
Não vos deixarei órfãos!...
 trecho do Evangelho de hoje Muitos de nós temos a concepção 
per tence ao d iscurso de errônea de que o Espírito age apenas em Odespedida de Jesus, no qual Ele alguns momentos, e nos esquecemos 

anuncia, aos discípulos, que vai partir de que estamos cercados pela ação 
para o Pai. Garante, porém, que con t í nua  de  Deus .  O Esp í r i t o  
a m a i s ,  g u a r d a r e i s  o s  m e u s  S a n t o  m o r a  e m n ó s  d e s d e  o  
mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele nosso Batismo. Ele nos envolve, 
vos dará um outro Defensor, para que movimenta-nos e quer guiar a nossa 
permaneça sempre convosco”. vida, em qualquer lugar e a qualquer 

momento. Com certeza, seríamos 
Jesus fala-nos dos mandamentos e cristãos diferentes, se permitíssemos 

da importância de segui-los, e nos que o Espírito Santo de Deus fosse, de 
promete o Espírito Santo. O Espírito de fato, o condutor de nossas vidas, 
verdade, que prosseguirá a Sua obra, pensamentos e ações!
revelando e confirmando a mensagem 
de Deus ao homem. Não estamos sós, o Espírito da 

verdade anima e sustenta a caminhada 
Através do Espírito Santo, força da comunidade. O Espírito é nosso 

pessoal de Deus, Jesus continuará, defensor e nos revela a verdade do Pai, 
indefinidamente, com os Seus. Assim, os especialmente para os que se deixam 
discípulos continuarão a ser iluminados e iluminar e conduzir pelo Espírito de 
fortificados, crescerão na unidade e Deus.
viverão sempre em comunhão de 
pensamento e de amor com o Pai e o “Senhor, meu Deus, concede-me a 
Filho. força, a fé e os dons do teu Espírito. Que 

eu seja luz que venha dissipar as trevas 
O Espírito Santo é o “Vento” que de teus filhos e filhas que, neste mundo, 

guiou e guia a Igreja de Cristo, ao longo caminham para a escuridão. Faz-me, ó 
da História; é a ação contínua de Deus de Pai, caminhar seguro pelos caminhos de 
forma misteriosa e poderosa. Diz o teu Filho Jesus. Amém!”
Catecismo da Igreja Católica: “Ninguém 

Carla Mayrinck Nunesconhece o que há em Deus, senão o 
Espírito de Deus”.

“Se me 
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Sexto Domingo da Páscoa 

Um jeito franciscano de ser

Leituras da semana –  
 

Eis o Deus que me salva, eu confio e nada temo... Is12,2a

30 - 2ª feira 31 - 3ª feira 01/6 - 4ª feira

03 - 6ª feira 04 - sábado 05 - domingo

At 16,11-15
Sl 149,1-6a e 9b 
Jo 15,26—16,4a 

Sf 3,14-18 ou Rm 12,9-16b
Cânt.: Is 12,2-3. 4bcd. 5-6 
Lc 1,39-56 

At 17,15. 22–18, 1
Sl 148,1-2.11-12ab. 12c-14a. 14bcd 
Jo 16,12-15 
S. Justino

At 18,9-18 
Sl 46(47),2-7 
Jo 16,20-23a
S. Carlos Lwanga e Comps.

At 18,23-28
Sl 46(47),2-3.8-9.10  
Jo 16,23b-28

02 - 5ª feira

At 18,1-8
Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4 
Jo 16,16-20

At 1,1-11
Sl 46(47),2-3.6- 9 
Ef 1,17-23
Mt 28,16-20 P
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Sexto Domingo da Páscoa
“Quem acolhe meus mandamentos e os observa, esse é que me ama” (Jo14,21). 
Amar e guardar os mandamentos, impulsionados pelo Espírito da Verdade, eis a 

proposta amorosíssima de Jesus, em comunhão com o Pai. Que desafio!
1961 – 11 de junho – 2011    Viva!
Faltam 13 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. 

Missa de entrega para os que 
trabalharão na festa de Santo 
Antônio: dia 31, 3ªfeira, às 18h. 
Logo após, ocorrerá, no Auditório, a 
reunião dos “Caixas” 

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. 

Alô, MEBES - No dia 02/06, 5ª-feira, 
às 19h30min, haverá  reunião do 
Vicariato na Paróquia Nossa 
Senhora Auxiliadora - Santa Rosa. 
Contamos com a presença de todos. 

 
Plantão da Cantina - junho/2011

MESC, dia 5; SEFRAS, dia 19;
e COR, dia 26

Aguardamos você para um 
lanchinho após a Santa Missa.

Primeira 6ª feira do mês – dia 3/6 -  
Missas às 6h30min, 8h, 15h30min 
(com Unção dos Enfermos) e 18h. 
Na véspera, das 17h às 18h, na 
Capela, adoração ao Santíssimo 
Sacramento, às 17h.

Anotemos, vivamos!
“Quando o Bem se omite, o mal acontece.”

E os Festejos de Santo Antônio acontecem 
Início da Trezena: 31/5, às 18h     Festa: 11,12 e 13 de junho

No pátio da frente da Igreja→ venda antecipada de tíquetes e demais adesões para 
uso durante a “quermesse”.
Participe: da rifa da TV LCD de 32” e da imagem de Santo Antônio; do bolo de 
Santo Antônio: vamos nos unir para a sua confecção. Na Secretaria e no local das 
vendas antecipadas, estão disponíveis a receita e a bandeja para a participação de 
todos. 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. 

Participe do almoço de confraternização do Jubileu, no próximo domingo, dia 
05, no Salão de Festas (Rua Prof. Miguel Couto, 300). Prato: Escalopinhos de filé 
mignon ao molho madeira com arroz à piemontesa (ou branco) e batatas saute. 
Acompanha salada verde.  Preço: R$15,00 (bebidas à parte). 

MEBES - Recebemos, com carinho, os paroquianos que, em 13 e 14 /05/2011, 
foram investidos como Ministros Extraordinários de Bênção, em cerimônia 
presidida  pelo nosso Bispo Auxiliar Dom Roberto Francisco, na Igreja Nossa 
Senhora das Dores, no Ingá. Em 22/05, na Missa das 18h, frei Sérgio Pagan 
apresentou, à comunidade, três novas Ministras Extraordinárias da Bênção: 
Cristiane de Gusmão, Lucimara Regina F. Alves e Mariângela de M. Santos, e, hoje, 
na missa das 9h30min, o pároco frei Vilmar apresenta: Creusa C. Nunes da Silva, 
Débora R. Lopes Calvacante, Jacintha Fátima X. Bastos, Maria do Pérpetuo Socorro 
Pampolha, Ronaldo Elias Coelho,  Rosane P. Arantes de Brito e Stela Maris C. Rosa.

A Iniciação Cristã de crianças e adolescentes comunica:
Ainda é tempo, pais e responsáveis... Queremos acolher o seu filho na 
catequese. Temos ainda vagas para as turmas de: 4ªfeira (manhã); 3ªfeira 
(manhã) e 5ªfeira (tarde). Contatem as catequistas desse horário que estão 
sempre presentes: Anna Di Mango, Angela Jocely e Cristiana.

Corrigindo: Na p.3 do PORCIÚNCULA de 22/05: “Cantinho da Família”... Onde sé 
se pode caminhar de mãos dadas. Certo: Onde só se pode andar de mãos dadas.
    No Folder da Trezena e Festa de Santo Antônio, o correto é: no dia 6,  2ª f., Grupo 
de Oração Imaculada Conceição; no dia 7, 3ª feira,  Setor Espiritualidade. 
    Nas datas do Gesto Concreto: no dia 5, domingo: Campanha da Farinha de 
Mesa; no dia 10, 6ª feira, Campanha do Açúcar.



F e s t e j a n d o S a n t o A n t ô n i o 2 0 1 1F e s t e j a n d o S a n t o A n t ô n i o 2 0 1 1F e s t e j a n d o S a n t o A n t ô n i o 2 0 1 1F e s t e j a n d o S a n t o A n t ô n i o 2 0 1 1

31/05    

01/06    Missas: 6h30min, 8h e 18h (Trezena)

02/06    

03/06    

04/06    

05/06    

06/06    

07/06    

08/06    

09/06    

10/06   

Missas: 6h30min, 8h, 12h e 18h (Trezena)
             Tema: A VIDA DE SANTO ANTÔNIO
             Participantes: Movimento Nossa Senhora de Schönstatt
             Gesto Concreto: Campanha do macarrão

             Tema: A VOCAÇÃO FRANCISCANA DE SANTO ANTÔNIO
             Participantes: Setor Liturgia
             Gesto Concreto: Campanha do CAFÉ
 

Missas: 6h30min, 8h e 18h (Trezena)
             Missa celebrada por Dom Frei Alano Maria Pena - Arcebispo Metropolitano de Niterói

             Tema: À escolha do Senhor Arcebispo
             Participantes: Pastoral Familiar
             Gesto Concreto: Campanha do arroz

Missas: 6h30min, 8h, 15h30mim (Unção dos Enfermos) e 18h (Trezena)
             Tema: AMAR AO PRÓXIMO COMO A TI MESMO
             Participantes: Ordem Franciscana Secular - OFS
             Gesto Concreto: Campanha de fraldas geriátricas (M e G)

Missas: 6h30min, 8h e 16h (Trezena)
             Tema: SANTO ANTÔNIO E AS CRIANÇAS
             Participantes: Catequese Infantil
             Gesto Concreto: Campanha do açúcar

Missas: 6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 18h (Trezena) e 19h30min
             Tema: SANTO ANTÔNIO E A EUCARISTIA
             Participantes: Iniciação Cristã e Sacramentos
             Gesto Concreto: Campanha da farinha de mesa

Missas: 6h30min e 18h (Trezena)
             Tema: O PÃO DE SANTO ANTÔNIO
             Participantes: Grupo Imaculada Conceição
             Gesto Concreto: Campanha do macarrão

Missas: 6h30min, 8h, 12h e 18h (Trezena)
             Tema: SANTO ANTÔNIO E A ORAÇÃO
             Participantes: Setor Espiritualidade
             Gesto Concreto: Campanha da farinha de mesa

Missas: 6h30min, 8h e 18h (Trezena)
             Tema: CARIDADE DE SANTO ANTÔNIO
             Participantes: Setor Promoção Social e Humana
             Gesto Concreto: Campanha de fraldas geriátricas (M e G)

Missas: 6h30min, 8h e 18h (Trezena)
             Tema: SANTO ANTÔNIO, AMIGO DOS POBRES
             Participantes: COR
             Gesto Concreto: Campanha do remédio

Missas: 6h30min, 8h e 18h (Trezena)
             Tema: SANTO ANTÔNIO E A NATUREZA
             Participantes: Setor Comunicação e Setor Comunhão e Participação
            Gesto Concreto: Campanha do açúcar

11/06     

12/06     

13/06     

• Bênção do bolo de Santo Antônio: 9h, na Rua Prof. Miguel Couto
• Bênção de Santo Antônio de meia em meia hora, a partir das 13h30min 
• Distribuição do Pão Bento de Santo Antônio ao longo do dia (entrada pela Rua Prof. Miguel Couto)
• Procissão de Santo Antônio a ser realizada pelas ruas do bairro: logo após a Missa das 19 horas

Atividades sociais e recreativas

Jubileu de Ouro da Sagração e Inauguração da Igreja da Porciúncula: estamos em festa 
              Missas: 6h30min, 8h e 16h (Trezena)
              Tema: SANTO ANTÔNIO  E  A  JUVENTUDE
              Missa celebrada por Dom Roberto Francisco Ferreria Paz - Bispo Auxiliar de Niterói 
                Participantes: Ordem Franciscana Secular (OFS) e Juventude Franciscana (JUFRA)
              Gesto Concreto: Campanha do arroz 

Domingo de Pentecostes
              Missas: 6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 18h (trezena) e 19h30min
              Tema: SANTO ANTÔNIO E A FAMÍLIA
              Participantes: Setor Família e Juventude              
              Gesto Concreto: Campanha do macarrão

                   
Dia de Santo Antônio

              Missas: 6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 15h e 19h
              A Missa das 9h30min será celebrada pelo Ministro Provincial, Frei Fidêncio Vanboemmel
              Participantes: Equipe de Liturgia e a Comunidade
              Gesto Concreto: 1 kg de alimento não perecível

Dia 08/ 06 - 15h - Chá Bingo beneficente no Salão de Festas, Rua Miguel Couto, 300

Dia 11/06 Início da Festa de Santo Antônio
• 16 h - Festa na Rua Miguel Couto e na Rua Ministro Otávio Kelly: funcionamento das 35 barracas com

bebidas, comidas típicas e atividades infantis.  
Pratos do dia: churrasco à campanha, macarronada e sopa de ervilha (nas barracas de rua)
• 19 h – show, com música ao vivo no palco montado na Rua Miguel Couto

Dia 12/06 – Continuação da Festa de Santo Antônio 
•   8 h – Festa na Rua Miguel Couto e na Rua Ministro Otávio Kelly: funcionamento das barracas
• 11 h – churrasco à campanha e macarronada 
• 17 h – caldo verde (nas barracas das ruas)
• 12 h – feijoada carioca no Salão de Festas 
• 16 h – Animada recreação infantil - palco na Rua Miguel Couto
• 19 h – Show com música ao vivo - palco na Rua Miguel Couto

Dia 13/06 – Dia de Santo Antônio
•  8 h – Festa na Rua Miguel Couto e na Rua Ministro Otávio Kelly: funcionamento das barracas 
Pratos do dia: 
• 11 h – churrasco à campanha e macarronada 
• 12 h – tradicional angu à baiana, no Salão de Festas
• 17 h – sopa de ervilha (nas barracas das ruas) 
• 16 h – Animada recreação infantil no palco da Rua Miguel Couto
• 19 h – Show com música ao vivo no palco montado na Rua Miguel Couto

_______________________________________________________

Dia dos 
Namorados

Trezena                                     Pregadores: Nossos Freis e convidados                Tema geral: Santo Antônio, nosso amável protetor

É a partilha que promove o milagre da multiplicação. 
Ela é a expressão do amor de Jesus, que hoje se 
manifesta nas pessoas e nas comunidades que 
buscam a justiça e consolidam a fraternidade. Eis o 
grande milagre da vida: Deus dá em abundância para 
todos. Basta que saibamos colher esse dom e reparti-
lo entre todos. Vamos vivenciar, em nossa TREZENA, 
essa experiência de amor. Durante os treze dias, 
participe da Santa Missa das 18 horas e traga 
pãezinhos que serão abençoados e partilhados com os 
irmãos e irmãs. Salve Santo Antônio de Pádua!

Durante a Trezena de Santo Antônio

“Pão de Santo Antônio”...
                    traga para partilhar!

Existe uma mensagem, 
ainda que não seja essencial 
neste texto, humanamente 
b e l a :  M a r i a ,  m e s m o  
consciente de tudo o que o 
Senhor lhe fez, coloca-se a 
serviço de Isabel, sua parenta. 
Busquemos compreender: 
seria cômodo e até compreensível 
que, depois da Anunciação, Maria esperasse uma visita 
ou se colocasse em oração, afinal, estava grávida, e 
daria a luz a ninguém menos do que ao Salvador. É 
Maria, no entanto, que se põe a caminho para socorrer 
Isabel. Apesar desse aspecto humano do texto, a 
principal razão pela qual Lucas narra tal episódio é 
mostrar como o Filho de Deus é acolhido com alegria 
pelo povo de Israel, sobretudo, pelo maior dos profetas, 
João Batista. O texto é uma bela construção teológica, e 
vale a pena assinalar duas expressões: “Bendita és tu 
entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre”(Lucas 1,42). A expressão “bendita” é uma 
evocação de bênção sobre a pessoa. Isabel deseja a 
bênção de Deus para Maria. Tem o sentido de que “Deus 
seja louvado por causa de Maria". E... “Bem-
aventurada és tu que creste”(Lucas 1,45). Essa 
expressão de Isabel faz perceber o que, em Maria, é 
essencial: a dimensão da fé.  

Frei João Benedito OFM Conv.
Colaborou: Geraldo Moro

31 de maio - Visitação de Nossa Senhora   



Não vos deixarei órfãos!...
 trecho do Evangelho de hoje Muitos de nós temos a concepção 
per tence ao d iscurso de errônea de que o Espírito age apenas em Odespedida de Jesus, no qual Ele alguns momentos, e nos esquecemos 

anuncia, aos discípulos, que vai partir de que estamos cercados pela ação 
para o Pai. Garante, porém, que con t í nua  de  Deus .  O Esp í r i t o  
a m a i s ,  g u a r d a r e i s  o s  m e u s  S a n t o  m o r a  e m n ó s  d e s d e  o  
mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele nosso Batismo. Ele nos envolve, 
vos dará um outro Defensor, para que movimenta-nos e quer guiar a nossa 
permaneça sempre convosco”. vida, em qualquer lugar e a qualquer 

momento. Com certeza, seríamos 
Jesus fala-nos dos mandamentos e cristãos diferentes, se permitíssemos 

da importância de segui-los, e nos que o Espírito Santo de Deus fosse, de 
promete o Espírito Santo. O Espírito de fato, o condutor de nossas vidas, 
verdade, que prosseguirá a Sua obra, pensamentos e ações!
revelando e confirmando a mensagem 
de Deus ao homem. Não estamos sós, o Espírito da 

verdade anima e sustenta a caminhada 
Através do Espírito Santo, força da comunidade. O Espírito é nosso 

pessoal de Deus, Jesus continuará, defensor e nos revela a verdade do Pai, 
indefinidamente, com os Seus. Assim, os especialmente para os que se deixam 
discípulos continuarão a ser iluminados e iluminar e conduzir pelo Espírito de 
fortificados, crescerão na unidade e Deus.
viverão sempre em comunhão de 
pensamento e de amor com o Pai e o “Senhor, meu Deus, concede-me a 
Filho. força, a fé e os dons do teu Espírito. Que 

eu seja luz que venha dissipar as trevas 
O Espírito Santo é o “Vento” que de teus filhos e filhas que, neste mundo, 

guiou e guia a Igreja de Cristo, ao longo caminham para a escuridão. Faz-me, ó 
da História; é a ação contínua de Deus de Pai, caminhar seguro pelos caminhos de 
forma misteriosa e poderosa. Diz o teu Filho Jesus. Amém!”
Catecismo da Igreja Católica: “Ninguém 

Carla Mayrinck Nunesconhece o que há em Deus, senão o 
Espírito de Deus”.

“Se me 
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Sexto Domingo da Páscoa 

Um jeito franciscano de ser

Leituras da semana –  
 

Eis o Deus que me salva, eu confio e nada temo... Is12,2a

30 - 2ª feira 31 - 3ª feira 01/6 - 4ª feira
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Jo 16,12-15 
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Sl 46(47),2-7 
Jo 16,20-23a
S. Carlos Lwanga e Comps.

At 18,23-28
Sl 46(47),2-3.8-9.10  
Jo 16,23b-28
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Sexto Domingo da Páscoa
“Quem acolhe meus mandamentos e os observa, esse é que me ama” (Jo14,21). 
Amar e guardar os mandamentos, impulsionados pelo Espírito da Verdade, eis a 

proposta amorosíssima de Jesus, em comunhão com o Pai. Que desafio!
1961 – 11 de junho – 2011    Viva!
Faltam 13 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. 

Missa de entrega para os que 
trabalharão na festa de Santo 
Antônio: dia 31, 3ªfeira, às 18h. 
Logo após, ocorrerá, no Auditório, a 
reunião dos “Caixas” 

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. 

Alô, MEBES - No dia 02/06, 5ª-feira, 
às 19h30min, haverá  reunião do 
Vicariato na Paróquia Nossa 
Senhora Auxiliadora - Santa Rosa. 
Contamos com a presença de todos. 

 
Plantão da Cantina - junho/2011

MESC, dia 5; SEFRAS, dia 19;
e COR, dia 26

Aguardamos você para um 
lanchinho após a Santa Missa.

Primeira 6ª feira do mês – dia 3/6 -  
Missas às 6h30min, 8h, 15h30min 
(com Unção dos Enfermos) e 18h. 
Na véspera, das 17h às 18h, na 
Capela, adoração ao Santíssimo 
Sacramento, às 17h.

Anotemos, vivamos!
“Quando o Bem se omite, o mal acontece.”

E os Festejos de Santo Antônio acontecem 
Início da Trezena: 31/5, às 18h     Festa: 11,12 e 13 de junho

No pátio da frente da Igreja→ venda antecipada de tíquetes e demais adesões para 
uso durante a “quermesse”.
Participe: da rifa da TV LCD de 32” e da imagem de Santo Antônio; do bolo de 
Santo Antônio: vamos nos unir para a sua confecção. Na Secretaria e no local das 
vendas antecipadas, estão disponíveis a receita e a bandeja para a participação de 
todos. 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. 

Participe do almoço de confraternização do Jubileu, no próximo domingo, dia 
05, no Salão de Festas (Rua Prof. Miguel Couto, 300). Prato: Escalopinhos de filé 
mignon ao molho madeira com arroz à piemontesa (ou branco) e batatas saute. 
Acompanha salada verde.  Preço: R$15,00 (bebidas à parte). 

MEBES - Recebemos, com carinho, os paroquianos que, em 13 e 14 /05/2011, 
foram investidos como Ministros Extraordinários de Bênção, em cerimônia 
presidida  pelo nosso Bispo Auxiliar Dom Roberto Francisco, na Igreja Nossa 
Senhora das Dores, no Ingá. Em 22/05, na Missa das 18h, frei Sérgio Pagan 
apresentou, à comunidade, três novas Ministras Extraordinárias da Bênção: 
Cristiane de Gusmão, Lucimara Regina F. Alves e Mariângela de M. Santos, e, hoje, 
na missa das 9h30min, o pároco frei Vilmar apresenta: Creusa C. Nunes da Silva, 
Débora R. Lopes Calvacante, Jacintha Fátima X. Bastos, Maria do Pérpetuo Socorro 
Pampolha, Ronaldo Elias Coelho,  Rosane P. Arantes de Brito e Stela Maris C. Rosa.

A Iniciação Cristã de crianças e adolescentes comunica:
Ainda é tempo, pais e responsáveis... Queremos acolher o seu filho na 
catequese. Temos ainda vagas para as turmas de: 4ªfeira (manhã); 3ªfeira 
(manhã) e 5ªfeira (tarde). Contatem as catequistas desse horário que estão 
sempre presentes: Anna Di Mango, Angela Jocely e Cristiana.

Corrigindo: Na p.3 do PORCIÚNCULA de 22/05: “Cantinho da Família”... Onde sé 
se pode caminhar de mãos dadas. Certo: Onde só se pode andar de mãos dadas.
    No Folder da Trezena e Festa de Santo Antônio, o correto é: no dia 6,  2ª f., Grupo 
de Oração Imaculada Conceição; no dia 7, 3ª feira,  Setor Espiritualidade. 
    Nas datas do Gesto Concreto: no dia 5, domingo: Campanha da Farinha de 
Mesa; no dia 10, 6ª feira, Campanha do Açúcar.


