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A fé viva não conhece fronteiras, mas abre os corações.
9º Domingo do Tempo Comum

Vindo ao encontro de Jesus, mediador da Salvação, contemplamos o exemplo deixado pelo oficial romano.
Com ele aprendemos que a fé viva não conhece fronteiras, mas abre os corações à graça e ao evangelho

de Cristo. Reunidos em seu templo, invoquemos o Senhor para que acompanhe sempre o seu povo,
convocado para o anúncio e o testemunho do evangelho.

Primeira Leitura (1Rs 8, 41-43)

Leitura do primeiro livro dos Reis

Naqueles dias, Salomão rezou no Templo,
dizendo: “41Senhor, pode acontecer que
até um estrangeiro que não pertence a
teu povo, Israel, 42escute falar de teu
grande nome, de tua mão poderosa e
do poder de teu braço. Se, por esse
motivo, ele vier de uma terra distante,
para rezar neste templo, 43Senhor, escuta
então do céu onde moras e atende a
todos os pedidos desse estrangeiro,
para que todos os povos da terra
conheçam o teu nome e o respeitem,
como faz o teu povo Israel, e para que
saibam que o teu nome é invocado neste templo que
eu construí”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial 116(117)
R. Ide, vós, por este mundo afora e proclamai o
Evangelho a todos!

1. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos
todos, festejai-o!

2. Pois comprovado é seu amor para conosco, para
sempre ele é fiel!

Segunda Leitura (Gl 1, 1-2.6-10):
Início da carta de São Paulo aos Gálatas
1Eu, Paulo, apóstolo – não por iniciativa humana, nem
por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus
Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos –
2e todos os irmãos que estão comigo, às Igrejas da
Galácia. 6Admiro-me de terdes abandonado tão
depressa aquele que vos chamou, na graça de Cristo,
e de terdes passado para um outro evangelho. 7Não
que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos
estão perturbando e querendo mudar o evangelho
de Cristo. 8Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo
do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele
que vos pregamos, seja excomungado. 9Como já
dissemos e agora repito: se alguém vos pregar um
evangelho diferente daquele que recebestes, seja
excomungado.10Será que eu estou buscando a
aprovação dos homens ou a aprovação de Deus?
Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu
ainda estivesse preocupado em agradar aos homens,
não seria servo de Cristo. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus!

Evangelho (LC 7, 1-10)
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Lucas.

Naquele tempo, 1quando acabou de falar ao povo que
o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. 2Havia lá
um oficial romano que tinha um empregado a quem
estimava muito, e que estava doente, à beira da
morte. 3O oficial   ouviu falar de Jesus e enviou alguns
anciãos dos judeus, para pedirem que Jesus viesse
salvar seu empregado. 4Chegando onde Jesus estava,

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus que é justo
e bom, as nossas preces, suplicando:
T. Escutai-nos e atendei-nos, Senhor, por vossa
bondade.
1 - Senhor, guardai a vossa Igreja, presente no
mundo inteiro. Guardai com carinho as nossas
comunidades, para que sejam perseverantes na fé e
no testemunho.
2 - Senhor, quando a escuridão da mentira e da
injustiça, do medo e da solidão invadirem a nossa
vida, manifestai vosso amor como luz e sol que jamais
se põe.
3-Senhor, amparai os necessitados, especialmente
os imigrantes, os órfãos e os doentes que se
encontram nos hospitais.
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo, Nosso Senhor.
T. Amém.

pediram-lhe com insistência: “O oficial
merece que lhe faças este favor, 5porque
ele estima o nosso povo. Ele até nos
construiu uma sinagoga”. 6Então Jesus
pôs-se a caminho com eles. Porém,
quando já estava perto da casa, o oficial
mandou alguns amigos dizerem a Jesus:
“Senhor, não te incomodes, pois não sou
digno de que entres em minha casa.
7Nem mesmo me achei digno de ir
pessoalmente ao teu encontro. Mas
ordena com a tua palavra, e o meu
empregado ficará curado. 8Eu também
estou debaixo de autoridade, mas tenho
soldados que obedecem às minhas
ordens. Se  ordeno a um: ‘Vai!’, ele vai;

e a outro: ‘Vem!’, ele  vem; e ao meu empregado ‘Faze
isto!’, e ele o faz”. 9Ouvindo isso, Jesus ficou admirado.
Virou-se para a multidão que o seguia, e disse: “Eu
vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei
tamanha fé”. 10Os mensageiros voltaram para a casa
do oficial e encontraram o empregado em perfeita
saúde. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
O Papa Francisco afirmou: “Deixar-nos amar pelo Senhor

com ternura é difícil, mas é o que devemos pedir a Deus. O
Senhor nos ama com ternura. Não nos ama com as palavras.
Ele se aproxima e nos dá o amor com ternura”

Em outro momento afirmou: “Do Coração de Jesus, cordeiro
imolado na cruz, brotam o amor, o perdão e a vida para todos”.
Este amor é forte, porque nos faz ver a fortaleza e a constância
do amor de Deus. Mais difícil que amar a Deus é deixar-se
amar por Ele.

A maneira de retribuir tanto amor é abrir o coração e deixar-
nos amar. O Coração de Jesus é amor e sua fonte. Edificante é
retribuir amor com amor. Só amando aprendemos a amar.

Pe. Antônio Francisco Bohn.
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  Dia        Horário                              Atividade

15h
18h
20h15
20h30

14h
18h

13h

14h
15h
20h

20h

08h30
09h30
13h
13h
18h

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 ).

Pastoral da Saúde: Reunião.
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.
Missa - Nossa Senhora da Luz - Bênção das velas.

Primeira Sexta-Feira do mês.Primeira Sexta-Feira do mês.Primeira Sexta-Feira do mês.Primeira Sexta-Feira do mês.Primeira Sexta-Feira do mês.
Solenidade do Sagrado Coração de Jesus.Solenidade do Sagrado Coração de Jesus.Solenidade do Sagrado Coração de Jesus.Solenidade do Sagrado Coração de Jesus.Solenidade do Sagrado Coração de Jesus.
Missa do Sagrado Coração de Jesus - Matriz.

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

10º Doming10º Doming10º Doming10º Doming10º 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.

30 Seg

31 Ter

01 Qua

02 Qui

03 Sex

04 Sab

05 Dom

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
30 – Luciana Thais Donadoni Beltrame
30 – Luzia Alves N. Antâo
30 – Sônia Regina Sant’Anna Margoleano
01 – Ariel Cruz Bezerra da Silva
01 – Stefanie Benetti de Moraes
02 – Célia Angélica Oliveira
03 – Adriana Baños Gimenes Nascimento
03 – Antenor Marcelino de Oliveira
03 – Claudio de Paula Freschi ( * )
03 – Lucas José Moreira Santos
04 – Carlota Bonfim Moraes
04 – Maria de Lourdes Polizel
05 – Antônio Gabriel Manara
05 – Leonardo Ribeiro Pinto

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

Agenda  -  JunhoAgenda  -  JunhoAgenda  -  JunhoAgenda  -  JunhoAgenda  -  Junho
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.
12/06 - 12h: Almoço Comunitário por quilo.
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
30/05 – Sta. Joana D’Arc (Mártir)
Leituras: 2Pd 1.2-7; Sl 90(91); Mc 12,1-12

31/05 – Visitação de Nossa Senhora (Festa)
Leituras: Sf 3, 14-18; Cânt.: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6;
Lc 1, 39-56

01/06 – S. Justino (Mártir)
Leituras: 2Tm 1,1-3.6-12; Sl 122(123); Mc 12,18-27

02/06 – Ss. Marcelino e Pedro (Mártires)
Leituras: 2Tm 2,8-15; Sl 24(25); Mc 12,28b-34

03/06 – S. Carlos Lwanga e Comps. (Mártires)
Leituras: Ez 34,11-16; Sl 22(23); Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7

04/06 – Sto. Optato de Mileva (Bispo)
Leituras: Is 61,9-11; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd;
Lc 2,41-51

05/06 – S. Bonifácio (Bispo, Mártir)
Leituras: 1Rs 17,17-24; Sl 29(30); Gl 1,11-19; Lc 7,11-17

Nem em Israel eu encontrei tamanha fé.
Duas afirmações alimentam nossa fé neste

Domingo. Primeiramente, o oficial romano que diz; “Eu
não sou digno de que entreis em minha casa. Mas
dizei só uma palavra e meu servo ficará curado”.

É uma fé genuína em Jesus Cristo. É a confiança
irrestrita em Jesus como o Senhor, Filho de Deus.
Diante dessa fé, o próprio Jesus fica admirado e diz:
“Eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha
fé”. Essa é a segunda afirmação, feita por Jesus, que
mostra a lógica da fé: Deus se mostra a quem o busca
de coração sincero.

A Igreja da América Latina tem sublinhado isso
chamando as pessoas a serem cada vez mais
discípulos e missionários de Jesus Cristo. E você,
já está nesse relacionamento de confiança em
Jesus Cristo?                            (Frei Jorge P. Schiavini)

‘Como Jesus olha para mim hoje?’
É a pergunta sugerida por Francisco, que alcança

e interpela diretamente cada cristão com a mesma força
dos ‘três olhares que o Senhor dirigiu a Pedro’. Olhares
que contam ‘o entusiasmo da vocação, o
arrependimento e a omissão’.

“Precisamos repensar a essência dos três olhares
do Senhor sobre Pedro: o primeiro, o olhar da escolha,
com o entusiasmo de seguir Jesus; o segundo, o olhar
do arrependimento, no momento do pecado tão grave
de ter renegado Jesus; o terceiro é o olhar da missão:
‘Guiar meus cordeiros, guiar minhas ovelhas’, como o
Senhor pediu a Pedro.

Que tal cada um, individualmente, fazer um exame
de consciência e pensar qual o olhar de Jesus sobre
nós: ‘Como Ele olha para mim? Com uma chamada?
Com um perdão? Com uma missão?’ Tenhamos a
certeza de que todos estamos sob o olhar de Jesus:
Ele olha para nós com amor, pede-nos algo,     perdoa-
nos e confia-nos uma missão.”

Papa Francisco.

ACUPUNTURA
Ás quintas-feiras, das 10 às 12h.
Informações e agendamentos na

Secretaria Paroquial - Tel. 2929-5997.


