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“Eis que estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo.”
Ascensão do Senhor - 51º Dia Mundial das Comunicações Sociais

Celebramos hoje a Solenidade da Ascensão do Senhor. O Senhor Jesus retorna aos céus, deixando a nós,
seus discípulos e discípulas, a missão de prosseguir com o anúncio do Reino. Somos chamados a comunicar

o que recebemos, pois ninguém pode ficar excluído da Boa Nova do Evangelho.

SEGUNDA LEITURA (Ef 1,17-23)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 17o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai
a quem pertence a glória, vos dê um espírito de

EVANGELHO (Mt 28,16-20)

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

Naquele tempo, 16os onze discípulos foram para a
Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado.
17Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele.
Ainda assim alguns duvidaram. 18Então Jesus
aproximou-se e falou: “Toda a autoridade me foi dada
no céu e sobre a terra. 19Portanto, ide e fazei discípulos
meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo, 20e ensinando-os a
observar tudo o que vos ordenei! Eis que eu estarei
convosco todos os dias, até o fim do mundo”. - Palavra
da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.SALMO RESPONSORIAL 46/47

R. Por entre aclamações Deus se elevou, O Senhor
subiu ao toque da trombeta.

1. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a
Deus aclamações de alegria! Porque sublime é o
Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina
toda a terra.

2. Por entre aclamações Deus se elevou o Senhor
subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus
ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao
nosso Rei!

3. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao
som da harpa acompanhai os seus louvores! Deus
reina sobre todas as nações, está sentado no seu
trono glorioso.

PRIMEIRA LEITURA (At 1,1-11)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.
1No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei
de tudo o que Jesus fez e ensinou,
desde o começo, 2até o dia em que foi
levado para o céu, depois de ter dado
instruções pelo Espírito Santo, aos
apóstolos que tinha escolhido. 3Foi a eles
que Jesus se mostrou vivo depois da sua
paixão, com numerosas provas. Durante
quarenta dias, apareceu-lhes falando do
reino de Deus. 4Durante uma refeição,
deu-lhes esta ordem: “Não vos afasteis
de Jerusalém, mas esperai a realização
da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar:
5‘João batizou com água; vós, porém, sereis batizados
com o Espírito Santo, dentro de poucos dias’”. 6Então
os que estavam reunidos perguntaram a Jesus:
“Senhor, é agora que vais restaurar o reino em
Israel?” 7Jesus respondeu: “Não vos cabe saber os
tempos e os momentos que o Pai determinou com a
sua própria autoridade. 8Mas recebereis o poder do
Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia
e na Samaria, e até os confins da terra”. 9Depois de
dizer isto, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma
nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não
podiam mais vê-lo. 10Os apóstolos continuavam
olhando para o céu, enquanto Jesus subia.
Apareceram então dois homens vestidos de branco,
11que lhes disseram: “Homens da Galileia, por que
ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus
que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo
como o vistes partir para o céu”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

sabedoria que vo-lo revele e faça
verdadeiramente conhecer. 18Que ele
abra o vosso coração à sua luz, para
que saibais qual a esperança que o seu
chamamento vos dá, qual a riqueza da
glória que está na vossa herança com
os santos, 19e que imenso poder ele
exerceu em favor de nós que cremos,
de acordo com a sua ação e força
onipotente. 20Ele manifestou sua força
em Cristo, quando o ressuscitou dos
mortos e o fez sentar-se à sua direita
nos céus, 21bem acima de toda a
autoridade, poder, potência, soberania
ou qualquer título que se possa

mencionar não somente neste mundo, mas ainda no
mundo futuro. 22Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e
fez dele, que está acima de tudo, a Cabeça da Igreja,
23que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui
a plenitude universal. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

“Ide e fazei discípulos meus
todos os povos.”

Jesus, ao iniciar sua missão, convida os apóstolos:
“Vinde!” E ao retornar para o Pai os envia: “Ide!” Reveste-os
de autoridade e lhes confia a missão de apresentar sua
proposta. Mas eles não estarão sozinhos, o Ressuscitado
confirma sua presença todos os dias e em todos os
momentos, até o fim dos tempos.

“Fazer discípulos” todos os povos é o projeto do Pai. Pois
Ele não quer ninguém excluído. Todos são destinatários da
Boa-nova e têm lugar no seu Reino. O Senhor continua a
nos confiar a mesma missão, a nos enviar e nos garante sua
presença permanente em nós e no meio de nós.

Todo batizado é convidado a “sair”, a colocar-se a
caminho, a desinstalar-se do seu comodismo para exalar a
todos o perfume do Reino.                (Irmã Jailda R. Caetité.)
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  Dia        Horário                              Atividade
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18h
19h
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09h
09h30

Reunião: Conselho Geral e Ministros.
Terço Mariano.

Missa - Novena das Almas - Matriz.
Recitação do Terço - Matriz.
Terço dos homens.

Curso: Renda Turca, Tricô e Crochê.

Não há expediente.
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h).

Pastoral da Saúde: Reunião.
Curso Básico de Informática (Até 16h).
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

Encontro de Oração - Apostolado - Capela.
Missa - Nossa Sra. da Luz - Bênção das velas.

Catequese de Primeira Eucaristia.
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h).
Curso de Noivos.
Curso Básico de Informática (Até 16h).
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Missa - Vigília de Pentecostes - Matriz.
Hora Santa e Benção do Santíssimo.

SOLENIDADE DE  PENTECOSTES .SOLENIDADE DE  PENTECOSTES .SOLENIDADE DE  PENTECOSTES .SOLENIDADE DE  PENTECOSTES .SOLENIDADE DE  PENTECOSTES .
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa: Comunidade Santa Edwiges.
Encontro da Perseverança.
Encontro de Oração da Juventude.

HO JEHO JEHO JEHO JEHO JE

29 Seg
sim

30 Ter

31 Qua

01 Qui

02 Sex

03 Sab

04 Dom

AGENDA  -  Junho / julho
09/06 - 20h:  Missa - São José de Anchieta.
11/06 - 12h Almoço.
13/06 - 20h: Missa -  Sto. Antônio - Bênção dos Pães.
15/06 - 10h: Missa - Corpo e Sangue de Cristo.
16/06 - 20h: Missa - Santa Edwiges.
17/06 - 13h30: Preparação para o Batismo.
17/06 - 18h: Celebração do Batismo.
18/06 - 18h: Hora Santa.
22/06 - 20h: Formação Ministros.
23/06 - 20h: Missa Solene - Ministérios e Apostolado.
24/06 - 19h: Missa - São João Evangelista.
24/06 - Festa da Pizza.
29/06 - 20h: Missa - 42º Aniversário de Ordenação do

Pe. Valdevir.
01 e 02/07 - Quermesse - Festa Junina.
09/07 - 12h: Almoço Comunitário.
15/07 - 13h30: Preparação para o Batismo.
27/07 - 20h: Formação para Ministros.

L ITURGIA DIÁRIA L ITURGIA DIÁRIA L ITURGIA DIÁRIA L ITURGIA DIÁRIA L ITURGIA DIÁRIA (29/05 A 04/06)(29/05 A 04/06)(29/05 A 04/06)(29/05 A 04/06)(29/05 A 04/06)
29/05 – Sta. Úrsula Ledochowska (Religiosa)
At 19,1-8; Sl 67(68); Jo 16,29-33.,

30/05 – Sta. Joana D’Arc (Mártir)
At 20,17-27; Sl 67(68); Jo 17,1-11a.

31/05 – S. Félix de Nicósia (Religioso)
Sf 3,14-18; Cânt. Is. 12,2-3; Lc 1,39-56.

01/06 – S. Justino (Márir)
At 22,30;23,6-11; Sl 15(16); Jo 17,20-26.

02/06 – Stos. Marcelinos e Pedro (Mártires)
At 25,13b-21; Sl 102(103); Jo 21,15-19.

03/06 – S. Carlos Lwanga e Comps. (Mártires)
At 28,16-20.30-31; Sl 10(11); Jo 21,20-25.

04/06 – S. Francisco Caracciolo (Sacerdote)
At 2,1-11; Sl 103(104); 1Cor 12,3b-7.12-13; Jo 20,19-23.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
29 – Elaine Midori Ueno
30 – Luciana Thais Donadoni Beltrame
30 – Luzia Alves N. Antão
30 – Sônia Regina Sant’Anna Margoleano
31 – Giullia Nicoli Coelho
31 – Sérgio de Souza Leme
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 ( * )
04 – Carlota B. Moraes
04 – Maria de Lourdes Polizel

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

Dia Mundial das Comunicações Sociais
na Igreja

O Papa Francisco enviou uma bela Mensagem para
essa ocasião, da qual apresentamos trechos abaixo:

“Graças ao progresso tecnológico, o acesso aos meios
de comunicação possibil ita a muitas pessoas ter
conhecimento quase instantâneo das notícias e divulga-
las de forma capilar. Estas notícias podem ser boas ou
más, verdadeiras ou falsas. Já os nosso antigos pais na
fé comparavam a mente humana à mó da azenha que,
movida pela água, não se pode parar. Mas o moleiro
encarregado da azenha tem possibilidades de decidir se
quer moer, nela, trigo ou joio. A mente do homem está
sempre em ação e não pode parar de “moer” o que recebe,
mas cabe a nós decidir o material que lhe fornecemos (cf.
CASSIANO O ROMANO, carta a Leôncio Igumeno).

Gostaria que esta mensagem pudesse chegar como
um encorajamento a todos aqueles que diariamente, seja
no âmbito profissional seja nas relações pessoas, “moem”
tantas informações para oferecer um pão fragrante e bom
a quantos se alimentam dos frutos da sua comunicação.
A todos quero exortar a uma comunicação construtiva,
que, rejeitando os preconceitos contra o outro, promova
uma cultura do encontro por meio da qual se possa
aprender a olhar, com convicta confiança, a realidade.

A esperança fundada na boa notícia que é Jesus faz-
nos erguer os olhos e impele-nos a contemplá-Lo no quadro
litúrgico da Festa da Ascensão. Aparentemente o Senhor
afasta-Se de nós, quando na realidade são os horizontes
da esperança que se alargam. Pois em Cristo, que eleva a
nossa humanidade até o Céu, cada homem e cada mulher
consegue ter “plena liberdade para a entrada no santuário
por meio do sangue de Jesus. Ele abriu para nós um caminho
novo e vivo através do véu, da sua humanidade” (Heb 10,
19-20). Através “da força do Espírito Santo”, podemos ser
“testemunhas” e comunicadores duma humanidade nova,
redimida, “até aos confins da terra” (cf At 1, 7-8)”.

Em nossos compromissosEm nossos compromissosEm nossos compromissosEm nossos compromissosEm nossos compromissos
de amor cristão, semprede amor cristão, semprede amor cristão, semprede amor cristão, semprede amor cristão, sempre

devemos ter o dízimodevemos ter o dízimodevemos ter o dízimodevemos ter o dízimodevemos ter o dízimo
como prioridade.como prioridade.como prioridade.como prioridade.como prioridade.


