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Terceiro Domingo da Páscoa 

Um jeito franciscano de ser
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Só para lembrar...
O Ressuscitado precede-nos e acompanha-nos pelas estradas do mundo. 
É ele a nossa esperança, é Ele a verdadeira paz do mundo.

Os Passos de Emaús
aro leitor, o Evangelho nos fala do pessoas. A Palavra é a chave para o problema 
episódio da aparição de Jesus aos que fazia sofrer os dois discípulos. Dessa Cdiscípulos de Emaús. Lucas escreve por forma, ajuda-os a entender que a História não 

volta dos anos 80 da nossa Era às tinha saído do controle de Deus: Ó homens 
comunidades da Grécia que, em sua maioria, sem inteligência e lentos de espírito para crer 
eram formadas por pagãos convertidos. Os em tudo quanto os profetas anunciaram! Não 
anos 60 e 70 foram muito difíceis. Houve a tinha o Messias de sofrer essas coisas para 
grande perseguição de Nero, no ano 64. No entrar na sua glória? Com a ajuda da Bíblia, o 
ano 70, Jerusalém foi totalmente destruída segundo passo é favorecer nas pessoas a 
pelos romanos. Em 72, em Massada, no sabedoria que já existe nelas para que 
deserto de Judá, houve o massacre dos últimos produzam novos sentidos para a existência. A 
judeus rebeldes. Naqueles anos, os apóstolos, Cruz, antes, sinal de morte, transforma-se em 
testemunhas da Ressurreição, estavam sinal de vida e de esperança.
desaparecendo. Começava-se a sentir o 
cansaço da caminhada. Onde encontrar força e 3º passo – Celebrar em Comunidade – A 
coragem para não desanimar? Como descobrir letra da Bíblia, em si, não abre os olhos. O que 
a presença de Jesus nessa situação tão difícil? abre os olhos, e faz ver, é a fração do pão, o 
Lucas apresenta um roteiro de leitura da gesto comunitário da partilha, a celebração da 
Escritura de modo a atualizar a presença de Ceia. Na hora em que partiram o pão, os dois 
Jesus na vida da comunidade. reconhecem Jesus. O terceiro passo é este: 

saber criar um ambiente de fé e de fraternidade, 
1º passo – Ver e Ouvir a Realidade – Jesus de celebração e de partilha, no qual possa agir 

encontra os dois discípulos sem esperanças, o Espírito Santo. É ele quem faz arder o 
num contexto de medo e de falta de fé, em coração e nos faz compreender o sentido das 
razão dos acontecimentos da sua Paixão. palavras de Jesus.
Jesus se aproxima e caminha com eles, escuta 
a conversa e pergunta: Que palavras são essas 4º passo – Colocar-se em Ação – Após 
que trocais entre vós, enquanto caminhais? E compreenderem a Palavra e reconhecerem 
os discípulos respondem: Nós esperávamos Jesus, os dois revigoram sua coragem e voltam 
que ele fosse libertar Israel. O primeiro passo é a Jerusalém. Jesus está vivo e não há razão 
aproximar-se das pessoas, ouvir sua realidade, para fuga. Em lugar da péssima notícia da 
perceber seus problemas; ser capaz de fazer morte de Jesus, a Boa Nova de sua 
perguntas que as ajudem a olhar a realidade Ressurreição! O Espírito de Jesus age sobre 
com olhos mais críticos. eles para que se juntem aos apóstolos, a fim de 

anunciar a Ressurreição. O quarto passo é 
2º passo – A Palavra ilumina a Vida – Jesus transformar a Palavra em Vida.

usa a Escritura para dar sentido à história das 

09 - 2ª feira 10 - 3ª feira 11 - 4ª feira 12 - 5ª feira

13 - 6ª feira 14 - sábado 15  - domingo

At 6, 8-15
Sl 118(119),23-24.26-27.
                             29-30 
Jo 6, 22-29 

At 7,51–8, 1a
Sl 30(31),3cd-4.6ab-8a.
                     17 e 21ab 
Jo 6,30-35 

At 8,1b-8
Sl 65(66),1-7a 
Jo 6,35-40 

At 8,26-40
Sl 65(66),8-9.16-17.20 
Jo 6,44-51 

At 9, 1-20
Sl 116(117),1. 2 
Jo 6,52-59 

At 2, 14a.36-41
Sl 22(23),1-6 
1Pd 2,20b-25
Jo 10,1-10
Domingo do Bom Pastor

Leituras da semana – Eu sou o pão da vida, disse Jesus.  Jo 6,35

A Iniciação Cristã convida pais, agentes de pastoral e catequistas para a 
palestra com o Frei Anselmo Fracasso, que acontecerá no dia 11/05, às 
19h30min, no Salão Superior (entrada pela Rua Professor Miguel Couto, 
300). O tema a ser desenvolvido será: Maria e a Eucaristia. Participem! 

At 1,15-17.20-26
Sl 112(113),12. 3-8 
Jo 15,9-17
S. Matias

Amanhã, às 16h, e em todas as 2ªs 
feiras: recitação do rosário, com o 
Grupo da Legião de Maria; às 19h, 
recitação do terço, com o Grupo de 
Oração Imaculada Conceição.

Esperamos você: de 3ª a 6ª feira, às 
17h, recitação do terço, com o Grupo 
da Legião de Maria. Maio... o mês 
pertence à Mãe de Deus e nossa. 

Participe do Chá Bingo da Mamãe 
→ dia 11/5, 4ª feira, às 15h, no Salão 
de Festas -  R$ 15,00. 

C a n t i n a ,  r e t i f i c a n d o ,  p o r  
necessidade de troca dos grupos 
responsáveis: dia 15, Grupo de 
Schönstatt, dia 22, Catequese.

Participe! Louvor a Nossa Senhora 
de Fátima, no dia 13/5, às 15h30min, 
diante de sua imagem no Campo de 
São Bento. Leve o terço e uma rosa. 

Ajude-nos a ajudar. Necessitamos 
de uma cadeira de rodas para um de 
nossos assistidos do Sefras. 

Pastoral do Dízimo – Reunião dos 
participantes da Pastoral no dia 
02/06, 5ª feira, às 15h30min, no 
Auditório. A presença de todos, 
inclusive a dos plantonistas, é sinal 
de nossa unidade. 

Furo na Comunicação! Errei o 
horário da 1ª Eucaristia das crianças 
da Catequese Infantil realizada no 
sábado,  30/4,  às 9h30min.  
Perdoem-me, Ana Blower.

No dia 11, 4ªfeira, o Instituto para o Desenvolvimento e Ação Social - IDESK - 
realizará seu primeiro evento beneficente. Será na casa de festa Maison 
Cascade, em Niterói, e contará com a palestra do campeão Bernardinho, técnico 
da seleção masculina de vôlei. O objetivo é mobilizar a sociedade e arrecadar 
fundos para ampliação de projetos sociais do IDESK.

Junho está chegando e, com ele, a Trezena de Santo Antônio. Agende-se! 
Compareça! Ore! Solidarize-se! Divulgue: início da Trezena: 31/5, às 18 horas. 
Festa: 11,12 e 13 de junho. No pátio da  frente da Igreja,  a partir do dia 10, 
haverá venda antecipada dos tíquetes e demais adesões para uso durante a 
Festa. Antecipe-se! Evite as filas nos caixas.

“Dois dos discípulos iam a caminho de uma aldeia chamada Emaús”. (Lc 24, 13)

Luiz Fernando Conde Sangenis

Ou prs. da memória:
Is 61,9-11
Sl 44(45),11-12.14-17 
Lc 11,27-28 
N. Srª de Fátima

Papa Bento XVI

A nossa comunidade uniu-se, com muita alegria, aos queridos irmãos que 
receberam a Primeira Eucaristia no dia 24, na Santa Missa das 19h30min, e o 
Sacramento da Crisma no dia 27, na Santa Missa, às 20h, presidida pelo 
Sr. Arcebispo de Niterói, Dom Frei Alano Maria Pena, OP.

Queridos irmãos recém-crismados, que o Espírito Santificante que desceu 
sobre vocês, dom gratuito de Deus, os impulsione em sua caminhada cristã e os 
leve a testemunhá-Lo em seu serviço e em suas vidas. Não temam!!!   Lembrem-
se do que o próprio Jesus Cristo nos prometeu... “Eis que estou convosco todos 
os dias, até o fim do mundo”(Mt 28, 20). Catequistas do Catecumenato e Crisma

Alô, Paroquiano! Nosso Bazar precisa, com amorosa urgência, de suas 
doações para atuar durante a Festa de Santo Antônio. Claro que as receberemos, 
assim como foi a resposta ao pedido de alimentos para o Projeto Amparo 
Fraterno, durante a Semana Santa. Maravilha, Senhor!

Porciúncula de Sant'Ana 
BAILE  DO JUBILEU DE OURO

Música ao vivo com Iara Santos
Salão de Festas - 21 de maio 
19h às 22h30min → R$10,00

Rua Professor Miguel Couto, 300 

Caravana da Igreja Porciúncula de Sant'Ana 
ao Santuário de Aparecida 

Peregrinação Nacional da Família- 29/05
Saída: 28/05 - às 7 horas

Valor: R$130,00 - inclui passagem e hospedagem 
com direito a jantar no sábado e café da manhã 
no domingo. Informações: Secretaria da Igreja

Dia 15, Quarto Domingo da Páscoa  
Domingo do Bom Pastor " Jornada Mundial de Oração 

pelas vocações sacerdotais e religiosas

Agendando - A reunião de encontreiros do ECC da Porciúncula, 
com a presença do nosso Frei Vilmar, acontecerá no dia 18/06/2011, 

às 15h, no Salão de Festas da Paróquia. 



Maio... Maria, Mãe, Mulher   Maio... Maria, Mãe
A pedido da coordenação da 3ª Peregrinação Nacional da Família repassamos a seguinte  

notícia : paralelamente ao  1º Simpósio Nacional da Família (28/05) ,será realizado um Encontro 
com Jovens e Adolescentes enfocando diversos aspectos da vida e da vocação. É oportunidade 
única de sair da confusão e da correria do cotidiano e desfrutar alguns momentos com Deus, em 
linguagem jovem. No sábado (28/05), serão realizados quatro Encontros para que eles possam 
refletir, e aproveitar a visita à Casa da Mãe Aparecida, para abrir o coração e ouvir realmente o que 
Deus lhes diz. A Coordenação do Encontro com Jovens e Adolescentes ficará a cargo dos Padres 
Redentoristas e da Equipe Vocacional das Irmãs Paulinas. Mostrem a força da Juventude! 
Organizem Caravanas!  Façam uma grande Mobilização! Divulguem! Segue, anexo, o convite do 
Encontro com mais informações.
                                                                                                                        Aloisio e Ilza Bohrer

Casal Regional Pastoral Familiar  Leste 1

Abençoa nossos lares e nossas famílias e faz caminhada e merecer a alegria de cumprirmos o 
delas a Igreja de Cristo, para que o mundo que esperas de nós!
transborde de amor, compaixão, paciência, Ensina-nos sempre a fazer o que Cristo nos 
tolerância, verdade e alegria! disser e a perceber-nos construtores do Reino 

Ampara-nos e protege-nos, Mãe! Acolhe-nos de Deus em nosso meio.
em teus braços maternos, pois somos como Que tua presença seja sempre a nossa força 
crianças amedrontadas e perdidas em sonhos e e a nossa direção, para que possamos estar 
aflições! sempre mostrando, àqueles com quem 

Ensina-nos a compartilhar, a cuidar, a estivermos, a tua face e o teu amor. 
perceber nosso irmão e amá-lo com o mesmo Querida Mãe de amor, consagro-te minha 
amor incondicional com que nos amas! família, meu trabalho e toda a minha vida, pois 

Mostra-nos, Mãe, o caminho que devemos sou teu filho e quero, hoje e sempre, entregar-me 
seguir para encontrar a Cristo, bendito fruto de totalmente a ti. Amém!
teu ventre!

Alivia-nos as dores, Mãe, para que 
encontremos forças para continuarmos nossa 

Geraldo Damiani da Dominique - Eq. 14B – São Paulo, SP
Carta Mensal 402 – set/2005 - Colaborou: Dorinha B. Neves

AVE, CHEIA DE GRAÇA!

Nas proximidades do dia 13/05, culminância da 
veneração mariana em nossa vida cristã e apostólica, 
perguntamo-nos: como anda a nossa devoção a Nossa 
Senhora? Nossa Mãe muito tem pedido aos fiéis a oração 
do rosário para aplacar as injustiças e remir seu povo dos 
pecados. O rosário deve ser uma devoção familiar. O 
rosário deve entrar nas casas para sagrar seus membros à 
comunhão plena com o amor de Nossa Senhora e de Seu 
Filho Jesus. 

Rosário vem do latim rosarium que significa “coroa de 
rosas”. A cada conta do rosário, ofertamos, com amor, fé e 
confiança, uma rosa a Nossa Senhora. Meditar cada 
mistério dessa coroa é se consagrar ao amor da Mãe 
Soberana. Na história de nossa amada Igreja, muitos 
papas pregaram a importância da devoção a Nossa 
Senhora através do rosário.

Que neste mês possamos abrir o nosso coração e 
adorar o Santíssimo à luz da oração do rosário. E que Maria 
seja o Ostensório de nossa capela interior. 

Geórgia Freitas
Comunicação da Iniciação Cristã de Crianças e Adolescentes

O Rosário Mariano é 
a Mãe de Jesus 

em nossa capela interior

Informando

Em sua mensagem para o 48° Dia Mundial de Orações pelas Vocações, que será celebrado em 
15 de maio, o papa Bento XVI convida os fiéis a refletirem sobre o tema Propor as vocações na Igreja 
local. O papa  ressalta, na mensagem, que a proposta feita por Jesus aos discípulos, pedindo a eles 
que O seguissem, é exigente e exaltante: Convida-os a entrar na sua amizade, a escutar sua Palavra 
e a viver com Ele; ensina-lhes a dedicação total a Deus e à propagação do seu Reino. Além disso, 
segundo ele, é um convite que os leva a sair de sua “vontade fechada” e de sua idéia de 
autorrealização, levando-os a se embrenhar em outra vontade, a de Deus, deixando-se guiar por ela. 

Bento XVI assinalou ainda a necessidade de cada Igreja local  tornar-se cada vez mais sensível e 
atenta à Pastoral Vocacional, educando, em âmbito familiar, paroquial e associativo, sobretudo os 
adolescentes e os jovens para que eles amadureçam uma amizade genuína e afetuosa com o 
Senhor, cultivada na oração pessoal e litúrgica.

Especificamente em relação ao episcopado, o papa lembrou que o empenho na promoção e no 
cuidado das vocações adquire plenitude de sentido e eficácia pastoral, quando se realiza na unidade 
da Igreja e visa servir à comunhão.

Dia Mundial de Oração pelas Vocações

Fonte: Família Cristã – abril/2011

Sinalizando...

Somente o amor que se faz dom pode transformar o nosso Planeta.
Bv.Papa João XXIII

“Uma refeição por dia em família pode diminuir em até 80% o consumo 
de drogas entre os filhos — e também ajuda a combater a violência na 
rua, na escola e em casa.” 
A afirmação é do psiquiatra infantil Flávio Barbirato, autor do livro A mente 
do seu filho. Se as crianças aprendem por imitação, que modelos nós, 
pais e mães modernos do século XXI, fornecemos em casa? O que 
ensinamos a nossos filhos? Temos tempo de transmitir algum valor ou de 
escutá-los?(...)

1

2

Filhos...

“Cuida, Papai do Céu, 

de todos eles,

com teu infinito amor, 

a tua inexcedível

ternura. Eles são teus.”

Para sempre... Para sempre... Para sempre...

Ruth de Aquino
fonte: p.154- Época-20/12/2010

fragmento
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Só para lembrar...
O Ressuscitado precede-nos e acompanha-nos pelas estradas do mundo. 
É ele a nossa esperança, é Ele a verdadeira paz do mundo.

Os Passos de Emaús
aro leitor, o Evangelho nos fala do pessoas. A Palavra é a chave para o problema 
episódio da aparição de Jesus aos que fazia sofrer os dois discípulos. Dessa Cdiscípulos de Emaús. Lucas escreve por forma, ajuda-os a entender que a História não 

volta dos anos 80 da nossa Era às tinha saído do controle de Deus: Ó homens 
comunidades da Grécia que, em sua maioria, sem inteligência e lentos de espírito para crer 
eram formadas por pagãos convertidos. Os em tudo quanto os profetas anunciaram! Não 
anos 60 e 70 foram muito difíceis. Houve a tinha o Messias de sofrer essas coisas para 
grande perseguição de Nero, no ano 64. No entrar na sua glória? Com a ajuda da Bíblia, o 
ano 70, Jerusalém foi totalmente destruída segundo passo é favorecer nas pessoas a 
pelos romanos. Em 72, em Massada, no sabedoria que já existe nelas para que 
deserto de Judá, houve o massacre dos últimos produzam novos sentidos para a existência. A 
judeus rebeldes. Naqueles anos, os apóstolos, Cruz, antes, sinal de morte, transforma-se em 
testemunhas da Ressurreição, estavam sinal de vida e de esperança.
desaparecendo. Começava-se a sentir o 
cansaço da caminhada. Onde encontrar força e 3º passo – Celebrar em Comunidade – A 
coragem para não desanimar? Como descobrir letra da Bíblia, em si, não abre os olhos. O que 
a presença de Jesus nessa situação tão difícil? abre os olhos, e faz ver, é a fração do pão, o 
Lucas apresenta um roteiro de leitura da gesto comunitário da partilha, a celebração da 
Escritura de modo a atualizar a presença de Ceia. Na hora em que partiram o pão, os dois 
Jesus na vida da comunidade. reconhecem Jesus. O terceiro passo é este: 

saber criar um ambiente de fé e de fraternidade, 
1º passo – Ver e Ouvir a Realidade – Jesus de celebração e de partilha, no qual possa agir 

encontra os dois discípulos sem esperanças, o Espírito Santo. É ele quem faz arder o 
num contexto de medo e de falta de fé, em coração e nos faz compreender o sentido das 
razão dos acontecimentos da sua Paixão. palavras de Jesus.
Jesus se aproxima e caminha com eles, escuta 
a conversa e pergunta: Que palavras são essas 4º passo – Colocar-se em Ação – Após 
que trocais entre vós, enquanto caminhais? E compreenderem a Palavra e reconhecerem 
os discípulos respondem: Nós esperávamos Jesus, os dois revigoram sua coragem e voltam 
que ele fosse libertar Israel. O primeiro passo é a Jerusalém. Jesus está vivo e não há razão 
aproximar-se das pessoas, ouvir sua realidade, para fuga. Em lugar da péssima notícia da 
perceber seus problemas; ser capaz de fazer morte de Jesus, a Boa Nova de sua 
perguntas que as ajudem a olhar a realidade Ressurreição! O Espírito de Jesus age sobre 
com olhos mais críticos. eles para que se juntem aos apóstolos, a fim de 

anunciar a Ressurreição. O quarto passo é 
2º passo – A Palavra ilumina a Vida – Jesus transformar a Palavra em Vida.

usa a Escritura para dar sentido à história das 

09 - 2ª feira 10 - 3ª feira 11 - 4ª feira 12 - 5ª feira

13 - 6ª feira 14 - sábado 15  - domingo

At 6, 8-15
Sl 118(119),23-24.26-27.
                             29-30 
Jo 6, 22-29 

At 7,51–8, 1a
Sl 30(31),3cd-4.6ab-8a.
                     17 e 21ab 
Jo 6,30-35 

At 8,1b-8
Sl 65(66),1-7a 
Jo 6,35-40 

At 8,26-40
Sl 65(66),8-9.16-17.20 
Jo 6,44-51 

At 9, 1-20
Sl 116(117),1. 2 
Jo 6,52-59 

At 2, 14a.36-41
Sl 22(23),1-6 
1Pd 2,20b-25
Jo 10,1-10
Domingo do Bom Pastor

Leituras da semana – Eu sou o pão da vida, disse Jesus.  Jo 6,35

A Iniciação Cristã convida pais, agentes de pastoral e catequistas para a 
palestra com o Frei Anselmo Fracasso, que acontecerá no dia 11/05, às 
19h30min, no Salão Superior (entrada pela Rua Professor Miguel Couto, 
300). O tema a ser desenvolvido será: Maria e a Eucaristia. Participem! 

At 1,15-17.20-26
Sl 112(113),12. 3-8 
Jo 15,9-17
S. Matias

Amanhã, às 16h, e em todas as 2ªs 
feiras: recitação do rosário, com o 
Grupo da Legião de Maria; às 19h, 
recitação do terço, com o Grupo de 
Oração Imaculada Conceição.

Esperamos você: de 3ª a 6ª feira, às 
17h, recitação do terço, com o Grupo 
da Legião de Maria. Maio... o mês 
pertence à Mãe de Deus e nossa. 

Participe do Chá Bingo da Mamãe 
→ dia 11/5, 4ª feira, às 15h, no Salão 
de Festas -  R$ 15,00. 

C a n t i n a ,  r e t i f i c a n d o ,  p o r  
necessidade de troca dos grupos 
responsáveis: dia 15, Grupo de 
Schönstatt, dia 22, Catequese.

Participe! Louvor a Nossa Senhora 
de Fátima, no dia 13/5, às 15h30min, 
diante de sua imagem no Campo de 
São Bento. Leve o terço e uma rosa. 

Ajude-nos a ajudar. Necessitamos 
de uma cadeira de rodas para um de 
nossos assistidos do Sefras. 

Pastoral do Dízimo – Reunião dos 
participantes da Pastoral no dia 
02/06, 5ª feira, às 15h30min, no 
Auditório. A presença de todos, 
inclusive a dos plantonistas, é sinal 
de nossa unidade. 

Furo na Comunicação! Errei o 
horário da 1ª Eucaristia das crianças 
da Catequese Infantil realizada no 
sábado,  30/4,  às 9h30min.  
Perdoem-me, Ana Blower.

No dia 11, 4ªfeira, o Instituto para o Desenvolvimento e Ação Social - IDESK - 
realizará seu primeiro evento beneficente. Será na casa de festa Maison 
Cascade, em Niterói, e contará com a palestra do campeão Bernardinho, técnico 
da seleção masculina de vôlei. O objetivo é mobilizar a sociedade e arrecadar 
fundos para ampliação de projetos sociais do IDESK.

Junho está chegando e, com ele, a Trezena de Santo Antônio. Agende-se! 
Compareça! Ore! Solidarize-se! Divulgue: início da Trezena: 31/5, às 18 horas. 
Festa: 11,12 e 13 de junho. No pátio da  frente da Igreja,  a partir do dia 10, 
haverá venda antecipada dos tíquetes e demais adesões para uso durante a 
Festa. Antecipe-se! Evite as filas nos caixas.

“Dois dos discípulos iam a caminho de uma aldeia chamada Emaús”. (Lc 24, 13)

Luiz Fernando Conde Sangenis

Ou prs. da memória:
Is 61,9-11
Sl 44(45),11-12.14-17 
Lc 11,27-28 
N. Srª de Fátima

Papa Bento XVI

A nossa comunidade uniu-se, com muita alegria, aos queridos irmãos que 
receberam a Primeira Eucaristia no dia 24, na Santa Missa das 19h30min, e o 
Sacramento da Crisma no dia 27, na Santa Missa, às 20h, presidida pelo 
Sr. Arcebispo de Niterói, Dom Frei Alano Maria Pena, OP.

Queridos irmãos recém-crismados, que o Espírito Santificante que desceu 
sobre vocês, dom gratuito de Deus, os impulsione em sua caminhada cristã e os 
leve a testemunhá-Lo em seu serviço e em suas vidas. Não temam!!!   Lembrem-
se do que o próprio Jesus Cristo nos prometeu... “Eis que estou convosco todos 
os dias, até o fim do mundo”(Mt 28, 20). Catequistas do Catecumenato e Crisma

Alô, Paroquiano! Nosso Bazar precisa, com amorosa urgência, de suas 
doações para atuar durante a Festa de Santo Antônio. Claro que as receberemos, 
assim como foi a resposta ao pedido de alimentos para o Projeto Amparo 
Fraterno, durante a Semana Santa. Maravilha, Senhor!

Porciúncula de Sant'Ana 
BAILE  DO JUBILEU DE OURO

Música ao vivo com Iara Santos
Salão de Festas - 21 de maio 
19h às 22h30min → R$10,00

Rua Professor Miguel Couto, 300 

Caravana da Igreja Porciúncula de Sant'Ana 
ao Santuário de Aparecida 

Peregrinação Nacional da Família- 29/05
Saída: 28/05 - às 7 horas

Valor: R$130,00 - inclui passagem e hospedagem 
com direito a jantar no sábado e café da manhã 
no domingo. Informações: Secretaria da Igreja

Dia 15, Quarto Domingo da Páscoa  
Domingo do Bom Pastor " Jornada Mundial de Oração 

pelas vocações sacerdotais e religiosas

Agendando - A reunião de encontreiros do ECC da Porciúncula, 
com a presença do nosso Frei Vilmar, acontecerá no dia 18/06/2011, 

às 15h, no Salão de Festas da Paróquia. 




