunidades cristãs no mundo inteiro, para
que seu testemunho de solidariedade manifeste
Vosso amor pela humanidade, oremos.
2- Pelos povos que sofrem consequências de conflitos
internos e com outros povos, para que reine a paz e
o entendimento, oremos.

3- Pela nossa comunidade e pelas nossas famílias,
para que a convivência e o mútuo entendimento
superem as diferenças e vivamos na alegria da
unidade e da paz, oremos.

P. Atendei, Senhor, as nossas preces e guiai-nos em
vossos caminhos, por Cristo, Vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo.

T. Amém.

Santíssima Trindade
A Trindade é Una; não professamos três deuses, mas um

só Deus em três Pessoas. Cada uma das três Pessoas é a
substância, a essência ou a natureza divina. As pessoas divinas
são distintas entre si pela sua relação de origem: o Pai gera; o
Filho é gerado; o Espírito Santo é quem procede. Ou seja,
ao Pai atribui-se a criação, ao Filho atribui-se a Redenção e
ao Espírito Santo atribui-se a Santificação.

O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé
e da vida cristã. Só Deus pode nos dar a conhecer, revelando-se
como Pai, Filho e Espírito Santo.

Pela graça do Batismo “Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo” somos chamados a compartilhar da vida da
Santíssima Trindade, aqui na Terra na obscuridade de nossa fé
e para além da morte, na luz eterna. Pela Confirmação ou Crisma,
como o próprio nome diz, somos chamados a confirmar essa fé
ora recebida para que, além de vivermos segundo a Palavra de
Deus, darmos testemunho dela e levá-la por toda à parte.

Pastoral  da  Saúde...Pastoral  da  Saúde...Pastoral  da  Saúde...Pastoral  da  Saúde...Pastoral  da  Saúde...
JunteJunteJunteJunteJunte-----se  a  nós.se  a  nós.se  a  nós.se  a  nós.se  a  nós.
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

15h
18h
20h15
20h30

14h
18h

13h
18h
20h

10h
14h30
18h

18h
20h

08h30
09h30
13h
19h

08h
09h
09h30
10h30
19h

Missa / Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.
Oração do Terço.
Curso bíblico.
Terço dos homens.

Cursos: Bordados, tricô e crochê - PPPPPastorastorastorastorastoral Social.al Social.al Social.al Social.al Social.
Oração do Terço.

Não haverá expediente.
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h ).
Oração do Terço.
Missa Solene - Comemoração do 20º Aniversário
da Sagração da Igreja.

Santíssimo CorSantíssimo CorSantíssimo CorSantíssimo CorSantíssimo Corpo e Sangue de Cristopo e Sangue de Cristopo e Sangue de Cristopo e Sangue de Cristopo e Sangue de Cristo,,,,, Sol. Sol. Sol. Sol. Sol.
Missa Solene.
Chá-Bingo Beneficente - Festa da Sagração.
Oração do Terço.

Oração do Terço.
Missa do Sagrado Coração de Jesus - Matriz.

Curso: Formação de Catequistas.
Encontro: Catequese de 1ª Eucaristia.
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges.
Missa - Matriz.
Lanchonete após a Missa.Lanchonete após a Missa.Lanchonete após a Missa.Lanchonete após a Missa.Lanchonete após a Missa.

9º Doming9º Doming9º Doming9º Doming9º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missa - Matriz.
Missa - Santa Edwiges
Encontros: Jovens e Perseverança.
Missa - Matriz
Missa - Matriz.
Lanchonete após a Missa.Lanchonete após a Missa.Lanchonete após a Missa.Lanchonete após a Missa.Lanchonete após a Missa.

23 Seg

24 Ter

25 Qua

26  Qui

27 Sex

28 Sab

29 Dom

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
23 – Ana Maria dos Santos Lima
23 – Isis Medeiros dos Santos
24 – Fábio Henrique Cortezi
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 – Terezinha de Jesus Oliveira
29 – Elaine Midori Ueno

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

Agenda  -  Maio / JunhoAgenda  -  Maio / JunhoAgenda  -  Maio / JunhoAgenda  -  Maio / JunhoAgenda  -  Maio / Junho
30/05 - 20h30: Terço dos homens.
04/06 - Curso de Noivos.
11/06 - Preparação de Pais e Padrinhos para o Batismo.
12/06 - 10h30 e às 19h: Missa Solene com Bênçao
especial para casais namorados e noivos.
13/06 - Dia de Santo Antônio

    15h: Missa na Com. Nossa Sra. da Defesa
  Com Bênção dos Pães de Sto. Antônio.

    20h: Missa Solene com bênção dos PÃes
  de Santo Antônio.

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
23/05 – S. João Batista de Rossi (Presbítero)
Leituras: 1Pd 1,3-9; Sl 110(111); Mc 10,17-27.

24/05 – S. Vicente de Lerins (Presbítero)
Leituras: 1Pd 1,10-16; Sl 97(98); Mc 10,28-31.

25/05 – S. Gregório VII (Papa); Sta. Maria Madalena
de Pazzi (Virgem); S. Beda Venerável (Presbítero)
Leituras: 1Pd 1,18-25; Sl 147(147B); Mc 10,32-45.

26/05 – S. Filipe Néri (Presbítero)
Leituras: Gn 14,18-20; Sl 108(109); 1Cor 11,23-26;
Lc  9,11-17.

27/05 – Sto. Agostinho de Cantuária (Bispo)
Leituras: 1Pd 4,7-13; Sl 95(96); Mc 11,11-26.

28/05 – S. Germano de Paris (Bispo)
Leituras: Jd 17,20b-25; Sl 62(63); Mc 11,27-33.

29/05 – Indígenas de Panzós (Mártires)
Leituras: 1Rs 8,41-43; Sl 116(117); Gl 1,1-2.6-10;
Lc  7,1-10.

Tudo que pertence ao Pai é meu também.
A Igreja celebra hoje o mistério maior da fé

cristã: um só Deus que é ao mesmo tempo Pai,
Filho e Espírito Santo. Três Pessoas divinas que
vivem na plenitude do amor e da comunhão, por
isso mesmo são só um Deus.

Tudo o que é do Pai é do Filho, na força do
Espírito. E é dessa plena comunhão divina que
nos é enviado o Paráclito, o Defensor. Já diziam
os antigos que o Pai é o que ama, o Filho é o
amado e o Espírito é o amor. É próprio do amor
transbordar.

Assim, entendemos melhor a promessa de que
o Espírito da Verdade virá até nós. Deus que é
Amor  quer  se  comunicar  e  se  doar  a  nós ,
fazendo-nos participantes do seu mistério de
comunhão. Habita em nós o desejo de comunhão,
de amor e de pleni tude porque trazemos as
marcas da Trindade.

Frei João Fernandes Reinert.
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222226/05/2016
6/05/2016
6/05/2016
6/05/2016
6/05/2016

às 14h30
às 14h30
às 14h30
às 14h30
às 14h30

Chá - S
Chá - S
Chá - S
Chá - S
Chá - Salgados/Doc

algados/Doc
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CCCCCartel
artel
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artel
artela ea ea ea ea extrxtrxtrxtrxtraaaaa

Convite: R$10,00Convite: R$10,00Convite: R$10,00Convite: R$10,00Convite: R$10,00
Local: Salão Paroquial

 Paróquia N. Sra. da Luz
 Rua Heloisa Moya, 59 - SP

PAZ OU ÓDIO?:  É necessário fazer um exame de consciência:
‘Com a minha língua semeio paz ou ódio?’ Quando ouvimos dizer
que uma pessoa tem língua de serpente, é porque faz sempre o que
fez a serpente com Adão e Eva. Ou seja, mina a harmonia. Isso é um
mal e uma doença na nossa Igreja: espalhar a semente da divisão e
do ódio, em vez de semear a paz.                                       (Papa Francisco)


