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Quarto Domingo da Páscoa 

Um jeito franciscano de ser
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Só para lembrar...
Se não experimentamos pessoalmente que Cristo é o Salvador, 

dificilmente sentiremos a necessidade de fazê-lo conhecido aos outros.

O Senhor é o meu pastor
 narrativa de Jesus, nesse trecho do Todos esses ensaios de existência 
Evangelho de João, é de tal forma devem se expandir na direção das coisas Alírica e suave que faz ecoar em nós as eternas. Então encontramos nas Sagradas 

palavras do Salmo 23 (22) de Davi. O Mestre Escrituras a luz que de fato desvela um 
faz contraponto ao salmista, afirmando horizonte seguro e vemos confluir para 
claramente a função do “eu sou”. Aquele Jesus (por ele a Deus) traços de todos os que 
pastor que se esperava veio ao mundo. compareceram como ideais em nossa vida. 
Desde então podemos confiar em sua Nascemos destinados à perfeição e à 
função de guia (para áreas verdejantes, santidade. No erro e no desequilíbrio 
águas de repouso; por veredas retas) de tal sofremos, porque esse não é o nosso 
forma que possamos habitar na casa do caminho.
Senhor por longos dias. Isso é vida e vida em 

Pertencemos a um conjunto (ovelhas) abundância.
de um determinado espaço (redil) com uma 

A principal qualidade das ovelhas é a porta bem determinada (Jesus). O pastor 
obediência, a docilidade e, nesse aspecto nos conhece pelo nome. E sua voz, tão firme 
em especial, o Mestre nos recomenda quanto amável, é por nós reconhecida. 
sobretudo vigilância. O ser humano tende a Aprendemos que ele é inconfundível e por 
seguir. E, nos espaços tortuosos do mundo, mais que se tente entendê-lo está sempre 
está sempre procurando seja um caminho, pronto a nos surpreender. Severo nas 
seja um modelo, seja um objeto, seja um repreensões, doce nas curas, humilde no 
alvo. Em nossos primeiros caminhos somos serviço, sereno nas tribulações, glorioso 
iniciados pelos pais, que funcionam como sempre.
mode los  em nossa  i n fânc ia .  Na  

Capaz de cuidar de uma humanidade adolescência estamos um pouco (ou muito) 
tão problemática sem perder por um instante à distância das figuras parentais. Um tanto 
sequer a capacidade imensa de amar se filhos pródigos, experimentamos os recursos 
responsabilizando. Cabe-nos insistir na do mundo para elaborar com nossos grupos 
própria elevação, lutar incessantemente de pares um núcleo de valores éticos que 
para ter a alma afinada com aquele que, nos permitam atingir alguma meta. Um dia 
entre tantos títulos, preferiu ser pastor. E não de fato crescemos e verificamos que cabe a 
procurou em nós os discípulos brilhantes, nós ser o suporte de semblantes e de 
mas as ovelhas sensatas.imagens ideais para que outros possam 

crescer  (filhos, um dia pais; alunos, um dia                                                     Thalita Prado da Silveira
professores; crianças, sem perceber como, 
adultos).

16 - 2ª feira 17 - 3ª feira 18 - 4ª feira

19 - 5ª feira 20 - 6ª feira 21 - sábado 22  - domingo

At 11,1-18
Sl 41(42),2. 3;42(43),3.4 
Jo 10,11-18 

At 12,24–13,5a 
Sl 66(67),2-3.5.6 e 8 
Jo 12,44-50 

At 13,13-25
Sl 88(89),2-3.21-22.25 e 27 
Jo 13,16-20 

At 13,26-33
Sl 2,6-11 
Jo 14,1-6 

At 6,1-7
Sl 32(33),1-2.4-5.18-19 
1Pd 2,4-9
Jo 14,1-12 

Leituras da semana – Eu e o Pai somos um. Jo10,30

Quarto Domingo da Páscoa
Seguir Jesus, o Bom Pastor, é reconhecê-lo como aquele que nos concede 
vida em abundância, pois ama e guarda, no coração, cada um de nós. 
Ouçamos o que nos diz o Mestre... sua voz é inconfundível!

At 13,44-52
Sl 97(98),1-4 
Jo 14,7-14 

1961 – 11 de junho – 2011
Faltam 27 dias para celebrarmos o 
Jubileu de Ouro da Sagração e 
Inauguração da Porciúncula, sob o 
patrocínio primeiro de Maria Rainha 
dos Anjos e secundário de Santa 
Ana. Viva!

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

Plantão Paroquial em abril/2011
Atendimento médico

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

Algumas vagas!

At 11,19-26
Sl 86(87),1-7
Jo 10,22-30 

Papa Paulo VI

Sacramentos na Porciúncula
Receberão o Sacramento do Matrimônio em junho/2011:
dia 18  18h30min  Denis Sebastião da Silva e Efigênia Barbosa Gomes
            19h30min  Rodrigo dos Santos Bittencourt e Erika Pinheiro Pavão
dia 25  18h30min  José Augusto A. Prado da Silva e Flávia Moreira de Paulo
            19h30minRicardo Faria Vilardo e Amanda Justo de Mello

Receberam o Sacramento do Batismo em abril/2011:
Arthur, filho de Denise e Paulo Roberto Marcolino dos Santos
Bernardo, filho de Juliana e Frederico Cavalieiri Duarte
Eric, filho de Kamila e Alexey Melo Giornes
Isabela, filha de Paula e David de Oliveira Pontes
João Gabriel, filho de Adriana e Glênio Jesus de Oliveira
Leonardo, filho de Patrícia e Marcelo Augusto Ramos Leite
Lucas, filho de Sabrina e Elton Alexandre Ferreira
Miguel, filho de Flávia e Everaldo Pereira dos Santos
Pedro, filho de Letícia e Eduardo Aboim  Sande

Pró-Vocações — Você que é um Benfeitor, participe da grande Caravana 
Missionária do “Jubileu de Prata” do Pró-Vocações e Missões Franciscanas, em 
Agudos, São Paulo, a ser comemorado nos dias 23, 24, 25 e 26 de junho. Será 
uma ótima oportunidade para visitar o nosso Seminário e conhecer um pouco 
dessa maravilhosa Missão. Informações com a Célia, pelos telefones 
2611-3237, das 9 às 18 horas, ou 2612-1903, das 21h às 22h30min.

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!

Santa Rita de Cássia — dia 22
Bênção nas Santas Missas

Em cerimônia presidida por Dom 
Rober to, nosso Bispo Auxiliar, 
Ângela Alves,  fundadora da 
Comunidade Eis o Cordeiro de Deus, 
fez sua consagração definitiva ao 
Carisma, na sexta-feira, dia 13. Que o 
Senhor a abençoe e a guarde!

·Clínica médica-63
·Cardiologia-27
·Dermatologia-03
·Fonoaudiologia-06

Total: 166
Remédios doados: 781 

·Ginecologia-37
·Nutrição-04
·Pediatria-07
·Psicologia-19 
                          

Beatificação da Venerável Dulce
Dia 22 de maio – 17 horas
no Parque de Exposições

Salvador – BA
Bem-aventurada Dulce, 

Anjo Bom da Bahia e do Brasil, 
rogai por nós!



Domingo do Bom Pastor - 48º Dia Mundial de Oração pelas Vocações

A Trezena de Santo Antônio terá início no dia 31/5, na Missa das 18 horas. E 
teremos 3 dias de festa: 11,12 e 13/6. Já acontece, no pátio da frente da Igreja, a 
venda de tíquetes e demais adesões para uso durante a festa.

Coordenadores de barracas e atividades, vamos nos reunir no dia 25/5, 
quarta-feira, às 19h30min, no Auditório. Sua participação é importante para os 
acertos finais.

Importante – Todos os que estarão envolvidos nos 
festejos são chamados a entregar o seu serviço ao 
Senhor na Santa Missa das 18h do dia 31/5. Logo após 
a Missa, haverá a reunião dos “Caixas” no Auditório.

Participe do bolo de Santo Antônio. Vamos nos 
unir para a sua confecção. Na Secretaria e no local da 
venda antecipada, estão disponíveis a receita e a 
bandeja para a sua participação. Confeccione o bolo 
em sua casa e traga-o no dia agendado. O tamanho do 
bolo será o da participação e do envolvimento da 
comunidade. 

nstituído pelo Papa Paulo VI, “este Dia” coincide sempre abrir-lhes o coração, para que aprendam a conhecê-Io sempre 
com o Quarto Domingo da Páscoa, o Domingo do Bom mais, à medida que seguem as pegadas do Amor. IPastor (Jo10,1-10). Um dia importante para reflexão Importante tarefa têm os pais na educação dos filhos. 

sobre a vida religiosa. Que os pais não os deixem sozinhos diante das grandes 
Neste Dia, a nossa atenção volta-se de modo especial escolhas da adolescência e da juventude. Que os ajudem a 

para a necessidade e a urgência de ministros ordenados e de não se deixarem dominar pela busca ansiosa do bem-estar e 
pessoas dispostas a seguir Cristo na via exigente da vida os guiem na direção da autêntica alegria, a do espírito. Façam 
consagrada. ressoar, no coração deles, às vezes inválidos pelo medo do 

Possa o Espírito Santo suscitar numerosas vocações de futuro, a alegria libertadora da fé. 
especial consagração, para que estimulem, no povo cristão, No livro dos Atos dos Apóstolos, lemos que os primeiros 
uma adesão sempre mais generosa ao Evangelho e tornem cristãos “perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas 
mais fácil, a todos, a compreensão do sentido da vida como reuniões em comum, na fração do pão e nas orações” (2,42). 
transparência da beleza e da santidade de Deus. Todo encontro com a Palavra de Deus é um momento feliz 

Os jovens são sedentos de valores e, muitas vezes, para a proposta vocacional. Da mesma forma, a celebração 
incapazes de encontrar o caminho que levam a eles. Sim, da Eucaristia e a oração fazem entender melhor as palavras de 
somente Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida. Por isso, é Jesus Cristo: “A messe é grande, mas os operários são 
necessário tanto fazer com que os jovens encontrem o Senhor poucos! Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie 
como ajudá-Ios a estabelecer com Ele uma relação profunda. operários” (Mt 9,37-38; cf. Lc 10,2). 

                                                                             Ary  Rodrigues Ribeiro Jesus deve entrar no mundo deles, assumir a sua história e 
in memoriam

Que Pastor 
inquieto é este 
que está sempre 
disposto a ir 
atrás de apenas 
uma ovelha, 
sendo que todas
as outras estão 
em  suas mãos?
Por que 
se preocupar 
com apenas uma? 
Por que 
toda essa inquietude?
Assim é o 
Filho de Deus:
inquieto para salvar, 
e não se aquieta 
enquanto não vir 
a última pessoa da Terra 
vivendo em seu amor. 
Ele busca 
sem fim a todos
e a cada um, 
oferecendo-Ihes 
a salvação.
Jesus é o Bom Pastor! 
Num mundo que 
motiva e aprova 
a acomodação, 
tendemos a dizer: 
vamos deixar 
para depois!
O Bom Pastor 
não age assim.
Busca até encontrar 
o último dos últimos, 
para que todos 
participem de seu Reino.
Nele inspiramos 
nossas atitudes
de amor, 
de misericórdia e 
de evangelização 
em nossos dias. 
Que o Bom Pastor 
nos inspire!

Domingo do Bom Pastor - 48º Dia Mundial de Oração pelas Vocações

Jesus, o Bom Pastor 

Fonte: Deus Conosco

Tema: Propor as vocações  na Igreja local
Da mensagem de Bento XVI: (...) A arte de promover e de cuidar das vocações 

encontra luminoso ponto de referência nas páginas do Evangelho, onde Jesus chama 
os seus discípulos para segui-lo e educa-os com amor e solicitude. (...)  

Senhor da messe e Pastor do rebanho, faz ressoar em não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de 
nossos ouvidos teu forte e suave convite: “Vem e segue-me”. nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a nossos 
Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria, seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o 
para ver o caminho, e generosidade, para seguir tua voz. ministério pastoral em tua Igreja. Senhor da messe e Pastor do 
Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, Mãe 
Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a 
vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao responder SIM. Amém.
Reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho 

O certo não seria dizer "vocações  sacerdotais e As consagradas seculares foram aprovadas pelo Papa Pio 
religiosas", mas sim "vocações sacerdotais e consagrados". XII, no documento Provida Mater Eclesiae, em 02 de fevereiro 
Por quê? Porque, segundo o Código de Direito Canônico, IIIª de 1947; as consagradas  religiosas já existiam há mais 
parte, as pessoas consagradas são agrupadas em dois tempo. Além desses dois ramos de Vida Consagrada, temos 
ramos: Consagradas Religiosas e Consagradas Seculares. os membros das Sociedades de Vida Apostólica, os Eremitas 
Ambas são consagradas pelos votos de Castidade, Pobreza e e a Ordem das Virgens. 
Obediência. Ambas rezam pelo mundo: umas, afastadas dele, Rezemos, pois, neste domingo, pelos CONSAGRADOS.
e outras, nele inseridas. Se VOCÊ quiser aprofundar-se nesse assunto, 

As consagradas religiosas vivem vida comum; as comunique-se comigo. Sou Consagrada Secular.  
consagradas seculares vivem vida fraterna, podendo também 

Sylvia Castro, telefone: 2711-5846                                          viver sozinhas ou com os seus familiares.

Oremos...

Opinião

Senhor, 
nasci para unir, 
vivo para unir, 
sirvo para unir. 
Eis minha missão e meu segredo. 

Senhor, 
que maravilhosa a missão da ponte. 
Quero também ser ponte. 
Ser ponte para: 

- unir os homens entre si, 
- unir os desunidos, 
- unir os desencontrados, 
- unir os corações. 

Senhor, 
na estrada da Vida de tantos homens 
que por mim passam, 
quero ser ponte. 

Que eu nunca seja muralha, que separa, 
mas que seja sempre uma passagem, seja 
abertura total, 
para que todos os homens possam chegar a Ti. 

Senhor, 
dai-nos vossa bênção, para que possamos 
realizar essa missão 
de homens e de cristãos. 

Frei Almir Ribeiro Guimarães, OFM 
in “Oração da Caminhada”- Editora Vozes,  Petrópolis, RJ

Colaborou: Ruth R. Dantas

QUERO SER PONTE

Preparando a Festa de Santo Antônio
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Só para lembrar...
Se não experimentamos pessoalmente que Cristo é o Salvador, 

dificilmente sentiremos a necessidade de fazê-lo conhecido aos outros.

O Senhor é o meu pastor
 narrativa de Jesus, nesse trecho do Todos esses ensaios de existência 
Evangelho de João, é de tal forma devem se expandir na direção das coisas Alírica e suave que faz ecoar em nós as eternas. Então encontramos nas Sagradas 

palavras do Salmo 23 (22) de Davi. O Mestre Escrituras a luz que de fato desvela um 
faz contraponto ao salmista, afirmando horizonte seguro e vemos confluir para 
claramente a função do “eu sou”. Aquele Jesus (por ele a Deus) traços de todos os que 
pastor que se esperava veio ao mundo. compareceram como ideais em nossa vida. 
Desde então podemos confiar em sua Nascemos destinados à perfeição e à 
função de guia (para áreas verdejantes, santidade. No erro e no desequilíbrio 
águas de repouso; por veredas retas) de tal sofremos, porque esse não é o nosso 
forma que possamos habitar na casa do caminho.
Senhor por longos dias. Isso é vida e vida em 

Pertencemos a um conjunto (ovelhas) abundância.
de um determinado espaço (redil) com uma 

A principal qualidade das ovelhas é a porta bem determinada (Jesus). O pastor 
obediência, a docilidade e, nesse aspecto nos conhece pelo nome. E sua voz, tão firme 
em especial, o Mestre nos recomenda quanto amável, é por nós reconhecida. 
sobretudo vigilância. O ser humano tende a Aprendemos que ele é inconfundível e por 
seguir. E, nos espaços tortuosos do mundo, mais que se tente entendê-lo está sempre 
está sempre procurando seja um caminho, pronto a nos surpreender. Severo nas 
seja um modelo, seja um objeto, seja um repreensões, doce nas curas, humilde no 
alvo. Em nossos primeiros caminhos somos serviço, sereno nas tribulações, glorioso 
iniciados pelos pais, que funcionam como sempre.
mode los  em nossa  i n fânc ia .  Na  

Capaz de cuidar de uma humanidade adolescência estamos um pouco (ou muito) 
tão problemática sem perder por um instante à distância das figuras parentais. Um tanto 
sequer a capacidade imensa de amar se filhos pródigos, experimentamos os recursos 
responsabilizando. Cabe-nos insistir na do mundo para elaborar com nossos grupos 
própria elevação, lutar incessantemente de pares um núcleo de valores éticos que 
para ter a alma afinada com aquele que, nos permitam atingir alguma meta. Um dia 
entre tantos títulos, preferiu ser pastor. E não de fato crescemos e verificamos que cabe a 
procurou em nós os discípulos brilhantes, nós ser o suporte de semblantes e de 
mas as ovelhas sensatas.imagens ideais para que outros possam 

crescer  (filhos, um dia pais; alunos, um dia                                                     Thalita Prado da Silveira
professores; crianças, sem perceber como, 
adultos).

16 - 2ª feira 17 - 3ª feira 18 - 4ª feira

19 - 5ª feira 20 - 6ª feira 21 - sábado 22  - domingo

At 11,1-18
Sl 41(42),2. 3;42(43),3.4 
Jo 10,11-18 

At 12,24–13,5a 
Sl 66(67),2-3.5.6 e 8 
Jo 12,44-50 

At 13,13-25
Sl 88(89),2-3.21-22.25 e 27 
Jo 13,16-20 

At 13,26-33
Sl 2,6-11 
Jo 14,1-6 

At 6,1-7
Sl 32(33),1-2.4-5.18-19 
1Pd 2,4-9
Jo 14,1-12 

Leituras da semana – Eu e o Pai somos um. Jo10,30

Quarto Domingo da Páscoa
Seguir Jesus, o Bom Pastor, é reconhecê-lo como aquele que nos concede 
vida em abundância, pois ama e guarda, no coração, cada um de nós. 
Ouçamos o que nos diz o Mestre... sua voz é inconfundível!

At 13,44-52
Sl 97(98),1-4 
Jo 14,7-14 

1961 – 11 de junho – 2011
Faltam 27 dias para celebrarmos o 
Jubileu de Ouro da Sagração e 
Inauguração da Porciúncula, sob o 
patrocínio primeiro de Maria Rainha 
dos Anjos e secundário de Santa 
Ana. Viva!

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

Plantão Paroquial em abril/2011
Atendimento médico

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

Algumas vagas!

At 11,19-26
Sl 86(87),1-7
Jo 10,22-30 

Papa Paulo VI

Sacramentos na Porciúncula
Receberão o Sacramento do Matrimônio em junho/2011:
dia 18  18h30min  Denis Sebastião da Silva e Efigênia Barbosa Gomes
            19h30min  Rodrigo dos Santos Bittencourt e Erika Pinheiro Pavão
dia 25  18h30min  José Augusto A. Prado da Silva e Flávia Moreira de Paulo
            19h30minRicardo Faria Vilardo e Amanda Justo de Mello

Receberam o Sacramento do Batismo em abril/2011:
Arthur, filho de Denise e Paulo Roberto Marcolino dos Santos
Bernardo, filho de Juliana e Frederico Cavalieiri Duarte
Eric, filho de Kamila e Alexey Melo Giornes
Isabela, filha de Paula e David de Oliveira Pontes
João Gabriel, filho de Adriana e Glênio Jesus de Oliveira
Leonardo, filho de Patrícia e Marcelo Augusto Ramos Leite
Lucas, filho de Sabrina e Elton Alexandre Ferreira
Miguel, filho de Flávia e Everaldo Pereira dos Santos
Pedro, filho de Letícia e Eduardo Aboim  Sande

Pró-Vocações — Você que é um Benfeitor, participe da grande Caravana 
Missionária do “Jubileu de Prata” do Pró-Vocações e Missões Franciscanas, em 
Agudos, São Paulo, a ser comemorado nos dias 23, 24, 25 e 26 de junho. Será 
uma ótima oportunidade para visitar o nosso Seminário e conhecer um pouco 
dessa maravilhosa Missão. Informações com a Célia, pelos telefones 
2611-3237, das 9 às 18 horas, ou 2612-1903, das 21h às 22h30min.

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!

Santa Rita de Cássia — dia 22
Bênção nas Santas Missas

Em cerimônia presidida por Dom 
Rober to, nosso Bispo Auxiliar, 
Ângela Alves,  fundadora da 
Comunidade Eis o Cordeiro de Deus, 
fez sua consagração definitiva ao 
Carisma, na sexta-feira, dia 13. Que o 
Senhor a abençoe e a guarde!

·Clínica médica-63
·Cardiologia-27
·Dermatologia-03
·Fonoaudiologia-06

Total: 166
Remédios doados: 781 

·Ginecologia-37
·Nutrição-04
·Pediatria-07
·Psicologia-19 
                          

Beatificação da Venerável Dulce
Dia 22 de maio – 17 horas
no Parque de Exposições

Salvador – BA
Bem-aventurada Dulce, 

Anjo Bom da Bahia e do Brasil, 
rogai por nós!


