
 0  

 

BOLETIM INFORMATIVO DA PARÓQUIA 
 

 
 
 

Praça Portugal, 20  -  CEP  05414-030  -  São Paulo  -  SP  -    3085-9740 

e-mail:  parbomjesus@ig.com.br –  www.senhorbomjesus.pro.br 
 

 Nº 219 - Ano XIX – Abril de 2014 A tiragem deste Boletim é de 250 exemplares e a distribuição é gratuita 

 

 Palavra Amiga 
 

Em Cristo também nós ressuscitaremos! 
Que Cristo ressuscitou é uma verdade tão histórica 
quanto Anibal ter atravessado os Alpes, Júlio Cesar 
ter sido apunhalado pelos senadores, Tito ter 
destruído Jerusalém no ano 70. Disto, todos estão 
convencidos. 
 Por que é que então alguns se perguntam se Cristo 
ressuscitou de fato? É porque, se admitirmos, não só 
com a razão, mas com todo o nosso ser, que Cristo 
ressuscitou, então muda tudo em nossa vida: “Cristo 
ressuscitou e nós vamos ressuscitar com Ele” (1Cor. 
15,16) proclama Paulo de Tarso. Nós? Sim senhor, 
você, eu e todo mundo! Mudou tudo! A última 
palavra não é da morte, mas sim da Vida! “Deus ... 
nos ressuscita com Cristo” ( Ef 2,4.5). Com Ele 
ressuscitado sentar-nos-emos à mesa do Pai e 
beberemos o vinho novo por toda a vida, eterna! 
Toda esta beleza é para mim, é para ti, é para todos 
nós! Deixemos que o Espírito Santo que ressuscitou 
Jesus, nos ressuscite a nós também! Então sim,    
Feliz Páscoa!  Aleluia! Aleluia! Aleluia!      
                                                                         PV                                                                                                                                                                 

   Ação Missionária          

Campanha da Fraternidade de 2014 - Tráfico Humano 

A Campanha da fraternidade atua na defesa da vida neste 

ano de 2014 traz o tema do Tráfico Humano. Crime que 

destrói a vida e fere o próprio Criador.  

Durante este tempo da Quaresma o Tema da Campanha da 

Fraternidade tem sido o ponto forte de dialogo entre todos  

os católicos do Brasil. Em pauta, duvidas, 

questionamentos, busca de informações, estranheza e 

principalmente o medo de romper com o silêncio em torno 

da questão; de modo especial, por quem tem interesse que 

não avancem as discussões. Mas há uma pergunta 

importante a nós mesmos e ao povo brasileiro: Você já 

disse não ao tráfico de Órgãos Humanos? 

Na eventual condição de receptor, você já procurou saber a 

origem dos Órgãos?  

O dialogo tem que ser com todos a fim de que haja uma 

conscientização e decisão do povo em erradicar 

definitivamente  este ignóbil tráfico.  

Este é o tempo oportuno.  As comunidades precisam 

buscar as condições a fim de romper o silêncio 

estarrecedor deste crime hediondo, que ocorre sem que 

haja a devida reação por parte das autoridades e da 

sociedade em geral.  

                                              Maria Elilda dos Santos 

 

 Agenda 
17/04 (qui): Quinta-feira Santa – Ceia do Senhor: 

Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio Ministerial  

Missa“lava-pés” 19h seguida da Adoração ao Santíssimo. 

18/04 (sex): Sexta-feira Santa – Paixão do Senhor  

Adoração ao Santíssimo a partir das 9h00  Confissão 

individual até às 17h00  Via-Sacra 15h  Liturgia da 

Palavra, Adoração da Cruz e Comunhão Eucarística às 

17:30h,  Procissão com a imagem do Senhor Jesus morto. 

19/04 (sáb): Sábado Santo - Vigília Pascal. Celebração 

da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Liturgia 

Eucarística, às 19h00 

20/04 (dom): Páscoa da Ressurreição. Missas solenes às 

10h00 e às 17h30. Ministros Extraordinários SC.  

23/04(quar):S Jorge – onomático do Pp Francisco (Jorge)  

25/04 (sex): São Marcos, evangelista, rpn – Missa  17h30 

26/04 (sáb): ): Jantar de Páscoa dos Sofredores de Rua.  

 Catequese 15h30  Missa da Catequese às 17h30 

27/04 (dom): 2º Domingo da Páscoa – Domingo da 

Divina Misericórdia – Canonização dos Papas: João XXIII 

e João Paulo II 

28/04 (seg): São Luis Maria Grignion de Montfort, pe, rpn  

29/04 (ter):Sta Catarina de Sena,  padroeira da Itália,npn. 

01/05 (quin): Dia dos Trabalhadores.  São José 

operárioMissa às 17h30 

03/05 (sáb): SS Filipe e Tiago, Aps, rpn -Reunião do 

Grupo Perseverança das 10h00 às 11h30  Catequese 

das 15h30 às 17h00  Missa da Catequese às 17h30.  

04/05 (dom): 3º domingo da Páscoa - Missa da 

Irmandade às 10h00 e 17h30. CPP e Ministros da 

Comunhão às 11h00  Missa às 17h30. 

10/05 (sáb): Reunião do Grupo Perseverança das 

10h00 às 11h30  Catequese das 15h30 às 17h00  

Missa da Catequese às 17h30. Preparação para o 

Sacramento do Batismo às 15h00   

11/05 (dom): 4º Domingo da Páscoa - Domingo do 

Bom Pastor - Dia das Mães - Ms 10h00 e 17h30    

.  Batizados antes da Missa das 17h30.   
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                                  Ação Litúrgica 
17/04 – Ceia do Senhor. Inicia o Tríduo Pascoal. 

Lava-pés, exemplo de serviço e doação. 

18/04 – Paixão do Senhor. Jesus assumiu a cruz por 

ser fiel ao Pai e à humanidade até o fim. Unimo-nos a 

ele, servo sofredor. 

19/04 – Vigília Pascal. Celebramos a Páscoa de 

Jesus, sua passagem da morte para a vida. 

20/04 – Páscoa da Ressurreição. Reunimo-nos para 

celebrar o acontecimento central da nossa fé. Cristo 

ressuscitou! Jesus venceu a morte e permanece 

conosco para sempre. 

29/04 – Santa Catarina de Sena. Virgem e doutora. 

Padroeira da Itália.  Mensageira de paz, numa época 

de graves conflitos. 

30/04 – São Pio V-  Presbítero, bispo e cardeal, rpn 

01/05 – São José Operário. Carpinteiro de Nazaré e 

protetor dos operários. Celebremo-lo em comunhão 

com todos os trabalhadores. 

02/05- Santo Atanásio – Bispo e Doutor. Pelo seu 

trabalho em favor da fé, foi reconhecido com um dos 

quatro grandes doutores da Igreja Oriental. 

03/05 – Santos Felipe e Tiago – Apóstolos e 

Mártires. Felipe era discípulo de João Batista. Tiago, 

chamado Menor, é conhecido como o “irmão do 

Senhor”. Ambos, deram a vida pelo Evangelho. 

12/05 – Santos Nereu, Aquiles e Pancrácio, rpn 

13/05 – Nossa Senhora de Fátima, aparecendo a três 

pastorinhos em 1917. Sua mensagem pedia orações 

pela conversão  e pela paz. 

14/05- São Matias, Apóstolo, testemunhou o 

ministério de Jesus e a sua ressurreição. Membro do 

Colégio Apostólico restabelecendo o número dos 

doze apóstolos após a deserção e morte de Judas. 

15/05 – Santa Joana de Lestonnac. rpn 

                                                                                Cidinha  

 
 Ecumenismo e Diálogo Inter-

religioso  
 

Uma das características mais marcantes do 

ensinamento de Cristo é a meta da unidade entre seus 

discípulos. Antes da morte fez um ardente pedido. 

Despedindo - se da vida, revelam os segredos do 

coração. Tudo o que está represado  nos 

pensamentos, vem à tona. O que estava dentro de 

Cristo e veio à tona pouco antes de morrer foram pelo 

menos quatro desejos: 

a) a criação de um relacionamento interpessoal 

aberto e íntimo, capaz de produzir amigos 

genuínos e de superar as raízes da solidão; 

b) a preservação da unidade entre os discípulos; 

c) a criação de uma esfera sublime de amor; 

d) a produção de um relacionamento livre de 

competição predatória e de individualismo. 

Cristo queria que seus discípulos fossem unidos na 

essência intrínseca do ser deles. A unidade que Cristo 

queria não anulava a identidade. As pessoas apenas 

sofriam um processo de transformação interior que  

estancaria o individualismo e sobreviveria a todas as 

suas diferenças. Essa unidade que Cristo deseja para 

nós cristãos, de modo especial para nós que 

almejamos um Mundo Melhor. 
Fonte:  “O Mestre dos Mestres” Cap.12  - Augusto Cury 

                                                                                                Benê 

Você Sabia ? 
A reza do terço, tão difundida em todo mundo 

cristão, surgiu na Idade Média na época em que 

foram fundados os primeiros mosteiros. Atribui-se a 

São Domingos a sua sistematização. Os monges 

rezavam diariamente o ofício divino, ou liturgia das 

horas, como o faz ainda hoje todo o clero. O iletrado 

povo da época não podia acompanhá-los pois não 

sabia ler. Para contornar esse problema, S. Domingos 

sistematizou o Rosário pensando, “como no ofício 

sagrado se rezam os 150 Salmos, o povo deve rezar 

as 150 Ave Marias”.  

No séc. XVI o papa São Pio V atribuiu a vitória cristã 

na famosa batalha de Lepanto à reza do Rosário e a 

difundiu em toda Igreja. 

Assim se faz até hoje entre nós a sagrada reza do 

terço que é parte do Rosário. 

                                                                   Diac.Sérgio                                               
                                                                                        

“ Páscoa dos sofredores de Rua” 
No dia 26 de abril acontecerá o jantar de Páscoa dos 

sofredores de rua. O nosso muito obrigado por todos 

os colaboradores. 

 
Campanha da Fraternidade 

Dia de Ramos acontece a coleta da Campanha da 
Fraternidade. Continuemos pelo ano a fora 
aprofundar o tema “Fraternidade e Tráfico Humano “ 
em seus diversos e alguns abjetos significados, 
orientados sempre pelo lema  “é para a liberdade que 
Cristo nos libertou” 

Agradecimento do Bazar 
O 27° Bazar Beneficente aconteceu no início de abril  

com êxito tanto financeiro, quanto de agradável 

convivência entre todos os participantes. E nesse 

mesmo espírito, preparemo-nos para o próximo bazar 

nos dias 05, 06 e 07 de julho. Esperamos por você! 

 

Festa de Páscoa 
Nosso Bispo Regional Dom Tarcísio, celebrará 

conosco  a S. Missa Pascal das 10horas. Obrigado 

Dom Tarcísio e a V. Excia. e a todos e todas 
 

       Feliz Páscoa! 
 

 

                       


