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“O serviço e a doação produzirão frutos de vida em favor de muitos.”
5º Domingo da Quaresma

Atraídos pelo amor de Cristo, viemos ao seu encontro.
Pela experiência do grão que morre para nascer e produzir frutos, entendemos que seguir o Senhor
implica comungar da sua vida e do seu destino. Glorifiquemos o santo nome de Deus, reconhecendo

em seu Filho aquele que nos ensina a doar a vida em favor dos outros.

Primeira Leitura: Jeremias 31,31-34

Leitura do livro do profeta Jeremias.
31"Eis que virão dias, diz o Senhor, em
que concluirei com a casa de Israel e a
casa de Judá uma nova aliança; 32não
como a aliança que fiz com seus pais,
quando os tomei pela mão para retirá-
-los da terra do Egito, e que eles a
violaram, mas eu fiz valer a força sobre
eles, diz o Senhor. 33Esta será a aliança
que concluirei com a casa de Israel,
depois desses dias, diz o Senhor:
imprimirei minha lei em suas entranhas
e hei de inscrevê-la em seu coração;
serei seu Deus e eles serão meu
povo. 34Não será mais necessário ensinar
seu próximo ou seu irmão, dizendo: ‘Conhece o
Senhor!’ Todos me reconhecerão, do menor ao maior
deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e
não mais lembrarei o seu pecado.” – Palavra do Senhor.
T. Graças da Deus.

Salmo Responsorial: 50(51)

R. Criai em mim um coração que seja puro.

1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na
imensidão de vosso amor, purificai-me! Lavai-me todo
inteiro do pecado e apagai completamente a minha
culpa!
2. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de
novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis
de vossa face nem retireis de mim o vosso Santo
Espírito!
3. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-
-me com espírito generoso! Ensinarei vosso caminho
aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados.

Segunda Leitura: Hebreus 5,7-9

Leitura da carta aos Hebreus.
7Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces
e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que
era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por
causa de sua entrega a Deus. 8Mesmo sendo Filho,
aprendeu o que significa a obediência a Deus por
aquilo que ele sofreu. 9Mas, na consumação de sua
vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos
os que lhe obedecem. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Evangelho: João 12,20-33

Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

Naquele tempo, 20havia alguns gregos entre os que
tinham subido a Jerusalém para adorar durante a
festa. 21Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida
da Galileia, e disseram: “Senhor, gostaríamos de ver
Jesus”. 22Filipe combinou com André, e os dois foram
falar com Jesus. 23Jesus respondeu-lhes: “Chegou a
hora em que o Filho do homem vai ser glorificado. 24Em
verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo
que cai na terra não morre, ele continua só um grão

de trigo; mas, se morre, então produz
muito fruto. 25Quem se apega à sua vida
perde-a; mas quem faz pouca conta de
sua vida neste mundo conservá-la-á para
a vida eterna. 26Se alguém me quer
servir, siga-me, e onde eu estou estará
também o meu servo. Se alguém me
serve, meu Pai o honrará. 27Agora, sinto-
-me angustiado. E que direi? ‘Pai, livra-
-me desta hora’? Mas foi precisamente
para esta hora que eu vim. 28Pai, glorifica
o teu nome!” Então, veio uma voz do
céu: “Eu o glorifiquei e o glorificarei de
novo!” 29A multidão que aí estava e
ouviu, dizia que tinha sido um trovão.
Outros afirmavam: “Foi um anjo que

falou com ele”. 30Jesus respondeu e disse: “Essa voz
que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa
de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o
chefe deste mundo vai ser expulso, 32e eu, quando
for elevado da terra, atrairei todos a mim”. 33Jesus
falava assim para indicar de que morte iria morrer. –
Palavra da Salvação.
T. Glória a Vós, Senhor.

Campanha da Fraternidade 2018
Violência contra mulheres e homens

As vítimas de homicídio são, em maior parte, homens. Porém,
entre 2001 e 2011, o aumento de assassinatos de homens foi de
8,1%, enquanto que os assassinatos de mulheres cresceram 17,21%.
Portanto, o homicídio de mulheres passou, nesse período, para uma
tendência de alta. Somente no ano de 2013, houve 4,8 homicídios por
100 mil mulheres. Tendo registrado naquele ano 4.762 homicídios de
mulheres – 13 homicídios diários, em média –, o Brasil ocupa a quinta
colocação em uma lista de 83 países. Ocorrem aqui 2,4 vezes mais
homicídios de mulheres do que a média internacional.

No caso da violência contra as mulheres, repete-se a mesma
tendência. Além disso, enquanto as taxas de homicídio de mulheres
brancas tendem a cair, as mesmas taxas que avaliam assassinato de
negras crescem.

Ao contrário do que acontece com os homicídios masculinos,
destaca-se o domicílio da vítima como um local de agressão. Em 2013,
das mulheres assassinadas, 27,1% estavam em casa. Os assassinatos
de homens (48,2%) acontecem, sobretudo, na rua. Esse dado é
utilizado para caracterizar a violência direta contra a mulher como um
fenômeno muito ligado ao ambiente doméstico.

O mapa da Violência registra que, no ano de 2014, diariamente,
405 mulheres demandaram atendimento médico em unidades de saúde
por terem sofrido algum tipo de violência doméstica, sexual ou outras
formas de agressão. A cada três vítimas de violência, duas eram
mulheres. Quando se consideram as formas de violência não letal, os
números são diversos, mas se mantem a mesma realidade que faz do
lar um lugar preponderante para as agressões contra as mulheres.

Uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública mostrou que, em 2015, o país registrou 45.460 casos de
estupro. Porém, o levantamento estima que devem ter ocorrido entre
129,9 mil e 454,6 mil estupros no Brasil em 2015.
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  Dia        Horário                              Atividade
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19/03: São José (Esposa da Virgem Maria)

2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88; Rm 4,13.16-18.22;
Mt 1,16.18-21.

20/03: Sto. Abrósio de Sena (Bispo)
Nm 21,4-9; Sl 101(102); Jo 8,21-30.

21/03: Sta. Benedita Cambiagio Frassinello (Religiosa)

Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95; Cânt.: Dn 3,52-56; Jo 8,31-42.

22/03: Sta. Leia (Viúva romana)

Gn 17,3-9; Sl 104(105); Jo 8,51-59.

23/03: S. Turíbio de Mogrovejo (Bispo)

Jr 20,10-13; Sl 17(18); Jo 10,31-42.

24/03: Bv D. Oscar Romero (Bispo, Mártir)

Ez 37, 21-28; Jr 31; Jo 11,45-56.

25/03: Sta. Paulina do Coração Agonizante de Jesus

Mc 11,1-10; Is 50,4-7; Sl 21; Fl 2,6-11; Mc 15,1-39.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
20 – Ivan Blanco Cadahia

24 – Daniela Batista Santos Cunha

24 – Julieta Ribeiro Coelho

25 – José Roberto Rainho

25 – Laura Ferreira Pìnto

25 – Zilda Senhorinha Prates ( * )

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges
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5º Domingo da Quaresma.5º Domingo da Quaresma.5º Domingo da Quaresma.5º Domingo da Quaresma.5º Domingo da Quaresma.

Missas na Matriz: 08h / 10h30     / 19h.

Missa - Comunidade Santa Edwiges.

Festa  de São José.Festa  de São José.Festa  de São José.Festa  de São José.Festa  de São José.

Missa - Novena pelas Almas - N. Sra. da Defesa.

Celebração da Penitência.

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

Pastoral da Saúde - Visita aos enfermos.

Encontro de Oração -  Via Sacra - Com. Santa Edwiges.

Formação sobre Sacramentos.

Encontro de Oração - Apostolado - Capela.

Via Sacra - Rua Agudos Grandes.

Reunião do Conselho Central.

Catequese de Primeira Eucaristia.

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

Missa - Nossa Senhora da Defesa.

DomingDomingDomingDomingDomingo de Ro de Ro de Ro de Ro de Ramos e da Pamos e da Pamos e da Pamos e da Pamos e da Paixão do Senhoraixão do Senhoraixão do Senhoraixão do Senhoraixão do Senhor.....

Missas na Matriz: 08h / 10h30     / 19h.

Missa - Comunidade Santa Edwiges.

Bênção de Ramos em todas as Missas.Bênção de Ramos em todas as Missas.Bênção de Ramos em todas as Missas.Bênção de Ramos em todas as Missas.Bênção de Ramos em todas as Missas.

E quando eu for levantado da terra,

atrairei todos a mim
O desejo mais forte de todos os cristãos, em

todos os tempos, deveria ser o de “ver” Jesus. Indo
muito além do olhar físico, precisamos ver Jesus
com os da fé.

Quando vermos de fato Jesus, somos também
vistos e iluminados por Ele, e passamos a segui-lo
até as últimas consequências. E o próprio Jesus
apresenta que tipo de seguimento isto comporta:
como o grão de trigo, que não produzirá fruto se
não morrer, o cristão deve entregar-se totalmente
nas mãos de Deus.

Morrer significa ter a evidência daquilo que
realmente importa na vida. É não ter medo de
entregar-se totalmente por uma causa, de
desapegar-se por algo muito maior que, se
momentaneamente causa sofrimento e dor, será,
no entanto, causa de verdadeira alegria e
realização.             (Frei Sandro Roberto da Costa.)

O dízimo é uma opção pastoral, não
uma campanha financeira.

É mais importante termos o espírito
do dízimo que sentirmos a obrigação

do dízimo.
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Semana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana Santa

26/03 - Segunda-feira
20h: Celebração das Dores de Nossa Senhora.

29/03 - Quinta-feira Santa
09h: Missa dos Santos Óleos - Catedral da Sé.
20h: Celebração da Instituição da Eucaristia e Lavapés.

Após a Celebração: Vigília até 23h.

30/03: Sexta-feira da Paixão
Vigília de Oração das 07 às l4h.

15h: Celebração da Paixão do Senhor.
19h30: Via Sacra - (das Comunidades até a Matriz.)

31/03: Sábado Santo
20h: Missa da Vigília Pascal

  01/04: Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor
09h: Missa - Comunidade Sta. Edwiges.
Missas na Matriz às 10h30 e 19h.

TEMPO DE MUDANÇA
A Quaresma é um período que temos para repensar a nossa

existência e refazer as nossas escolhas, centrando nossa verdade no
grande amor que Deus tem por nós, que experimentamos por meio
de sua misericórdia.

Esse precioso tempo que nos é oferecido, se bem trabalhado e
aproveitado, nos leva à mudança de mentalidade, um retorno do
melhor caminho do relacionamento com Deus, traça um equilíbrio das
forças da nossa natureza humana e nos lança para a realidade do
outro, como propagação do amor.

Ao encerrarmos esse tempo litúrgico celebrando a Ressurreição,
estaremos também nós prontos para uma nova fase na qual
experimentaremos a felicidade e a plenitude de uma vida que instaura
o infinito e fecunda a nossa transitória existência.

Patrícia de Moraes, OFS


