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Bendito seja o Pai criador, bendito o Filho salvador e
bendito o Espírito santificador.

Solenidade da Santíssima TSolenidade da Santíssima TSolenidade da Santíssima TSolenidade da Santíssima TSolenidade da Santíssima Trindaderindaderindaderindaderindade

Após a solenidade de Pentecostes, no domingo passado, reunimo-nos hoje para reconhecer a
plenitude do mistério de Deus. O Pai que enviou o Filho e com Ele nos enviou o Espírito Santo, é
agora adorado e glorificado em sua grande manifestação de comunhão e de amor fazendo-nos
participar de sua intimidade divina. Graça maior não há! Que esta celebração faça reavivar em

nós o dia em que fomos mergulhados neste grande mistério, o dia do nosso Batismo.

Primeira Leitura: Pr 8,22-31
Leitura do livro dos Provérbios.
Assim fala a sabedoria de Deus: 22"O
Senhor me possuiu como primícia 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: 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: Romanos 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: João 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.

CORPO E SANGUE DE CRISTO
Jesus acolhe as multidões, fala-lhes do reino e cura os

necessitados. O fim do dia, porém, está chegando, e o que
fazer com a multidão que necessita de comida e
hospedagem? Despedi-la é o mais fácil e cômodo. O Mestre,
porém, convoca os discípulos para que não se omitam, mas
achem uma solução, a qual consistiu em organizar o povo,
recolher o que havia e, depois da bênção de Jesus, repartir
entre todos. Resultado: todos comeram e ainda sobrou.

Onde não se partilha, poucos acumulam e muitos ficam
na miséria. Onde há partilha, todos podem ter o mínimo
para uma vida digna. Somente partilhando, teremos um
mundo sem miséria e sem miseráveis. Se ainda há fome no
mundo, é sinal de que a sociedade ainda não descobriu o
valor da partilha.

Ao doar sua vida pela humanidade, Jesus nos mostrou a
mais sublime partilha. Na celebração do Corpo e Sangue
de Cristo, fazemos memória dessa doação suprema do
Mestre, o qual nos quer solidários com as necessidades do
povo. A cena do milagre da partilha dos pães se perenizou
na Eucaristia, como gesto do dom de Deus repartido entre
todos, para que todos tenham vida (cf. Jo 10,10).
(Dia a dia com o Evangelho 2019 - Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)
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Dizimistas  Aniversariantes  da  Semana
17 – Hamilton Pereira A. Fernandes
17 – Wagner Rinaldini ( * )
19 – César Henrique Bonifácio ( * )
19 – Guilherme José C. Ribeiro
20 – Marlon Rodrigues Sampaio da Silva
20 – Purificacion R. Oliveira
21 – Marcelo Aparecido Gimenes Bacetos
23 – Maria Arminda M. Marques

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

Programação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da Semana
   Dia    Horário                           Atividades
16 Dom

17 Seg

18 Ter

19 Qua

20 Qui

21 Sex

22 Sab

23 Dom

09h
16h

15h
20h

13h
19h

09h
15h
19h

15h

09h30
13h
18h

09h
17h
18h

11º Doming11º Doming11º Doming11º Doming11º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Solenidade da Santíssima Solenidade da Santíssima Solenidade da Santíssima Solenidade da Santíssima Solenidade da Santíssima TTTTTrindaderindaderindaderindaderindade.....
Missas na  Matriz: 8h/10h30/19h.
Missa na     Comunidade Santa Edwiges.
Celebração de súplica à Santa Edwiges para
todos desempregados, e com problemas
econômicos com bênção especial.

Festa de Santa EdwigesFesta de Santa EdwigesFesta de Santa EdwigesFesta de Santa EdwigesFesta de Santa Edwiges
Pastel pela manhã e à tarde,Pastel pela manhã e à tarde,Pastel pela manhã e à tarde,Pastel pela manhã e à tarde,Pastel pela manhã e à tarde,
MacarMacarMacarMacarMacar rrrrronada e Churonada e Churonada e Churonada e Churonada e Chur rrrrrasco no almoçoasco no almoçoasco no almoçoasco no almoçoasco no almoço.....

Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Terço dos homens.

Não há expediente na Matriz.
Bazar Beneficente:     Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Curso de Dança.

Sant íss imo CorSant íss imo CorSant íss imo CorSant íss imo CorSant íss imo Cor po e  Sangue de  C r i s topo e  Sangue de  C r i s topo e  Sangue de  C r i s topo e  Sangue de  C r i s topo e  Sangue de  C r i s to
Missa de Corpus Christi.
Encontro de Oração:     Comunidade Sta. Edwiges.
Hora Santa com Bênção Solene do Santíssimo
Sacramento.

Missa na Matriz.

Catequese de Primeira Eucaristia.
Bazar Beneficente:     Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Missa - Nossa Senhora da Defesa.

12º Doming12º Doming12º Doming12º Doming12º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missas na  Matriz: 8h/10h30/19h.
Missa na     Comunidade Santa Edwiges.
Reunião: Conselho Geral.
Reunião: Pastoral da Liturgia.

L ITURGIA DIÁRIA L ITURGIA DIÁRIA L ITURGIA DIÁRIA L ITURGIA DIÁRIA L ITURGIA DIÁRIA (17 A 23/06/19)(17 A 23/06/19)(17 A 23/06/19)(17 A 23/06/19)(17 A 23/06/19)
17/06: S. Ranieri de Pisa (Oblato conventual)
2Cor 6,1-10; Sl 97(98); Mt 5,38-42.

18/06: S. Calógero (Eremita)
2Cor 8,1-9; Sl 145(146); Mt 5,43-48.

19/06: S. Romualdo (Abade)
2Cor 9,6-11; Sl 111(112); Mt 6,1-6.16-18.

20/06: Corpus Christi; Bv Margarida Ebner (Religiosa)
Gn 14,18-20; Sl 109(110); 1Cor 11,23-26; Lc 9,11-17.

21/06: S. Luís Gonzaga (Religioso)
2Cor 11,18.21-30; Sl 33(34); Mt 6,19-23.

22/06: Ss. Paulino de Nola, João Fisher e Tomás
      Moro (Mártires)

 2Cor 12,1-10; Sl 33(34); Mt 6,24-34.

23/06: S. José Cafasso (Sacerdote)
Zc 12,10-11;13,1; Sl 62(63); Gl 3,26-29; Lc 9,18-24.

AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:
24/06 Seg 20h: Missa: São João.
28/06 Sex 15h: Missa do SS Coração de Jesus.
29/06 Sab 19h: Missa na Matriz - São Pedro -

Ação de graças pelos 44 anos de
ordenação do Padre Valdevir.

29/06 Sab 20h: Festa da Pizza.
06 e 07/07 Sáb e Dom: Festa Julina.
14/07 Dom 12h: Feijoada para Viagem com

convites antecipados.
10/08 Sab 20h: Festa da Pizza - Comemoração do

Dia dos Pais.

O Espírito vai receber daquilo que é meu.
Hoje, somos convidados a contemplar a Santíssima

Trindade, o Deus comunhão, Uno-Trino: Filho e
Espírito Santo. Cada uma das pessoas da Trindade
tem sua missão específica: Deus Pai, Criador; Deus
Filho, Redentor e, Deus Espírito Santo, Santificador.

Jesus nos diz que o “Espírito da Verdade nos
guiará em toda a verdade”, Ele nos ajudará a
compreender, cada vez mais, a verdade revelada em
Jesus. Deus continua sua história de salvação através
de cada um de nós, desde que tenhamos o coração
aberto à ação do Espírito.

Acreditamos no poder da Trindade que está
presente na Igreja, nas comunidades e na história
dos homens e mulheres de fé, que vivem na doação
de suas vidas para que outras pessoas tenham vida
e vida em abundância. A Trindade Santa nos ensina
que é possível viver a comunhão e a fraternidade nas
famílias e nas comunidades cristãs, unidas ao Pai,
ao Filho e ao Espírito.  (Ir. Jailda R. Caetité, CFA.)

Quando oferecemos o DÍZIMO por amor
a Deus, o céu se abre e muitas bênçãos
são derramadas. O amor de Deus invade
todo o nosso ser, transcendendo o
visível, fazendo-se percebido nas ações
mais condizentes com o cristão: de
fraternidade, justiça, paciência,
humildade, alegria, coragem, fortaleza.

MANIA DE PERFEIÇÃO
Há gente que tem mania de perfeição. Fica arrasada quando

erra. Isso é orgulho. Tal pessoa considera-se melhor que as
outras. Sua imagem perfeita não pode sofrer nenhum arranhão.

Não seja perfeccionista. Aceite ser frágil como os outros.
Errar é humano; “quebrar a cara”, às vezes, faz bem. Assim,
quebra também o orgulho.

Jesus nunca errou. No entanto, por amor a nós, não fez
questão de esconder sua imagem despedaçada, diante de
amigos e de inimigos. Na cruz, passou por bandido e mentiroso.

Seja bom, simples e humilde. E sua imagem se fará por si
mesma.
Pe. Luiz Cechinato, do livro Orações e mensagens, Ed. Vozes.


