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Segundo Domingo da Páscoa 

Um jeito franciscano de ser
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Pois é...
Unidade é toda a comunidade eclesial trabalhando 

com um só objetivo: servir ao Senhor, com os outros, 
em prol do outro.

A paz esteja convosco
 expressão “a paz esteja no mesmo lugar em que, durante a 
convosco” é a maneira de Jesus Última Ceia, tinha garantido que não os Asaudar os seus discípulos, após deixaria órfãos. Ele prometera que 

a ressurreição, em cada uma de suas voltaria para lhes dar a sua Paz e a sua 
aparições. No Evangelho de hoje, A l e g r i a ,  t o r n a n d o - o s  s u a s  
Jesus repete por três vezes essa testemunhas na força do Espírito 
saudação. Ser ressuscitado significa Santo. Jesus pede aos discípulos que 
estar em paz consigo mesmo, com o recebam, quer dizer, acolham o 
próximo e com Deus. A expressão Espírito Santo. Na verdade, o Espírito 
seguinte que Jesus usa hoje é: Santo é o amor que ele recebe e dá. Se 
“Recebei o Espírito Santo”. As o temos pouco, é porque nos fechamos 
condições para receber o Espírito muito, pois cada um tem não o quanto 
Santo são: estar em paz, acreditar no recebe, mas o quanto acolhe.
Ressuscitado e saber perdoar. 

A Comunidade é chamada a ter fé 
O Espírito, sendo amor, é também madura que não exige s inais 

perdão. Se o amor é dom, o perdão é extraordinários para receber Jesus 
amor superabundante, excessivo, mais presente nela. Basta que faça contínua 
do que dom. Perdoar vem de dar, doar memória dos gestos e das palavras de 
e da expressão “per”, que significa Jesus, partilhe os bens e a vida para 
“mais ainda”. A Comunidade recebe o perceber que Deus está presente nela, 
poder de perdoar os pecados. Perdoar operando de novo prodígios e sinais. 
o pecado não é fácil, aliás, é milagre. É Significa ser discípulo e missionário, 
milagre maior do que ressuscitar um testemunha do Ressuscitado, crendo 
morto.  Quem perdoar a lguém sem tê-lo visto com os olhos do mundo, 
ressuscita um vivo, pois reconhece o mas com os olhos da fé e do amor. 
outro como irmão, e ressuscita a si 
próprio. Quem perdoa ressuscita dois Eu creio, Senhor, mas aumentai a 
mortos: o ofendido e o ofensor. minha fé: “Meu Senhor e meu Deus”!

No Evangelho de hoje, Jo 20,19-31,                    Frei Sergio Pagan
vemos que Jesus visita os discípulos 

02 - 2ª feira 03 - 3ª feira 04 - 4ª feira 05 - 5ª feira

06 - 6ª feira 07 - sábado 08  - domingo

At 4, 23-31
Sl 2, 1-9 
Jo 3, 1-8
Sto Atanásio

1Cor 15,1-8
Sl 18(19),2-3.4-5 
Jo 14, 6-14
SS Filipe e Tiago Menor

At 5, 17-26
Sl 33(34),2-9 
Jo 3, 16-21

At 5,27-33
Sl 33(34), 2 e 9.17-18.19-20 
Jo 3,31-36 

At 5,34-42
Sl 26(27),1.4.13-14 
Jo 6,1-15

At 2, 14. 22-33
Sl 15(16),1-2a. 5. 7-8. 9-10.11 
1Pd 1,17-21
Lc 24,13-35 (Emaús)

Leituras da semana – Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço. Jo 14,12a

Hoje ... 
A Festa da Misericórdia Divina, que acontece no domingo após a Páscoa, é 
uma festa oficial da Santa Igreja, que manda que este dia seja celebrado como 
“Domingo da Misericórdia Divina”, como solicitou o Papa João Paulo II, 
quando estabeleceu essa data como Festa Universal: “Por todo o mundo, o 
segundo Domingo da Páscoa receberá o nome Domingo da Misericórdia 
Divina, um convite perene para os cristãos do mundo enfrentarem, com 
confiança na divina benevolência, as dificuldades e os desafios que a 
Humanidade irá experimentar nos anos que virão”. (Congregação para o Culto 

Divino e a Disciplina dos Sacramentos, Decreto de 23 /05/2000). 

At 6, 1-7
Sl 32(33),1-2. 4-5.18-19 
Jo 6,16-21 

Hoje,  1º de maio,  Dia do 
Trabalhador. Que São José Operário 
nos abençoe e nos encoraje, por 
Jesus Cristo, a construir um mundo 
mais solidário, respeitando a 
dignidade de todos os seres 
humanos, sem distinção! 

Primeira 6ª feira do mês – dia 6/5 -  
Missas às 6h30min, 8h, 15h30min 
(com Unção dos Enfermos) e 18h. 
Na véspera, adoração do Santíssimo 
Sacramento, às 17h.

Mamãe, venha participar, com a 
família, da Santa Missa das 16 h, no 
dia 7, sábado. Vamos homenageá-la! 
Esperamos você!  

Adolescente! Você tem a idade entre 
11 e 14 anos? Você fez a 1ª 
Eucaristia? Então... participe da 1ª 
Caminhada de Adolescentes com 
Cristo no dia 14 de maio! Bom, muito 
boooom!

Que tal lermos o livro “Atos dos 
Apóstolos” que nos é indicado neste 
Tempo Pascal?  “Lucas escreve uma 
obra antes de tudo didática(...) para 
mostrar aos cristãos de ontem e de 
hoje 'a solidez dos ensinamentos 
recebidos'.” Bíblia Sagrada, p.1287, Ed. Vozes.

Aos pais: o vídeo da encenação da 
Cerimônia do Lava-pés com as 
crianças está no blog da Pastoral da 
Iniciação Cristã de Crianças e 
Adolescentes disponível no endereço
http://pastoraldainiciacaocrista.blogspot.com/

Mês de maio na Porciúncula  
   1. Venha rezar o rosário às 2ªs feiras, às 16 h, e o terço, de 3ª a 6ª feira, às 17h.
   2. Haverá ladainha de Nossa Senhora na Missa das 18h.
   3. Dia 28, às 16h, Missa das Crianças e coroação de Nossa Senhora.

Noivos! Nos dias 07 e 21 de maio, primeiro e terceiro sábados do mês, a 
Pastoral Familiar acolhe os noivos que desejam receber o Sacramento do 
Matrimônio na Porciúncula até maio de 2012.

Oremos pelos participantes da 49ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil a ser 
realizada em Aparecida, SP, entre 4 e 13 de maio. Que sejam iluminados pelo 
nosso Mestre, Jesus Cristo, a Luz do Mundo.

Nós te damos graças, Pai, por sermos Igreja junto com os Bispos de todo o Brasil, que 
agora se reúnem no desejo de te servir, buscando com responsabilidade, cooperação 
fraterna e dedicação o que é melhor para o teu povo. Estamos felizes por estar junto 
com eles nessa caminhada de seguimento do teu filho Jesus. Anima e Ilumina a tua 
Igreja para sermos, no meio da nossa diversidade, unidos nos projetos comuns que 
mostram que temos “um só coração e uma só alma”. Derrama sobre essa Assembleia 
a tua sabedoria, para que os melhores caminhos sejam percebidos e assumidos. 
Ajuda tua Igreja a crescer na comunhão e na participação fraterna, para vivenciarmos 
juntos os valores do Reino que Jesus anunciou. Unidos a nossos bispos, no amor de 
teu filho Jesus e fortalecidos por teu Santo Espírito, queremos ser Igreja construindo a 
história de um mundo melhor. Fica conosco, Senhor, para sermos um povo de irmãos 
e discípulos missionários. Amém.  Oração final diária da Assembleia 

Notícias
Setores, pastorais, projetos, 
grupos, equipes, por favor, 

queiram utilizar 
o PORCIÚNCULA como o 

seu veículo de comunicação. 

Peregrinação Nacional em favor da Família
29/05/2011

Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida
A Porciúncula disponibilizará 

dois ônibus aos interessados. Alô!!!



Maio... Maria, Mãe, Mulher

Mãe, não quero nada 
vim apenas te ver. 
Não leves a mal que eu esqueça 
os pedidos que me fizeram 
para eu te fazer. 
Não é egoísmo, Senhora, 
e a prova é que não farei também 
nenhum pedido para mim, 
nem desejo serenar-me, 
contemplando teu rosto sereno. 

Em nome de todos os homens 
que vivem te suplicando 
em nome de todos os irmãos 
que já se aproximam de ti 
de mãos estendidas, 
deixa que eu esqueça um momento 
o vale de lágrimas, a terra das tristezas, 
nossa miséria de mendigos, 
nossa pobreza de criaturas, 
nossa tristeza de pecadores, 
para saudar-te, Rainha dos Anjos, 
Virgem-Mãe de Deus! 

Bendito seja o Criador 
de tuas mãos sem mancha 
por onde passa toda a luz 
que tomba sobre a escuridão dos homens! 

Bendito seja o Criador 
de teu olhar boníssimo 
que tem o dom de acender a esperança 
nas almas desalentadas, 
nos corações em desespero, 
à beira do abismo, do irremediável, do fim!

Bendito o Criador 
de tua sombra suavíssima
pois já notei, Mãe querida, 
que basta a tua lembrança, 
o teu perfume, para encher 
a solidão da vida, a solidão do homem. 
Mãe, não quero nada. 
Vim apenas te ver. 

D. Helder Câmara
Rio, 15.8.1946

in Nossa Senhora do meu Caminho - p.42 e 43

 beatificação de João Paulo II, hoje, dia 1º de maio, é uma santidade particular que não só merece ser conhecida e admirada, Aoportunidade para agradecer e acolher a bondade de Deus, como também pode ser luz que guia os caminhos da conversão ao 
que suscita pessoas disponíveis a apontar Cristo como caminho amor de Deus e o serviço aos homens e mulheres dos nossos dias. 
seguro. O Rito de Beatificação será presidido pelo Papa Bento XVI, na 

A cura da religiosa francesa Marie Simon-Pierre Normand, do Mal Basílica de São Pedro, no Vaticano, neste Segundo Domingo da 
de Parkinson, foi o milagre reconhecido para a beatificação. Páscoa, conhecido como o da Divina Misericórdia, festa Iitúrgica 

João Paulo II, nascido Karol Józef Wojtyla (18 de maio de 1920 - 2 instituída pelo próprio João Paulo II.
de abril de 2005), foi o Sumo Pontífice da Igreja Católica Apostólica 
Romana e Soberano da Cidade do Vaticano, de 16 de outubro de 1978 
até a sua morte. Teve o terceiro maior pontificado documentado da 
História; os dois maiores foram os de São Pedro, trinta e quatro anos, 
e do Papa Pio IX, trinta e um anos. João Paulo foi o único Papa polonês 
e o primeiro Papa não-italiano, desde o holandês Adriano VI, em 1522. 

Ao beatificar João Paulo II, a Igreja sublinha certos traços de uma 

Só o amor constrói, só o amor aproxima, 
só o amor consegue o amor dos homens 
em sua diversidade. 
                                       Papa João Paulo II 

Beatificação de João Paulo II

...E Ele nos orienta

(...) São Paulo, par ticularmente na Primeira adormeceram” (1Cor 15,20). Essas palavras 
Carta aos Coríntios, reserva um espaço rele- geram entusiasmo e alegria: nós não somos 
vante ao colocar a Ressurreição de Cristo como feitos para a morte e sim para a vida e a vida 
razão de nossa fé: “E, se Cristo não ressuscitou, eterna. Nosso comportamento moral e nosso 
vazia é nossa pregação, vazia também é nossa estilo de vida devem refletir a esperança na 
fé” (1Cor 15,14). E, um pouco adiante, insiste: Ressurreição. 
“E, se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa Chiara Lubich, quando comenta a resposta 
fé”. (v. 17). A par tir do momento em que de Jesus a Mar ta, “Eu sou a Ressurreição e a 
acolhemos essa verdade revelada, a fé encontra Vida”, por ocasião da morte de Lázaro, afirma: 
sua plena resposta, e todo ato cristão se reveste “Ele revela que não precisamos aguardar o 
de um significado novo. futuro para ter esperança na ressurreição dos 

Do ponto de vista da liturgia, sabemos que a mortos. Desde já, no presente, para todos os 
cada Eucaristia se celebra o Mistério Pascal. De que creem, ele é aquela vida divina, inefável, 
fato, depois da consagração, di zemos: eterna, que nunca morrerá. Se Jesus está 
“Anunciamos tua morte, Senhor, e proclamamos naqueles que creem, se ele está em você, você 
tua ressurreição”. Assim, podemos par ticipar não morrerá. Essa vida naquele que crê tem a 
dos frutos da Redenção, ao nos tornarmos mesma natureza de Jesus Ressuscitado e é, 
pessoas novas. Quando se fala de Ressurreição, por tanto, bem diferente da condição humana, na 
não nos referimos simplesmente à verdade de fé qual está.” 
em seu aspecto teológico, mas, sobretudo, ao Assim, a vida extraordinária do Res-
aspecto existencial. O que significa isso? O suscitado não é somente algo futuro, mas algo 
Documento de Aparecida afirma com força: “Se que podemos e devemos experimentar no dia a 
no processo de fé, o batizado não faz a dia, à medida que amamos e vivemos na graça 
experiência do Cristo Ressuscitado, não resiste do Cristo glorioso.(...) 
ao tempo e a todos os apelos do mundo”. Sejamos testemunhas da Ressurreição 

A Catequese deve levar o cristão ao encontro como os discípulos, as mulheres, Paulo e tantos 
com o Ressuscitado. Somente isso garante sua már tires e santos. Sejamos um povo de 
perseverança na fé e permite-lhe enfrentar todas ressuscitados que caminha ao encontro do 
as dificuldades e perseguições à maneira dos Ressuscitado. 
primeiros cristãos, que iam para o mar tírio com 

Frei Constantino Madarino (Frei Dino)alegria, esperando receber a coroa da glória. 
Paróquia São Francisco de Paula 

Paulo continua ensinando: “Cristo res- Barra da Tijuca
Colaborou: Plácido Ribeiro Pontessuscitou dos mor tos, primícias dos que 

Tempo Pascal, celebração da Vida

Lágrimas: sensibilidade sagrada! 
Em determinadas circunstâncias de nossa vida até nosso corpo biológico 

é solidário com nosso ser interior emocionado, fragilizado e ferido. Quem de 
nós já não “caiu em lágrimas” ante determinadas situações de vida, tais como: 
quando se perde o emprego? Ou quando ficamos deprimidos? Ou quando se 
perde um ente querido? Ou então lágrimas de alegria por uma conquista 
inesperada? Sejam benditas e bem-vindas essas lágrimas, que lavam, 
purificam e restauram nosso ser interior. As lágrimas revelam nossa essência, 
por isso, temos que aprender a respeitá-Ias e acolhê-Ias. As lágrimas são 
sagradas. Não são marcas de fraqueza, mas de amor. São mensageiras de uma 
dor inconsolável e, ao mesmo tempo, de um amor inefável! 

Leo Pessini, Camiliano 
pessini@saocamilo-sp.br 

1º de maio...
Se a evangelização exige “testemunho, serviço, diálogo, anúncio”, 

devemos, em todas as circunstâncias, perguntar-nos como contribuir, através 
dessas quatro vias, para que todos tenham trabalho adequado, garantido, sem o 
terror de, a qualquer momento, perder uma das fontes da dignidade humana. 

                                                                                                                               A. Blower

Pois..
A paz é a ordem, a harmonia em cada um de nós; é uma alegria contínua 

que nasce do testemunho. São Pio de Pietrelcina 

Vida... vida...  Vida... vida.. Vida... vi

A catequese procura 
que os catequizandos 
se apaixonem por Jesus. 
Todo o resto é consequência. 

Só para lembrar
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