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As amarras são soltas quando o coração se abre à fé.
Solenidade de Pentecostes.
Reunidos nesta solenidade para receber os dons do Espírito criador e unificador, somos
congregados na mesma fé e numa só família. Jesus nos renova com a força do seu Espírito e nos
envia para anunciar as maravilhas de Deus como apóstolos da paz, da misericórdia e da alegria.
Primeira Leitura: Atos 2,1-11
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
1
Quando chegou o dia de Pentecostes,
os discípulos estavam todos reunidos
no mesmo lugar. 2De repente, veio do
céu um barulho como se fosse uma
forte ventania, que encheu a casa
onde eles se encontravam. 3 Então
apareceram línguas como de fogo que
se repartiram e pousaram sobre cada
um deles. 4Todos ficaram cheios do
Espírito Santo e começaram a falar
em outras línguas, conforme o Espírito
os inspirava. 5Moravam em Jerusalém
judeus devotos, de todas as nações
do mundo. 6Quando ouviram o barulho, juntou-se
a multidão e todos ficaram confusos, pois cada
um ouvia os discípulos falar em sua própria
língua. 7Cheios de espanto e admiração, diziam:
“Esses homens que estão falando não são todos
galileus? 8Como é que nós os escutamos na nossa
própria língua? 9Nós que somos partos, medos e
elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e
da Capadócia, do Ponto e da Ásia, 10da Frígia e da
Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima de
Cirene, também romanos que aqui residem; 11judeus
e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os
escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na
nossa própria língua!” – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Salmo Responsorial: 103(104)
R. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra
toda a face renovai.
1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ó meu Deus
e meu Senhor, como sois grande! Quão numerosas,
ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra
com as vossas criaturas!
2. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam
para o pó de onde vieram. Enviais o vosso espírito
e renascem, e da terra toda a face renovais.
3. Que a glória do Senhor perdure sempre, e
alegre-se o Senhor em suas obras! Hoje, seja-lhe
agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha
grande alegria!
Segunda Leitura: 1 Coríntios 12,3-7.12-13
Leitura da primeira carta de São Paulo aos
Coríntios.
Irmãos, 3ninguém pode dizer: “Jesus é o Senhor”,
a não ser no Espírito Santo. 4Há diversidade de
dons, mas um mesmo é o Espírito. 5Há diversidade
de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. 6Há
diferentes atividades, mas um mesmo Deus que
7
realiza todas as coisas em todos.
A cada um é
dada a manifestação do Espírito em vista do bem
comum. 12Como o corpo é um, embora tenha muitos

membros, e como todos os membros
do corpo, embora sejam muitos,
formam um só corpo, assim também
acontece com Cristo. 13De fato, todos
nós, judeus ou gregos, escravos ou
livres, fomos batizados num único
Espírito, para formarmos um único
corpo, e todos nós bebemos de um
único Espírito. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SEQUÊNCIA
A nós descei, divina luz!
A nós descei, divina luz!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus! (bis)
Vinde, Santo Espírito e do céu mandai
luminoso raio! (bis)
Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons,
Luz dos corações! (bis)
Grande defensor, em nós habitai
e nos confortai! (bis)
Na fadiga pouso, no ardor brandura
e na dor ternura. (bis)
Ó luz venturosa, divinais clarões
encham os corações! (bis)
Sem um tal poder, em qualquer vivente,
nada há de inocente! (bis)
Lavai o impuro e regai o seco,
sarai o enfermo! (bis)
Dobrai a dureza, aquecei o frio,
livrai do desvio! (bis)
Aos fiéis, que oram com vibrantes sons,
dai os sete dons! (bis)
Dai virtude e prêmio e no fim dos dias
eterna alegria! (bis)
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
Evangelho: João 20,19-23
Proclamação do evangelho de Jesus Cristo
segundo João.
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Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas, por medo dos judeus, as portas
do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus
entrou e, pondo-se no meio deles, disse: “A paz
esteja convosco”. 20 Depois dessas palavras,
mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos
se alegraram por verem o Senhor. 21Novamente,
Jesus disse: “A paz esteja convosco. Como o Pai
me enviou, também eu vos envio”. 22E, depois de
ter dito isso, soprou sobre eles e disse: “Recebei o
Espírito Santo. 23A quem perdoardes os pecados, eles
lhes serão perdoados; a quem não os perdoardes,
eles lhes serão retidos”. – Palavra da Salvação.

T. Glória a vós, Senhor.

Programação da Semana
Dia Horário
Atividades
Solenidade de Pentecostes.
09 Dom
Missas na Matriz: 8h/10h30/19h.
Missa na Comunidade Santa Edwiges.
09h
Almoço Comunitário.
12h
10 Seg 15h
20h

Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Terço dos homens.

11 Ter
12 Qua
13h
19h

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

13 Qui 09h
14h
15h
20h

Acupuntura (Até 11h30).
Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos..
Encontro de Oração: Comunidade Sta. Edwiges.
Missa de Sto. Antônio - Bênção dos pães - Matriz.

14 Sex 15h

Missa na Matriz.

15 Sab 09h30 Catquese de Primeira Eucaristia.
13h
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
18h
Missa - Nossa Senhora da Defesa.
16 Dom
09h
16h

11º Doming
um
Domingoo do Tempo Com
Comum
Solenidade da Santíssima T rindade
rindade..
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 Edwiges
Pastel pela manhã e à tarde,
Macar r onada e Chur r asco no almoço
almoço..

"Para a Missa de Santo
Antonio traga algum
alimento não perecível para
quem tem fome!"

AGENDA:
20/06 Qui 09h: Missa: Corpus Christi.
20/06 Qui 19h: Hora Santa - Bênção Solene do
Santíssimo Sacramento.
24/06 Seg 20h: Missa: São João.
28/06 Sex 15h: Missa do Santíssimo 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 Junina.
14/07 Dom 12h: Feijoada para Viagem com
convites antecipados.
10/08 Sab 20h: Festa da Pizza - Comemoração do
Dia dos Pais.

Recebam o Espírito Santo.
A hostilidade do mundo nos aprisiona sob o
domínio do medo e nos fechamos em nós mesmos.
Porém, a festa de hoje nos recorda que somos livres
no Espírito. As amarras são soltas quando o coração
se abre à fé e permite que ele seja tomado pelo fogo
do Amor.
O sopro do Cristo Ressuscitado nos dá um novo
ânimo, uma nova vida a ser vivida imersa nesta
presença vivificante, na alegria e na paz. A paz de
Cristo é o oposto do medo e o dom que nos
impulsiona a superar o cativeiro da hesitação, da
insegurança, da inquietação e da obscuridade.
Renovados no Espírito, vivemos na Verdade, firmes,
serenos e plenos de Luz.
Onde impera a coragem já não há mais espaço
para o temor e então somos libertos para sermos
expressão da alegria salvífica de Jesus.
Patrícia de Moraes, OFS.

LITURGIA DIÁRIA (10 A 16/06/19)
10/06: Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da
Igrej. - Sta. Alice (Monja Cisterciense)
Gn 3,9-15.20 ou At 1,12-14; Sl 86(87); Jo 19,25-34.
11/06: São Barnabé (Apóstolo)
At 11,21b-26;13,1-3; Sl 97(98);Mt 10,7-13.
12/06: Sto. Onofre (Eremita)
2Cor 3,4-11; Sl 98(99); Mt 5,17-19.
13/06: Sto. Antônio de Pádua (Presb., Dr. da Igreja)
2Cor 3,15-4,1.3-6; Sl 84(85); Mt 5,20-26.
14/06: Sto. Eliseu (Profeta)
2Cor 4,7-15; Sl 115(115b); Mt 5,27-32.
15/06: S. Vito (Mártir)
2Cor 5,14-21; Sl 102(103); Mt 5,33-37.
16/06: S. Francisco Regis (Jesuíta)
Pr 8,22-31; Sl 8; Rm 5,1-5; Jo 16,12-15.

Dizimistas Aniversariantes da Semana
10 – Caio Egon Alves Cesar
10 – Isaura Figueiredo Locatelli
12 – José Ferreira de Miranda
14 – Mário Luiz Coscarelli
14 – Wagner Margoleano
15 – Liese Zavareze
16 – Fabiano Rocha da Silva
16 – José Palhão Kuroda
16 – Priscila de Araújo Oliveira
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

A beleza das pessoas está na
capacidade de amar e encontrar no
próximo a continuidade de seu ser.
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