
O ano de 2018 é de-
dicado aos leigos. 
“O Papa Fran-
cisco lembrou 

que “a imensa maioria 
do povo de Deus é 
constituída por lei-
gos. A seu serviço 
está uma minoria: 
os ministros orde-
nados. Cresceu 
a consciência da 
identidade e da 
missão dos leigos 
na Igreja” (EG, n. 
102). Ao instituir 
o Ano do Laicato, 
cremos que o desafi o 
ou desejo primordial de 
toda a Igreja é despertar 
a consciência de tantos 
leigos e leigas de sua 
missão insubstituível de 
ser “sal da terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14).

O Papa Paulo VI lembrava sobre a missão do leigo: “A 
sua primeira e imediata tarefa não é a instituição e o de-
senvolvimento da comunidade eclesial – esse é o papel 
específi co dos pastores – mas sim (...) o vasto e complica-
do mundo da política, da realidade social e da economia, 
como também o da cultura, das ciências e das artes, da 
vida internacional, dos mass media e, ainda, outras reali-
dades abertas à evangelização, como sejam o amor, a 
família, a educação das crianças e dos adolescentes, o 
trabalho profi ssional e o sofrimento” (citado no doc. 105, 

CNBB, p. 17).  O 
primeiro campo do 

leigo impregnado do 
Evangelho, portanto, 

como o próprio docu-
mento afi rma, é o mun-
do. O leigo deve estar 
no meio do mundo à 
frente de tarefas varia-
das da ordem tempo-
ral (cf. pg. 35).

Estes pensamentos re-
alçam a importância 
do leigo ser sujeito na 
Igreja e na sociedade. 

Quem sabe, com esse 
Ano do Laicato, cada vez 

mais os cristãos se convence-
rão de que a vivência da fé 

no mundo é a continuidade, o 
prolongamento da liturgia celebra-

da dentro dos templos. A sociedade hu-
mana, para ser construída, precisa de leigos 

conscientes de sua missão e convictos de sua 
própria responsabilidade na construção do Reino de Deus.

Que cada cristão, cada paroquiano, seja uma “célula 
viva” do corpo místico de Cristo. Que todos trabalhemos 
na unidade, respeitando as diversidades, os ritmos e ne-
cessidades de cada um. Que nosso trabalho contribua 
para a edifi cação de uma nova sociedade, onde caibam 
todos, com justiça, amor e paz!

Frei Valdecir Schwambach
Pároco
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EXPEDIENTE

HORÁRIOS DE MISSAS
2ª a 6ª feira: 7h, 12h e 18h
Sábados: 15h
Domingos: 7h, 9h, 11h30, 17h e 19h

MISSAS ESPECIAIS
3ª feira: 7h, 12h e 18h (Missas de Santo Antônio)
1ª sexta-feira do mês: 15h (Missa de Frei Galvão)
4º domingo do mês: 19h (Missa da Mãe Rainha)
3ª segunda-feira do mês: 12h (Missa da Solidariedade)
Domingos: 10h (Missa no Hospital São Paulo) 

HORÁRIOS DA SECRETARIA PAROQUIAL
2ª feira: 8h às 17h
3ª a 6ª feira: 8h às 20h
Sábados: 8h às 18h
Domingos: 8h às 13h

HORÁRIOS DE CONFISSÃO
2ª a 6ª feira: 9h às 11h30 e das 15h às 18h

MAIO: MÊS MARIANO
No dia 12 de maio, na Missa das 15 horas, as crianças farão a 
Coroação de Nossa Senhora. Traga sua fl or para ser abençoada.

31 DE MAIO - CORPUS CHRISTI 
10h30 - Adoração ao Santíssimo Sacramento com bênção
12h - Missa Solene de Corpus Christi
18h - Missa de Corpus Christi

HORA SANTA EUCARÍSTICA
A partir do dia 21 de junho, toda a terceira quinta-feira do mês, às 
18h30, celebraremos a Hora Santa Eucarística com a bênção do 
Santíssimo. Participe desse momento de oração individual e comuni-
tária, rezando pelas famílias, enfermos e outras necessidades. 

CATEQUESE PARA ADULTOS
No dia 2 de agosto iniciaremos a catequese para adultos. Os encon-
tros acontecerão às quintas-feiras à noite, das 20h às 21h45.

DÍZIMO
Agradecemos todos os dizimistas que colaboram com sua oferta 
material para nossa Paróquia, permitindo-nos assim, realizar nossos 
trabalhos com serenidade, criando ambiente acolhedor para os que 
chegam e permitindo a continuidade de nossa missão.
Seja um dizimista também! 

As terças-feiras, em todas as igrejas franciscanas 
do mundo todo, milhares de pessoas acorrem 
em busca do “pão de Santo Antônio”, de bên-
çãos, proteção e da intercessão do santo, pois 

fora enterrado em uma terça-feira. Mas, ao olharmos 
para esse santo franciscano, o que vemos para além do 
“pão” e da tradição casamenteira? 

Vemos um homem que em sua vida buscou em tudo e a 
todo o momento fazer o bem, viver a caridade, o seu ba-
tismo. Assim, no Ano do Laicato – tempo oportuno para 
refl etirmos sobre a vida e a missão do cristão leigo (não 
consagrado) na Igreja e no mundo –, temos a oportuni-
dade de olhar para Santo Antônio e aprender com ele 
muitos ensinamentos, dos quais queremos destacar dois:

 

1. A missão começa onde o coração está
Antônio, em seu ardor missionário, faz o pedido para ir 
ao Marrocos pregar o Evangelho, disposto também a 
dar a vida por Jesus Cristo. Mas, durante a viagem, fi ca 
muito doente e é obrigado a voltar. No retorno, o barco 
onde estava foi atingido por uma forte tempestade que 
desviou a rota, e ele vai parar na Itália. 

Talvez também nossa ideia de missão seja cruzar ocea-
nos, atravessar fronteiras. Entretanto, é fundamental nos 
perguntarmos: quais são as fronteiras mais difi cultosas 
a serem “vencidas”? Talvez sejam as portas de nossas 
casas, o convívio com as pessoas com os quais o nosso 
relacionamento não está muito “afi nado”; seja o mar dos 
ruídos do trabalho, da escola; ou ainda, as trevas do 
nosso coração que precisam ser vencidas. 

Participe das missas com 
o Tríduo de Santo Antônio:
Dia 10/06 - 11h30 e 19h

Dias 11 e 12/06 - 18h 

No dia 12, Dia dos Namorados, haverá bênção das 
alianças dos namorados e casados em todas as missas.

Nas missas do Tríduo haverá bênção e distribuição do 
pão de Santo Antônio

 Festa de Santo Antônio

COM SANTO ANTÔNIO, SER SAL 
DA TERRA E LUZ DO MUNDO!

Colabore com o bolo de Santo Antônio
Como todos os anos, contamos com sua colaboração para a 
confecção do bolo de Santo Antônio. Colabore trazendo algo 
para o recheio do bolo: leite condensado, abacaxi, pêssego 
em calda, etc. Recebemos também doações de refrigeran-
tes em lata. Doações em dinheiro podem ser feitas direta-
mente na Secretaria Paroquial.



 Festa de Santo Antônio
13 de junho – dia de Santo Antônio
Missas às 7h, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30.
Na missa das 18 horas, de um modo especial, dedicaremos 
as intenções a todas as pessoas chamadas Antônio e Antônia.

Ao fi nal de todas as missas teremos a bênção do pão de 
Santo Antônio.

Os freis estarão em frente à igreja dando bênção para os que 
desejarem.

 Festa de Santo Antônio
Bolo, pastéis e lembrancinhas
Nos dias 10 (nesse dia somente após as missas no sa-
lão paroquial), 11, 12 e 13, a partir das 8h, teremos a 
venda o popular bolo de Santo Antônio. A partir do dia 
11, você encontrará os deliciosos pastéis e pães de mel 
em frente à igreja.

Não deixe de conferir também nossa tenda com artigos 
religiosos e outras lembrancinhas!

COM SANTO ANTÔNIO, SER SAL 
DA TERRA E LUZ DO MUNDO!

2. Testemunhas do Deus Amor
Antônio foi um grande pregador do Evangelho, por isso é in-
vocado na ladainha como “Trombeta do Evangelho”. Mas é 
necessário que o testemunho do Ressuscitado e do amor que 
ressuscita esteja presente em nossas obras, mais do que nas 
palavras. 

Em um mundo de tantas palavras, precisamos do silêncio que 
ensina, que cuida, que ama. Jesus, no Sermão da Montanha 
afi rma: “Vós sois o sal da terra... vós sois a luz do mundo”. 

Não somos cristãos para nós mesmos apenas, somos dis-
cípulos para os outros. Devemos temperar a terra com o 
amor que cuida, que ampara, que vai ao encontro, que 
silencia e que sabe calar. Temperemos como amor, com a 
caridade e com a misericórdia. 

Já a luz ilumina, esclarece, guia, dá segurança no cami-
nho. Não tem sentido acender uma lâmpada e escon-
dê-la! As boas obras são o testemunho que revela que 
somos habitados pela presença da Luz, não é uma luz 
íntima, que pertence somente a nossa individualidade e 
fi ca resguardada na privacidade, mas a luz que se comu-
nica nas boas obras que “traduzem no compromisso com 
os pobres, os excluídos, os abandonados”.

Que Santo Antônio nos inspire a colocar o coração em 
tudo o que fazemos e a derramar amor onde estiver-
mos; que sejamos portadores da Luz e não busque-
mos ser holofotes ou luzeiros! No silêncio do campo 
da vida semeemos esperança e misericórdia ilumi-
nados pela bondade divina.

Santo Antônio, rogai por nós!



Jovem, venha descobrir sua vocação!

Na luz do Cristo Ressuscitado, o eterno vencedor, caminhamos no 
mês de maio com Maria, Mãe de Deus e nossa, preparando-nos 
para a grande celebração de Pentecostes, festa do Espírito Santo 
– luz e guia da Igreja.

Começamos o mês celebrando o Dia do Trabalhador, agradecendo a Deus o 
dom do trabalho e suplicando a Ele, por intercessão de São José, o operário 
de Nazaré, que em nossa sociedade todos possam ter trabalho e salário 
dignos.

Num gesto de gratidão e ternura, lembramo-nos de todas as mães, trazendo 
em sorrisos e palavras o sentimento dessas mulheres tão especiais.

Maria, que gerou Jesus no ventre e no coração, foi força na Cruz e esperança 
na Ressurreição, também nos ajude a sermos fi rmes nas cruzes diárias para 
alcançarmos a esperança das ressurreições cotidianas tão necessárias. 

Que ela nos ajude a fazer de nossa vida uma constante Eucaristia – cuja festa 
iremos recordar em Corpus Christi –, um incessante serviço, uma permanente 
entrega como ela fez desde o Magnifi cat “Eis aqui a serva do Senhor”.

Por isso, rezemos:
Dá-nos, Senhor, que a exemplo de Maria, a mãe da Eucaristia, sirvamos 
cada dia a nossos irmãos, gozando a plenitude de ser fi lhos.

Que partilhemos todos os dias, e cada vez melhor o Espírito Santo que mora 
em nossos corações e no de cada uma das pessoas que encontramos e com 
quem convivemos.

Possamos amar e nutrir o Cristo que está nascendo todos os dias em cada 
pessoa que encontramos. 

E nos esvaziemos de toda posse e de todo consumismo, de todo comando 
e de toda manipulação, de toda autocomplacência e de toda preocupação 
com o que estão pensando ou dizendo de nós, pois quanto mais vazios nós 
estivermos, mais nos inundaremos com a graça de Deus. Amém.

(Oração baseada no livro ”Maria Franciscana”, de Frei José Carlos Pedroso, OFMCap)

Ao longo de todo o ano somos chamados a rezar 
pelas vocações. Vocação acertada é vida feliz! 
Diariamente, é necessário perguntarmos ao Senhor: 
“Senhor, que queres que eu faça?”. Foi essa pergun-
ta que Francisco de Assis dirigiu ao Senhor quando 

começou a perceber que Este o chamava para algo 
a mais, a dar um passo um pouco mais ousado.

Você, jovem, que sente esse chamado, não o ignore. 
A Vida Franciscana é uma opção de vida para você!

Entre em contato conosco para um aconselhamento vocacional
(11) 5576 – 7960 (Agendar com Frei Carlos)

Jovem, venha descobrir sua vocação!

MARIA: FORÇA 
NA CRUZ, ESPERANÇA 
NA RESSURREIÇÃO!


