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 Palavra Amiga
TEMPO PASCAL
Está se radicalizando: os que crêem e os que não
crêem no Cristo Ressuscitado.Para os que crêem, “ a
vida não é passageira ilusão; nós cremos na vida
eterna e na feliz ressurreição!¨ Neste enfoque, tudo se
torna relativo; relativo à vida eterna: os anencéfalos,
os injustiçados, os desesperançados, os famintos de
pão e de justiça, levam-nos a lutar. Lutar sim, mas
lutar como quem tem esperança. Senão aqui, lá se
fará Justiça; e o Sol para todos há de brilhar,
eternamente. Para quem não crê, mas somente vê
com olhos carnais, pode a vida ser algo mais que um
sonho que vai se esvaindo, na busca de uma
felicidade, sempre fora do alcance da mão? ... Como
é lindo crer, meu irmão! Agradeçamos a Deus o dom
da fé! Se você não crê, reverentemente respeitamos
sua opção; mas pedimos ao Pai, que lhe envie um
raio de sua Luz, e toda sua vida se iluminará.
Acredite! Nosso espeitoso abraço, irmão (ã)!
Pentecostes! Vinde Espírito Santo!
PV
Fonte:Gazeta de Pinheiros, 6 a 12 de junho, pag 9

GESTOS E PALAVRAS
Há gestos que dizem mais que mil palavras.O abraço
entre papa Francisco, o rabino Abrahan Skorka e o
Mufti
Aboud
no Muro das Lamentações
em Jerusalém no dia 31 de maio ultimo, vale mais
que dezenas de declarações
ecumênicas.
Faz-nos pensar que “outro mundo é possível” , no
qual a amizade fraterna reconhece e aceita as
diferenças (C.Sola, do SAC do MMM ).
É nesta esteira que acompanhamos , trepidando de
júbilo ansioso, o encontro de oração pela Paz, entre
Shimon Peres, presidente de Israel, Mahmoud Abbas
da Palestina, o Papa Francisco e o Patriarca
Ortodoxo Bartolomeu I, no Vaticano a 08 de Junho.
No avião que o trouxe de Tel Aviv para Roma, o
papa Francisco explicava aos jornalistas que “ será
um encontro de oração. Não será um encontro para
fazer mediação ou buscar soluções, não! Vamos
reunir-nos para rezar, somente. Depois, cada um
volta para sua casa”.
E assim aconteceu. Vimo-lo pelos Meios de
Comunicação Social. Como disse o papa aos
jornalistas no avião de regresso “acreditamos que a
oração seja importante. E rezar juntos, sem fazer

discussões de outro tipo, isto ajuda.” Só o amor
constrói. A semente foi lançada. Dependendo da
terra, produzirá 30 60 ou 100% da Paz impetrada.
Shalom,Salam, Pax!
PS.Os que pudemos, mesmo de longe, acompanhar
o evento,
certificamo-nos de que superou as
melhores expectativas. No mesmo rastro, as recentes
declarações do reeleito Presidente da Síria, não
poderiam sinalizar que a pomba da Paz voou pela
janela da Arca de Noé? Que continue voejando,
sempre no bico com o raminho de oliveira da PAZ!
Fonte:Gazeta de Pinheiros, 13 a 19 de junho 2014, pag 4
Pe.Vitor

 Ação Comunitária e participativa
Festas Juninas!
É chegado o tão esperado mês de junho. Aguardado
com muito carinho pelas moças casadoiras, pelos
rapazes inibidos, pelos moleques sequiosos de alguns
tostões a mais, subindo até o topo de pau de “sebo”,
que os compensava com a cobiçada quantia.
Oportunidade para as moças mandarem um “correio
elegante” ao pretendente que “não ata nem desata”...
Era a tão concorrida quermesse de Santo Antonio
celebrada na pequena e querida igrejinha que só abria
suas portas no mês de junho. A elevação do mastro
contendo as imagens dos santos juninos, Santo
Antonio, São João e São Pedro, era festejada com
rojões estridentes, seguidos pelos fogos de artifício
tão artísticos que ainda os trago na memória. Hoje,
sinal dos tempos, poucos fazem a trezena de Santo
Antonio,poucos se lembram de São João e São Pedro.
Peçamos então aos santos juninos,abençoem-nos!
Anice

 Ação Missionária
Papa pede Solidariedade e Paz na Copa do Muindo
O Papa Francisco mandou uma mensagem para o
Brasil: “desejo a todos uma copa do mundo
esplêndida, jogada no espírito de verdadeira
fraternidade” escreveu ele no Twitter 12.06. E ele
continua: “o esporte é um instrumento para
comunicar valores... e ajuda a contruir uma sociedade
mais pacífica e fraterna ... na vida é
necessário
lutar, treinar-se, comprometer-se para obter
resultados importantes ,,, para melhorar uma pessoa é

necessário um treinamento intenso e contínuo, ainda
mais para se chegar a um encontro de paz entre
indivíduos e povos ... o futebol pode e deve ser uma
escola para a formação de uma cultura do encontro...
O Papa destacou a importância da coletividade e
criticou o individualismo... “para vencer, é preciso
superar o individualismo, o egoismo, todas as formas
de racismos, de intolerância e de instrumentalização
do ser humano... ninguem vence sozinho, nem no
campo e nem na vida... todos seremos vencedores,
reforçando as ligações que nos unem.
Beth
Fonte: www.ansabrasil.com.br

 Agenda
19/06 (quint):Corpus Christi  Missa às 17h30-Procissão
21/06 (Sab): Catequese das 15h30 às 17hMis às 17h30.
24/06(ter) Natividade de S João Batista solenidade 
Missa às 17h30Encerramento das Aulas de Alfabetização
27/06(sex);Sagrado Coração de Jesus Mis Solene 17h30.
28/06 (Sab): Imaculado Coração de Maria  Missa às
17h30 Encerramento do Rango do Bom Jesus
29/06 (dom): S Pedro e S PauloDia do Papa Missas às
10h e 17h30 RPN
03/07 (quin): São Tomé, AP  Missa às 17h30 RPN
04/07 (sex): 1ª Sexta-feira do mês  Missa às 17h30
05/07 (sáb): 06/07 (dom): 07/07 (seg): 28º Bazar
Beneficente das 90h às 17h.
05/07 (sáb): Férias da Catequese 

Missa às 17:30h.

06/07 (dom): Missa da Irmandade 
Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão  CPP 
Missas às 10h e 17h30.
09/07 (quar): Santa Madre Paulina, falecida e sepultada
em São Paulo. Missa às 17h30  Feriado.
11/07 (sex): São Bento, abade  Missa às 17h - RPN
12/07 (sáb): Missa às 17:30h.
13/07 (dom): Missas às 10 e às 17h30
16/07 (quar): Nª Senhora do Carmo  Missa às 17h30

Ação Litúrgica
19/06 – Corpo e Sangue de Cristo . Com alegria nos
reunimos para a celebração da solenidade do Corpo e
do Sangue de Cristo. Outrora Deus alimentou o povo
no deserto com o maná, hoje nos alimenta com o pão
vivo descido do céu, seu próprio Filho.
21/06- São Luis Gonzaga – Religioso, nascido da
nobreza e favorecido por uma educação esmerada,
optou pela vida religiosa na Companhia de Jesus.
Padroeiro da juventude. RPN
24/06- Sagrado Coração de Jesus. Esta celebração
nos leva ao centro do cristianismo: a pessoa de Jesus,
Filho de Deus – Salvador da humanidade.

28/06 – Imaculado Coração de Maria, morada do
Espírito Santo, sede da Sabedoria, imagem e modelo
da Igreja que escuta e testemunha o Senhor.
29/06 - S Pedro e S Paulo. Agradecemos a Deus a
vida e a missão desses apóstolos, que superaram as
dificuldades, confiantes no caminho de Jesus.
03/07 – São Tomé é um dos 12 apóstolos, e muitas
vezes tomado como exemplo da incredulidade. Mas
sua descrença cede lugar à bela profissão de fé: “
Meu Senhor e Meu Deus ”
04/07 – Santa Isabel de Portugal, RPN
09/07 - Sta Paulina de Jesus, Amábile Lucia
Visintainer, veio para o Brasil aos 9 anos (1890);
fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada
Conceição, para os doentes, idosos e órfãos.
11/07 – São Bento, Pai dos Monges. Grande místico,
depois de anos de silêncio, solidão e oração, ergueu o
Mosteiro de Monte Cassino, que viria a ser modelo
da vida monástica da Igreja. Padroeiro da Europa.
15/07 - São Boaventura, Bispo e Doutor, influenciou
toda a Igreja, contribuindo para a resolução de
muitas e complexas questões.
Cidinha



Deus não torce por times. Deus
torce pelo esporte!

:

Em tempo de Copa do Mundo, podemos observar como se
dá a mistura religião/futebol nos jogos da nossa seleção.
Muitos se põem em preces, fazem promessas a Deus e aos
santos. Até os mais céticos arriscam invocar algumas
divindades. Tudo vale para o Brasil vencer. A Seleção
entra em campo, jogadores fazem o sinal da cruz, a torcida
pintada de verde amarelo, agita bandeiras, ri, canta e ...
reza. Até o Felipão puxa do bolso um santinho de Nossa
Senhora de Caravaggio e o beija. O juiz de certo também
já fez seu ritual. Começa a partida. Mais sinais da cruz e
preces nas arquibancadas. O gol finalmente vem... “graças
a Deus!”. O jogo continua, o ataque adversário quase
marca, mas não marca ... “Deus do céu foi por pouco!” O
juiz dá o apito final e se benze. O jogo acaba. No próximo
jogo tudo se repetirá de novo. Fazer o que? Pouco
adiantará explicar que a oração dos torcedores deve ser no
sentido de que o esporte, sem deixar de ser competição
sadia, seja entendido como congraçamento e festa entre
pessoas e povos. Um dia a gente chega a esta consciência.
Enquanto isso, nossa torcida pela seleção continua.
Também rezando. Amém.
Um paroquiano
Fonte: Boletim Paroquial nº 62 Julho de 2002.

Próximo Bazar
No espírito de fraternidade, preparemo-nos para o
próximo bazar nos dias 05, 06 e 07 de julho.
Esperamos por você!

Semana da Unidade dos Cristãos
Comemoramos de 1º a 8 de junho com todos os cristãos a
Semana de Oração pela Unidade. Continuemos orando
para que o mais rápido possível esta união aconteça na
totalidade.

