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Jesus ressalta sua unidade com o Pai, fonte da mesma vida eterna que
Ele concede às suas ovelhas.
4º Domingo da Páscoa – Domingo do Bom Pastor - Dia das Mães
56º Dia Mundial de Oração pelas Vocações.
Caminhando juntos no tempo pascal, somos convidados neste encontro sublime a reconhecer de
modo profundo como o Bom-Pastor cuida com carinho de cada um de nós. Na medida em que
compreendemos nossa missão, vamos, com coragem, nos arriscando a responder a seu chamado.
Primeira Leitura: At 13,14.43-52
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles
dias,
Paulo
e
Barnabé, 14 partindo de Perge,
chegaram a Antioquia da Pisídia. E,
entrando na sinagoga em dia de
sábado, sentaram-se. 43 Muitos
judeus
e
pessoas
piedosas
convertidas ao judaísmo seguiram
Paulo e Barnabé. Conversando com
eles, os dois insistiam para que
continuassem fiéis à graça de
Deus. 44No sábado seguinte, quase
toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de
Deus. 45Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram
cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se
ao que Paulo dizia. 46Então, com muita coragem,
Paulo e Barnabé declararam: “Era preciso anunciar
a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a
rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna,
sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. 47Porque
esta é a ordem que o Senhor nos deu: ‘Eu te
coloquei como luz para as nações, para que leves
a salvação até os confins da terra’”. 48Os pagãos
ficaram muito contentes quando ouviram isso e
glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que
eram destinados à vida eterna abraçaram a
fé. 49Desse modo, a palavra do Senhor espalhavase por toda a região. 50Mas os judeus instigaram
as mulheres ricas e religiosas, assim como os
homens influentes da cidade, provocaram uma
perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaramnos do seu território. 51Então os apóstolos sacudiram
contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade
de Icônio. 52Os discípulos, porém, ficaram cheios
de alegria e do Espírito Santo. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Segunda Leitura: Ap 7,9.14-17
Leitura do livro do Apocalipse de
São João.
Eu, João, 9vi uma multidão imensa
de gente de todas as nações,
tribos, povos e línguas e que
ninguém podia contar. Estavam de
pé diante do trono e do Cordeiro;
trajavam vestes brancas e traziam
palmas na mão. 14Então, um dos
anciãos me disse: “Esses são os que
vieram da grande tribulação.
Lavaram e alvejaram as suas roupas
no sangue do Cordeiro. 15Por isso, estão diante do
trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite, no
seu templo. E aquele que está sentado no trono
os abrigará na sua tenda. 16Nunca mais terão fome
nem sede. Nem os molestará o sol nem algum calor
ardente. 17Porque o Cordeiro, que está no meio do
trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes
da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de
seus olhos”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 99(100)
R. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, nós
somos seu povo e seu rebanho.
1. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, † servi ao
Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos!
2. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, † ele mesmo
nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu
rebanho.
3. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, † sua
bondade perdura para sempre, seu amor é fiel
eternamente!

A luz que hoje
vejo, foi você quem
me deu. A vida
dentro de mim, foi
você... T
udo que
Tudo
sou, veio de você...
O que mais posso
lhe oferecer
oferecer,, senão amor?
Parabéns Mamãe pelo seu dia.
12 de Maio

Jesus nos revela que seu Reino
não é o reino da força, do poder
poder,, do
prestígio, nem das pompas, mas
da simplicidade e da humildade.

Evangelho: Jo 10,27-30
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo João.
Naquele tempo, disse Jesus: 27"As minhas ovelhas
escutam a minha voz, eu as conheço e elas me
seguem. 28 Eu dou-lhes a vida eterna, e elas
jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las
de minha mão. 29 Meu Pai, que me deu estas
ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode
arrebatá-las da mão do Pai. 30Eu e o Pai somos
um”. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Programação da Semana
Dia Horário
Atividades
4º Domingo da Páscoa.
12 Dom
DIA DAS MÂES
Missas na Matriz: 8h/10h30/19h
09h
Missa na Comunidade Santa Edwiges.
Almoço do Dia das Mães
12h
18h
Recitação do Terço na Matriz.
13 Seg 15h
18h
20h

Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Recitação do Terço na Matriz.
Missa de Nossa Senhora de Fátima - Matriz.

14 Ter

18h

Recitação do Terço na Matriz.

13h
18h
19h

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

16 Qui 14h
15h
18h
20h

Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração: Comunidade Sta. Edwiges.
Recitação do Terço na Matriz.
Missa - Santa Edwiges.

17 Sex 15h
18h

Missa na Matriz.
Recitação do Terço na Matriz.

18 Sab 09h30
13h
13h
18h
18h
19h

Cateque de Primeira Eucaristia
Preparação para o Batismo.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Recitação do Terço na Matriz.
Celebração do Batismo.

15 Qua

19 Dom

5º Domingo da Páscoa.
Missas na Matriz: 8h/10h30/19h
09h
Missa na Comunidade Santa Edwiges.
14h30 Chá Bingo Beneficente - Santa Edwiges.
18h
Recitação do Terço na Matriz.

AGENDA:
24/05 Sex 20h30: Bingão Comunitário - Matriz.
25/05 Sáb 19h: Celebração da Sagração da Matriz.
25/05 Sáb 20h30: Festa da Pizza.
26/05 Dom 19h: Missa - Consagração das crianças.
Após a Missa, lanchonete no Salão.

CAPELA
DAS
ALMAS:
A plena conversão
do cristão
ao dízimo,

Eternize
memória
e
está na mesmasua
medida
e proporção de
sua conversão
Cristo.
de seus
entesemqueridos.
Se queres vencer o mundo inteiro,
vence-te a ti mesmo. (Fiódor Dostoiévski)

Cinerário

“Eu e o Pai somos um”.
O quarto domingo da Páscoa é conhecido como o
“domingo do Bom Pastor”. Nos três anos do ciclo litúrgico é
lida uma passagem do capítulo 10 do Evangelho de João. No
relato escolhido para este ano, os discípulos de Jesus escutam
sua voz e o seguem, ou seja, aderem a ele não com palavras,
mas com atos.
O texto nos diz que a promessa para os fiéis seguidores é a
“vida definitiva” e a certeza de que Deus não os abandonará à
própria sorte. É preciso ter sempre presente a necessidade de
escutar a voz do Mestre e seguir seus passos. Jesus, novo
templo, torna presente o próprio Pai: “Eu e o Pai somos um”. O
Pai está presente e se manifesta em Jesus e, por meio dele,
realiza sua obra.
Na sociedade moderna – do anonimato, do individualismo e
da massificação –, sentimo-nos amados e acolhidos pelo “Bom
Pastor”, pastor que conhece e dá a vida pelos seus. Jesus é o
“cordeiro-pastor” que vem propor novas relações entre os seres
humanos. “Cristo nos lembra que sua lógica é a lógica da doação,
não da exploração; do serviço, não do poder; do sacrificar-se
pelos outros, não do sacrificar os outros a si”.
A relação de Jesus com as pessoas está fundamentada na
confiança e não na troca de favores ou na manipulação de pessoas
em benefício próprio.
(Dia a dia com o Evangelho 2019 – Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

LITURGIA DIÁRIA (13 A 19/05)
13/05: Nossa Senhora de Fátima
At 11,1-18; Sl 41(42); Jo 10,1-10; Ou:
N. S. de Fátima: Is 61,9-11; Sl 44(45); Lc 11,27-28.
14/05: São Matias (Apóstolo)
At 1,15-17.20-26; Sl 112(113); Jo 15,9-17.
15/05: Sta. Dionísia (Mártir)
At 12,24–13,5a; Sl 66(67); Jo 12,44-50.
16/05: S. João Nepomuceno (Mártir)
At 13,13-25; Sl 88(89); Jo 13,16-20.
17/05: S. Pascoal Baylon (Religioso Franciscano)
At 13,26-33; Sl 2; Jo 14,1-6.
18/05: S. João I (Papa, Mártir)
At 13,44-52; Sl 97(98); Jo 14,7-14.
19/05: S. Celestino V (Papa)
At 14,21b-27; Sl 144(145); Ap 21,1-5a; Jo 13,31-33a.34-35.

Dizimistas Aniversariantes da Semana
13 – Esmeralda Ribeiro Nascimento ( * )
13 – Givaneide Barros Correa
14 – Felipe Ferreira dos Santos
17 – Amélia dos Santos Dias
17 – Wagner Ferreira dos Santos ( * )
18 – Maria Pereira Teixeira
18 – Nair Caoneto Lins
( * ) = Comunidade Santa Edwiges
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