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boletim informativo

O SenhOr te dê a Paz!

Jesus venceu a morte para que vivamos Nele, 
por  Ele, com Ele. A cruz é sinal de vitória, libertação e vida.

SEMANA SANTA
2017 PROGRAMAÇÃO

Dia 09 de abril:
Domingo de Ramos
Bênção dos ramos dias 8 (sábado) e 
dia 9 (domingo) nos horários de missa.
A missa das 11h30 será com procissão 
dos ramos, começando do lado de fora 
da igreja. Nesse dia, haverá a coleta da 
Campanha da Fraternidade.

Dia 12: Quarta-feira Santa 
Celebração Penitencial
às 12, 15 e 18 horas.
Nesse mesmo dia, Missa dos Santos 
Óleos às 20h no Santuário São Judas.

Dia 13: Quinta-feira Santa 
Celebração da Ceia do Senhor 
(Missa do lava-pés) às 20h, seguida de 
vigília até às 0h.

Dia 14: Sexta-feira Santa
8h30 oração das Laudes.
9h00 Vigília Eucarística.
10h00 Celebração Penitencial. 
15h00  Solene Liturgia da Paixão (coleta 

para os Lugares Santos). 
19h00 Via Sacra luminosa.
 
    Dia 15: Sábado Santo
          Solene Vigília Pascal às 19h00

             Dia 16: Domingo 
               de Páscoa
                     Festa da Ressurreição.
                         Missas nos horários  
                             normais. 
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ExPEDIENTE

hOrÁriOS de miSSaS
2ª a 6ª feira: 7h00, 12h00 e 18h00
Sábados: 15h00
domingos: 7h00, 9h00, 11h30, 17h00 e 19h00

hOrÁriOS de miSSaS eSPeciaiS
3ª feira: 7h00, 12h00 e 18h00 (Missa de Santo Antônio)
1ª sexta-feira do mês: 15h00 (Missa de Frei Galvão)
4º domingo do mês: 19h00 (Missa da Mãe Rainha)
3ª segunda-feira do mês: 12h00 (Missa da Solidariedade)
domingos: 10h00 (Missa no Hospital São Paulo) 

adOraÇãO aO SantÍSSimO SacramentO 
quintas-feiras: 17h00

hOrÁriOS da Secretaria ParOquiaL
2ª feira: 8h00 às 17h00
3ª a 6ª feira: 8h00 às 20h00
Sábados: 8h00 às 18h00
domingos: 8h00 às 13h00

hOrÁriOS de cOnFiSSãO
2ª a 6ª feira: 9h00 às 11h30 e das 15h00 às 18h00

Eis que a Páscoa do Senhor se aproxima! 
Na noite do Sábado Santo, na Vigília 
Pascal, ouviremos do Evangelho de São 
Mateus: “Não tenhais medo! Sei que 
procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não 
está aqui! Ressuscitou como havia dito” (Mt 
28,5-6). Para as mulheres, com o coração 
povoado de angústia e tristeza, uma voz 
lhes toca os ouvidos causando um misto de 
medo, pavor e alegria. Seus pés, agora, 
têm pressa e correm para dar a notícia aos 
demais discípulos. Quem tem dentro de 
si uma boa notícia, vive a experiência do 
transbordamento e precisa anunciar o que 
viu e escutou.

Páscoa quer dizer “passagem”. Por sua vida, 
paixão (sinônimo do sofrimento, da cruz, 
do compromisso assumido por Jesus até às 
consequências mais dramáticas), morte e 
ressurreição, Jesus fez a passagem da morte 
para a vida. Vida essa que ninguém mais lhe 
poderá tirar, porque o próprio Pai Lhe deu, 
ressuscitando-o dos mortos.

O cristão, pessoa de fé, é um anunciador, 

MAIO - MêS MARIANO
Mês de maio é o mês que devotamos carinho 
especial às nossas mães, tanto às mães da 
Terra como à Mãe do céu. Convidamos você 
para participar da celebração de coroação 
de Nossa Senhora Aparecida nos dia 07 de 
maio, na missa das 19 horas, e no dia 28 de 
maio na missa das 11:30.

SEJA UM DIZIMISTA! 
VOCê TEM MOTIVOS PARA SE ALEGRAR!
Você é semeador (a) na messe do Senhor.
Lares são refeitos, casais têm suas relações fortalecidas, 
jovens encontram o bom caminho, crianças são educadas 
na fé, necessitados encontram auxílio, desesperançados 
encontram consolo e muito mais.
Tudo isso com sua contribuição.
Nosso Senhor é justo e não se deixa vencer em bondade. 
Todas as suas necessidades são por Ele socorridas.
Enquanto você cuida das coisas de Deus,  
Ele cuida das suas.

CONVITES
Participe do grupo “BEM-ESTAR”! Os encontros contam 
com orientação de Fisioterapeutas e Nutricionistas, 
voltado para pessoas acima de 60 anos. Venha se 
movimentar, se divertir e interagir com este grupo. 
Inscrições na secretaria paroquial.

Não tenhais medo!  É Páscoa!

não do caos, mas da esperança e, principalmente, daquilo 
que ainda está por vir, isto é, o sonho de Deus para a 
humanidade e toda a criação, mas que ainda não se 
realizou plenamente. Isso nos faz lembrar a mensagem 
do livro  do Gênesis quando diz que o ser humano foi 
criado e colocado para habitar um jardim, lugar da 
justiça e paz, onde tudo parece estar envolto numa 
atmosfera de integridade, harmonia. Dos versículos 
da criação, observa-se que o homem, 
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Ave Senhora, Rainha santa, santa Maria, mãe de Deus, que sois virgem 
feita Igreja e escolhida pelo santíssimo Pai do céu, a qual consagrou com 

seu santíssimo e dileto Filho e com o Espírito Santo Paráclito, na qual esteve 
e está toda a plenitude da graça e todo bem. Ave, palácio do Senhor! Ave 

tabernáculo do Senhor! Ave casa do Senhor! Ave vestimenta do Senhor! Ave 
serva do Senhor! Ave mãe do Senhor, e vós, santas virtudes todas, que pela 
graça e iluminação do Espírito Santo sois infundidas nos corações dos fiéis, 

para que de infiéis os façais fiéis a Deus. (São Francisco de Assis).

Não tenhais medo!  É Páscoa!
no ideal inicial, possui “três tipos de relação: com 

Deus, com a obra criada e com o seu próximo. 
A relação com Deus e com seu próximo se dá 
dentro do jardim, indicando que o jardim não 
é apenas o local do qual retira o seu alimento, 

mas é ambiente do encontro com Deus e da 
vivência da fraternidade (Gn 1,29-31). Por isso, 

ele precisa ser cultivado com o mesmo amor com 
que foi criado, para continuar frutificando; e deve 
ser guardado com cuidado, para que as relações 

entre as pessoas também sejam fecundas”  
(Texto base da CF 2017, p. 75).

O sofrimento de Jesus ainda é uma constante em 
nossa sociedade. Ele se repete em cada criança 
que passa fome, sede e privações diversas. Sua 

paixão continua no Planeta Terra que, a cada dia, 
recebe toneladas de fumaça, produtos químicos 
que contaminam as águas e o próprio solo. O 

Papa Francisco nos convida, na encíclica Laudato 
Sí (Louvado Seja), a olharmos, mais uma vez, para 

Francisco de Assis: “A pobreza e a austeridade 
de São Francisco não eram simplesmente um 

ascetismo exterior, mas algo de mais radical: uma 
renúncia a fazer da realidade um mero objeto de 

uso e domínio”.
Vivamos essa Páscoa do Senhor como a nossa páscoa! Somos seres em constante 
transformação. Tem jeito para tudo. Nada está perdido! A morte, símbolo do pior 

mal que podia aniquilar o ser humano foi destruída pelo Autor da Vida.

Feliz Páscoa!
frei valdecir schwambach

oração:



reFLexãO

A “confiança” é uma palavra humilde, simples, natural, mas é ao mesmo tempo uma das mais essenciais 
para viver. Sem confiança não há amor, não há fé, não há vida. Sem confiança “caminhamos sozinhos, 
isolados em uma espécie de ‘túnel’ construído com nossos problemas e nossas preocupações” (O. 
Clément).

às vezes, esquece-se que a Páscoa é, acima de tudo, a festa da confiança. Agora sabemos nas mãos 
de quem estamos. Nossa vida, criada por Deus com amor infinito, não se perde na morte. Estamos 
todos englobados no mistério da ressurreição de Cristo. Não há ninguém que não esteja incluído nesse 
destino final de vida plena.

No fundo, todos os nossos medos e ansiedades brotam da angústia diante da morte. Temos medo da 
dor, da velhice, do infortúnio, da incerteza, da solidão. Nós nos apegamos a tudo o que nos pode 
dar alguma segurança, consistência ou felicidade. Projetamos nossa angústia sobe os outros, tentando 
superar e dominar, lutando para ter “algo” ou ser “alguém”.

A festa da Páscoa nos convida a substituir a angústia da morte pela certeza da Ressurreição. Se Cristo 
ressuscitou, a morte não tem a última palavra. Podemos viver com confiança. Podemos esperar para 

além da morte. Podemos avançar sem cair na tristeza da velhice, sem nos afundarmos na solidão 
do pessimismo, sem nos agarrarmos ao consumismo, à droga e a tantas formas 
de esquecimento e evasão.

Viver a partir desta confiança não é deixar de sermos lúcidos. Sentimos 
em nossa própria carne a fragilidade, o sofrimento e a doença. A morte 

parece ameaçar-nos por todos os lados. A fome e o horror da 
guerra destroem populações inteiras. Continuam 
existindo a tortura, o extermínio e a crueldade. A 
confiança na vitória final da vida não nos torna 
insensíveis. Pelo contrário, isso nos faz sofrer e 
partilhar com mais profundidade as desgraças 
e sofrimentos das pessoas.

Nós carregamos em nossos corações a alegria 
da Ressurreição, mas, por isso precisamente, 
enfrentamos toda a insensatez que arranca 
das pessoas a dignidade, a alegria e a vida.

José Antonio Pagola

CONFIANÇA


