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21º Domingo do Tempo Comum
Um jeito franciscano de ser
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O ser humano precisa de uma família
 — estável, coerente, amorosa — que cultive a ternura, 
o diálogo, o respeito, a alegria, a misericórdia, a partilha, 

o amor a Deus. A. Blower

22 – 2ª feira 23 – 3ª feira 24 – 4ª feira

25 – 5ª feira 26 - 6ª feira 27 - sábado 28 - domingo

Leituras da semana
Excelso é o Senhor acima de todas as nações, sua glória vai além dos céus. Salmo 112,4

Assunção de Nossa Senhora 
A solenidade de hoje lembra-nos que Deus “olhou para a 

humildade de sua serva”, e todos nós e “todas as gerações 
a chamarão bem-aventurada”, pois, em nossa Rainha do 
Céu e da Terra, “o Senhor fez maravilhas”. Cf. Lc 1,39-56

1Ts 4,1-8
Sl 96(97),1 e 2.
                5-6.10-12
Mt 25,1-13

Is 9,1-6
Sl 112(113),1-8
Lc 1,26-38
Nossa Senhora Rainha

2Cor 10,17–11,2
Sl 148,1-2.11-13a.13c-14
Mt 13,44-46
Santa Rosa de Lima

Ap 21,9b-14
Sl 144(145),10-13ab.17-18
Jo 1,45-51
São Bartolomeu

1Ts 3,7-13
Sl 89(90),3-4.12-14 e 17
Mt 24,42-51
S. Luís, padroeiro da OFS 

1Ts 4,9-11
Sl 97(98),1.7-9
Mt 25,14-30
Santa Mônica

Jr 20,7-9
Sl 62(63),2-6.8-9
Rm 12,1-2
Mt 16,21-27

Mais uma vez e sempreMais uma vez e sempre

 Evangelho de hoje nos fala de duas Em seguida, a afirmação da santidade 
mulheres muito especiais: Maria e do nome de Deus. Conhecimento de um OIsabel.  Suas histórias são num certo Deus em tudo misericordioso e justo, que 

momento interrompidas por um  anjo, considera os que o temem e é fiel às 
Gabriel, que faz duas anunciações: o promessas feitas a Israel e Abraão, 
nascimento de João e o advento de Nosso incluindo num projeto de salvação toda a 
Senhor Jesus Cristo. Sinal de que Deus está humanidade.
no comando direto da história da humanidade 
e o está tanto para Isabel, mulher de Zacarias Se das palavras do Anjo e de Isabel 
e que era considerada estéril, de idade já compõe-se a “Ave-Maria”, das notas 
avançada, quanto para Maria, jovenzinha de sublimes do Magnificat desabrocha o que 
Israel, prometida a José. podemos chamar de “estado de oração”, 

que bem pode perpassar todas as nossas 
É tomada pelo Espírito Santo que Isabel preces e habitar o nosso coração todas as 

reconhece em Maria uma mulher situada manhãs e todas as noites.
em posição sagrada: “Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto do teu ventre”. Louvor, reconhecimento e humildade, fé 
Da mesma forma, Maria , inspirada pelo e alegre disposição de ânimo é o que 
Alto, profere o Magnificat, esse cântico devemos cultivar em todos os dias de nossa 
belíssimo, que passamos a considerar vida. Nas situações que antecedem 
passo a passo. acontec imentos  que en tendemos 

importantes e no cotidiano.
Primeiro, essa abertura, de fato 

magnífica (Lucas 1, 46-48) em que o Só o fato de despertar, visitados pelo 
espírito louva o Senhor, reconhecendo Sua Sol, nas manhãs, é maravilha de Deus. E o 
grandeza, testemunhando da alegria em adormecer para realidades diurnas, 
comunhão (alegria em Deus) e situando-se ingressando no campo dos sonhos também 
em posição extremamente humilde, de é. Mas acima disso está o nosso despertar 
serva, experimentando o que seja a bem- para as realidades espirituais sublimes, 
aventurança, o que todas as gerações onde somos gotinhas num vasto oceano. E, 
viriam a reconhecer (o cântico, aqui, se simples e humildes, servimos e entoamos 
torna profético). ações de graças.

Achaste graça diante de Deus

Thalita Prado da Silveira

21º Domingo 
do 

Tempo Comum

E terminam: ● a 26ª Jornada Mundial da Juventude. Esperemos as conclusões, com a 
bênção do nosso Bento XVI. Que os jovens retornem “enraizados e edificados em Cristo, 
firmes na fé”, pois esse foi o tema da JMJ/2011. E... será mesmo o Rio de Janeiro/Brasil a 
sede da JMJ/2013? Hoje, 21/08, saberemos. ● a 15ª Semana Nacional da Família. 
Numa mensagem do Santo Padre, leio: (...) “As novas gerações precisam do amor que 
vence o individualismo e o egoísmo que são a raiz de todo problema humano sério”. Você 
concorda? Fonte: TESTEMUNHO DE FÉ, 7 a 13/8/11. 

Esperamos vocês! O Encontro de Namorados com Cristo será realizado no dia 4 de 
setembro, das 8h às 19h (com a missa das 18h). A programação está muito boa, vocês 
vão gostar, jovens casais! As fichas estão disponíveis na secretaria ou pelo 
e-mail: nucleo-pastoral-juventude-porciuncula@googlegroups.com. Acessem-no, e 
enviaremos a ficha. Será um grande encontro!

Pastoral de Surdos/10 anos - Há uma década, causamos grande surpresa ao começar 
um trabalho que, para a grande maioria, era novidade. Começamos devagar, mas a nossa 
comunidade de surdos foi crescendo em número e, acima de tudo, em maturidade. 
Nesse tempo, experimentamos muitas alegrias, que pudemos compartilhar com a 
Comunidade, e dificuldades, que nos permitiram crescer na fé. Muito obrigado, Senhor, 
por todos e cada um dos momentos que tivemos ao longo destes anos. Pedimos-lhe que 
nos dê força e capacidade para que continuemos sendo as “mãos” do Corpo de Cristo 
que é a Igreja, através das quais, o amor de Deus seja sinalizado ao coração do surdo.

Nossa Pastoral da Iniciação à Vida Cristã de Jovens e Adultos reuniu-se no último dia 
08, às 19h30min, com cerca de 40 catequizandos das turmas de 2ª feira, para um 
“aulão” sobre o Credo, a nossa Profissão de Fé. Além do Livro do Catecumenato de nossa 
Arquidiocese, utilizamos o Catecismo da Igreja Católica, para o estudo do 8º artigo, que 
professa que o Espírito Santo, amor personificado do Pai e do Filho, é o Paráclito 
prometido por Jesus que foi enviado para santificar e guiar a Igreja.

Maravilha! No sábado passado, tivemos um fim de tarde belíssimo. Por quê? 
Simplesmente “o amor estava no ar”: no Salão de Festas, uma homenagem aos pais, 
mais de 50; no Salão de Reuniões, lotado, a apresentação dos Corais “Harmonia” e 
“Porciúncula” deixou-nos plenos de entusiasmo. Vamos repetir?

Neste fim de semana, em BH, acontece o 13º Encontro Nacional da Pastoral Familiar. 
Marcam a presença da Porciúncula: Rodrigo/Carla, Fernando/Cláudia, Aloísio/Ilza. Tema: 
Família, Pessoa e Sociedade.

Amanhã, dia 22, às 15h, na 
C a p e l a ,  a d o r a ç ã o  a o  
Santíssimo coordenada pelo 
Mov imento Apostó l ico  
N o s s a  S e n h o r a  d e  
Schoenstatt. Logo após, 
r e u n i ã o  c o m  a s  
missionárias.

No dia 25, 5ª feira, às 
13h30min, será realizado o 
10º Encontro de Formação 
de Funcionários, Voluntários 
e  U s u á r i o s  d o  
S e f r a s / P o r c i ú n c u l a .  
Sucesso!

Terço dos Homens/Mãe 
Rainha - Toda 6ª feira, das 
20h às 21h, em nossa 
Capela do Santíssimo. Orar é 
preciso!

Reunião do CAEP no dia 
29/08, logo após a Missa 
das 18h.

Para lembrar: No próximo 
domingo, último de 

agosto, comemoramos o 
Dia Nacional do Catequista 
(Diretório de Liturgia/2011, 
p.152). Qual é o nome de 

seu/sua catequista? 
Louvado seja Deus por sua 

dedicação à causa do 
Evangelho!



Agosto, mês vocacional 

sacerdotal, familiar, consagrada e leiga 
— vocação é chamamento e envio —

Terceiro domingo — Dia das pessoas consagradas, os religiosos e as religiosas

 

“Um grande sinal apareceu no céu: uma mulher revestida de sol, 
a lua debaixo de seus pés e, na cabeça, uma coroa de doze estrelas” 

Apocalipse 12,1

“Senhora da Assunção, Senhora do Paraíso, Mãe do Ressuscitado e Rei da Glória, 

em teu corpo glorificado quero contemplar os novos Céus e a nova Terra...

Tu és o primeiro fruto da nova criação! Virgem Imaculada desde o primeiro instante de tua existência, 

em Ti tudo é perfeito, tudo é belo, tudo é sinal do amor de Deus pelos homens! Nova Eva, Mãe dos vivos, 

Mãe dos fiéis, levaste, em teu seio virgem e mãe, o Criador do Universo. Geraste-O como homem por obra do Espírito Santo, 

deste-O à luz na pobreza e na ternura, criaste-O e acompanhaste-O em Sua vida humana, 

vendo-O crescer dia a dia como Filho de Deus humanado! 

Com Ele privaste horas de indizível intimidade familiar e, por Ele, foste santificada com a abundância do Espírito! 

Assim como O alimentaste, outrora, com teu leite materno e Lhe serviste, depois, na humilde casinha de Nazaré, 

assim também, desde o teu último suspiro nesta Terra, Ele te recebeu em sua morada celeste, no seio do Pai, 

para saciar-te com a visão beatífica da Trindade e ter-te, a Seu lado, como Intercessora da nossa Redenção! 

Assim como choraste aos pés da Cruz, vendo-O morrer desolado, assim também, pela eternidade sem fim, 

O contemplas no esplendor de Sua glória, a glória do Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade! 

Assim como O tiveste morto em teus braços, Senhora da Piedade, assim também és por Ele envolvida no abraço filial 

que só um Deus pode dar àquela de quem Ele quis assumir nossa natureza! 

O teu FIAT de generosa atenção aos desígnios divinos ressoa ainda no céu, 

transmudado em perene intercessão a nosso favor! Teu corpo virginal, templo vivo do Espírito Santo, 

imagem da Trindade, brilha glorioso aos olhos dos anjos e santos, que te aclamam, ó Rainha dos Céus, 

hosanando o Teu Filho! 

Saúdo-te, ó Mãe bem-aventurada, na glória da tua Assunção! 

Saúdo o teu Coração imaculado repleto de ternura de Deus! 

Saúdo o teu corpo semelhante ao nosso corpo, penhor de nossa futura ressurreição! 

Ave, Maria, nossa Esperança, nossa Vida, nossa Doçura!” 

 
       Fonte: Jornal PORCIÚNCULA de 20/08/2006

           Uma colaboração de Léia R. Maciel  -  in memoriam

Eis a plenitude

“A assunção é o último Sim de Nossa Senhora: 
ir para o Pai (cf.Jo16,28). 

É o maior sinal de que Deus ‘olhou com bondade
 para a humilde condição de sua serva’(cf. Lc 1,48). 

Por isso a Assunção é a festa da plenitude 
simultânea do Fiat  e do Magnificat.” 

A Assunção de Maria lembra-nos o objetivo de 
nossa vida: estar, um dia, eternamente em Deus.
Uma irmã e uma mãe nossa — irmã na ordem da 

criação, mãe na ordem da graça — já está em Deus. 
Renova-se, em nosso coração, a esperança de 

recebermos também idêntico prêmio.
Dom Murilo R. Krieger, SCJ
Arcebispo Primaz do Brasil

E mais

Vivem a realização pessoal 

a partir da iniciativa de Deus, pois se 

consagram, por amor e com amor, a seu 

serviço, seja em dispensários, orfanatos, 

asilos, albergues, hospitais, escolas, seja 

em outras obras que promovem a 

dignidade dos que requerem cuidados 

especiais. Os consagrados, vivem, assim, 

o Evangelho.

São Francisco de Assis é exemplo para 

quem deseja optar pela vida religiosa. Ele 

abdicou dos valores mundanos para viver 

uma relação de amor — ser para — com 

o próximo, evangelizando, ao testemunhar 

Cristo e a sua Igreja.

“Olha, Senhor, uma vez mais nossa família. Tu conheces dom e o amor, a solidariedade e o perdão para acolher teus 
nossas alegrias e esperanças, nossos temores e medos, desígnios e apelos. 
nossos dramas e inquietudes. Queremos viver profundamente Olha todas as famílias da terra: as bem constituídas e as 
unidos, acolhendo cada um com suas diferenças. Nossa casa que vivem na instabilidade; as famílias sem pai ou sem mãe e 
precisa ser espaço de acolhida da tua vontade, lugar de as que vivem dramas e dores. Queremos ser o sal da terra, a 
encontro e de partilha, asilo para todos os que sofrem e luz do mundo, o fermento da massa! Que a família de Nazaré 
precisam de conforto. Prepara nossos corações para viver o nos inspire e nos ajude”. 

Família Família Família
Estamos efetivamente persuadidos de que a sociedade não pode prescindir da instituição familiar, pela 

simples razão de que ela própria nasce nas famílias e recebe consistência das famílias. Beato João Paulo II 

Patrimônio da Humanidade 
Lembremo-nos: “A família, como primeira escola de fé, 

é o lugar e a escola de comunhão, fonte de valores humanos e cívicos, 

lar onde a vida humana nasce e se acolhe generosa e responsavelmente”. 

Documento de Aparecida nº 302
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Thalita Prado da Silveira

21º Domingo 
do 

Tempo Comum

E terminam: ● a 26ª Jornada Mundial da Juventude. Esperemos as conclusões, com a 
bênção do nosso Bento XVI. Que os jovens retornem “enraizados e edificados em Cristo, 
firmes na fé”, pois esse foi o tema da JMJ/2011. E... será mesmo o Rio de Janeiro/Brasil a 
sede da JMJ/2013? Hoje, 21/08, saberemos. ● a 15ª Semana Nacional da Família. 
Numa mensagem do Santo Padre, leio: (...) “As novas gerações precisam do amor que 
vence o individualismo e o egoísmo que são a raiz de todo problema humano sério”. Você 
concorda? Fonte: TESTEMUNHO DE FÉ, 7 a 13/8/11. 

Esperamos vocês! O Encontro de Namorados com Cristo será realizado no dia 4 de 
setembro, das 8h às 19h (com a missa das 18h). A programação está muito boa, vocês 
vão gostar, jovens casais! As fichas estão disponíveis na secretaria ou pelo 
e-mail: nucleo-pastoral-juventude-porciuncula@googlegroups.com. Acessem-no, e 
enviaremos a ficha. Será um grande encontro!

Pastoral de Surdos/10 anos - Há uma década, causamos grande surpresa ao começar 
um trabalho que, para a grande maioria, era novidade. Começamos devagar, mas a nossa 
comunidade de surdos foi crescendo em número e, acima de tudo, em maturidade. 
Nesse tempo, experimentamos muitas alegrias, que pudemos compartilhar com a 
Comunidade, e dificuldades, que nos permitiram crescer na fé. Muito obrigado, Senhor, 
por todos e cada um dos momentos que tivemos ao longo destes anos. Pedimos-lhe que 
nos dê força e capacidade para que continuemos sendo as “mãos” do Corpo de Cristo 
que é a Igreja, através das quais, o amor de Deus seja sinalizado ao coração do surdo.

Nossa Pastoral da Iniciação à Vida Cristã de Jovens e Adultos reuniu-se no último dia 
08, às 19h30min, com cerca de 40 catequizandos das turmas de 2ª feira, para um 
“aulão” sobre o Credo, a nossa Profissão de Fé. Além do Livro do Catecumenato de nossa 
Arquidiocese, utilizamos o Catecismo da Igreja Católica, para o estudo do 8º artigo, que 
professa que o Espírito Santo, amor personificado do Pai e do Filho, é o Paráclito 
prometido por Jesus que foi enviado para santificar e guiar a Igreja.

Maravilha! No sábado passado, tivemos um fim de tarde belíssimo. Por quê? 
Simplesmente “o amor estava no ar”: no Salão de Festas, uma homenagem aos pais, 
mais de 50; no Salão de Reuniões, lotado, a apresentação dos Corais “Harmonia” e 
“Porciúncula” deixou-nos plenos de entusiasmo. Vamos repetir?

Neste fim de semana, em BH, acontece o 13º Encontro Nacional da Pastoral Familiar. 
Marcam a presença da Porciúncula: Rodrigo/Carla, Fernando/Cláudia, Aloísio/Ilza. Tema: 
Família, Pessoa e Sociedade.

Amanhã, dia 22, às 15h, na 
C a p e l a ,  a d o r a ç ã o  a o  
Santíssimo coordenada pelo 
Mov imento Apostó l ico  
N o s s a  S e n h o r a  d e  
Schoenstatt. Logo após, 
r e u n i ã o  c o m  a s  
missionárias.

No dia 25, 5ª feira, às 
13h30min, será realizado o 
10º Encontro de Formação 
de Funcionários, Voluntários 
e  U s u á r i o s  d o  
S e f r a s / P o r c i ú n c u l a .  
Sucesso!

Terço dos Homens/Mãe 
Rainha - Toda 6ª feira, das 
20h às 21h, em nossa 
Capela do Santíssimo. Orar é 
preciso!

Reunião do CAEP no dia 
29/08, logo após a Missa 
das 18h.

Para lembrar: No próximo 
domingo, último de 

agosto, comemoramos o 
Dia Nacional do Catequista 
(Diretório de Liturgia/2011, 
p.152). Qual é o nome de 

seu/sua catequista? 
Louvado seja Deus por sua 

dedicação à causa do 
Evangelho!


