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 Palavra Amiga 
Balancete 
É o que toda firma deve fazer. “Mutatis mutandis”... a 
paróquia também deve, mesmo que sucintamente. 
Agora é só uma tentativa de elencar algumas de 
nossas pastorais. 
Aspecto “religioso”. Vai indo, nas rotineiras práticas 
religiosas: missas dominicais e semanais, devoções 
como o “terço dos homens”, a novena do Perpétuo 
Socorro, a hora santa das missões, RCC, a 
catequese dos sábados, etc. A freqüência baixou um 
pouco. É só continuar assim? Algo a sugerir? 
Aspecto “social”.  O cuidado dos pobres continua 
bem, seja nos jantares de sexta e sábado com seus 
“atendimentos” de roupas cobertores remédios etc., 
seja nos “quites” diários.  
Estão “ressuscitando” as reuniões da 3ª idade, nas 
3ªs terças feiras às 03:00h da tarde, como “Grupo 
Ternura”.  Precisamos de + gente com – .. Aulas 
de ioga esperando por + alunos.  Aulas de 
alfabetização, idem.    O “bazar’ vai bem, obrigado; 
venha colaborar nos dias 05/06 e 07 de Julho.  O 
“coral” vai  ressuscitando. Sua “páscoa” será a festa 
do padroeiro a 10 de agosto.  A “catequese infantil” 
está “diplomando” na primeira comunhão dentro em 
pouco. Os “ministros da eucaristia” carecem de 
doentes (graças a Deus!). Ajudem-nos a pensar 
alternativas operacionais. 
Que mais você acrescentaria a esta radiografia? E 
como poderia você encaixar se, em mais o que? 
Como dizimista você já está engajado. Que tal um 
pouco mais de “ações humanitário-apostólicas” 
também fora das asas da paróquia? Vamos tentar?  
À luz do ESPÍRITO!   
Este balancete é bem pobre. É o que somos.                                                                                  
                                                                               PV      
P.S.  1. Faltou a “minha” pastoral!?    - Graças a 
Deus, que somos um pouco mais de pastorais.. 
         2. Em linguagem comercial, chama-se balanço, 
balancete. Em linguagem clerical estaria isto, mais 
para “exame de consciência” OK? 

 
 Ação Comunitária e participativa    
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“Filha(o) bonita(o)” 
É assim que ela sempre saúda quem dela se 
aproxima. Mas, na verdade ela mesma, é a “filha 
bonita” da Paróquia. Com seu jeito meigo, com seu 
sorriso sincero, jamais deixou de colaborar, 
vendendo convites para os eventos, arrecadando 
prendas e guloseimas para os chás beneficentes. 

Tornou-se, assim conhecida e respeitada. Hoje, 
afastou-se de nós; por força das circunstâncias, foi 
morar bem longe daqui. 
Deixa porém, nossa gratidão e saudade de todos os 
que a conhecem. Permita Deus, que ela possa vir 
muitas vezes, partilhar das nossas reuniões. 
Cabe porém, a nós, proporcionar-lhe esse convívio -  
que sabemos – faz bem também à nós. O seu 
“mimo”, nas datas marcantes, não haverá de faltar. 
Com seus 99 anos de idade, lúcida, nos brindou 
neste último domingo, com seus versinhos 
esperados. Que seu exemplo de garra e colaboração 
sirva para levarmos avante todos nossos projetos.  
Rosa de Jesus Almeida – Jóinha, nossa gratidão e 
muito amor de todos os seus filhos(as) bonitos(as) 
da Paróquia. Mas, não estamos dando folga não; 
contamos com seu trabalho e colaboração hoje e 
sempre. Sua Paróquia que não a esquece.       Anice 

 
Ps: domingo dia 11 celebramos às 10h00 a missa de 7º 
dia de nossa querida Jóinha. Presentes familiares e 
amigos além de nossa comunidade. Recordamos com 
saudade seus tradicionais “versinhos” do dia da mães: “ 
qáin tâin mãi tâin tudo; qáin não tâin mãi não tâin 
nada” ! ... 
Continue conosco lá do céu, Dona Jóinha.          Pv 

 

   Ação Missionária          

 
Copa do Mundo e Tráfico de Pessoas 
Uma Coletiva na sede da Conferência dos Religiosos 

do Brasil (CRB), em Brasília (DF), na quarta-feira, 

dia 14 de maio, às 9h, reuniu a Imprensa, órgãos e 

instituições afins, em torno do tema Copa do Mundo 

e Tráfico de Pessoas. O objetivo foi lançar na Capital 

Federal, a Campanha "Jogue a favor da vida - 

denuncie o Tráfico de Pessoas", uma iniciativa da 

Rede um Grito pela Vida da CRB Nacional 

De acordo com as organizadoras, a Coletiva visou 
sensibilizar e informar a sociedade civil, em especial 
os grupos mais vulneráveis sobre o Tráfico de 
Pessoas e a Exploração Sexual. Objetiva ainda, 
alertar sobre o risco do crescimento do crime e 
outras formas de violação dos Direitos Humanos 
durante megaeventos como a Copa do Mundo e 
enfatiza o tema da Campanha da Fraternidade 2014 
"Fraternidade e Tráfico Humano".                       Beth 

Fonte: www.crbnacional.org.br         

http://www.senhorbomjesus.pro.br/


 

 Agenda 
14/05 (quar): São Matias, Ap. rpn – Missa às  17h30. 

17/05 (sáb): Reunião do Grupo Perseverança das 10:00h 

às 11:30h  Catequese das 15:30 às 17:00h  Missa da 

Catequese às 17:30h. 

18/05 (dom): Missa dos dizimistas e Aniversariantes do 

mês às 10h. Missa do Grupo de Nª. Sra. de Shoenstatt 

 Domingo do dízimo – missa às 10:00h e 17h30  

22/05 (quin): Santa Rita de Cássia, rpn. Missa às 17h30 

24/05 (Sab): Reunião do Grupo Perseverança das 10:00h 

às 11:30h  Catequese das 15:30 às 17:00h  Missa da 

Catequese às 17:30h. 

25/05 (dom): 6º Domingo da Páscoa  Missa do Grupo 

Jovem  às 10:00h e 17:30h.   

30/05 (sex): S. Joana d´Arc, VgMt. 

31/05 (Sab): Visitação de N. Senhora - Reunião do Grupo 

Perseverança das 10:00h às 11:30h  Catequese das 

15:30 às 17:00h  Missa da Catequese às 17:30h. 

Preparação para o Sacramento do Batismo às 15:00h   

GRUPO DE ORAÇÃO - sextas das 19h30 às 21h30 

YOGA - aulas às terças e quintas das 10:00h às 11:30h.  

01/06 (dom):Ascensão do Senhor  Mis da Irmandade 

 Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Dia 

Mundial das Comunicações Sociais. Início da Novena 

de PentecostesCPP após Mis das 10h e missa às 17h30.  

07/06 (sab):Reunião do Gr Perseverança das 10:00h às 

11:30h  Catequese das 15:30 às 17:00h  Missa da 

Catequese às 17:30h. Preparação para o Sacramento do 

Batismo às 15:00h . 

08/06 (dom): Solenidade Pentecostes.Mis às 10h e 7:30h 

09/06 (seg): S José de Anchieta,Presbitero. Mis às 17:30h.  

13/06 (sex): Santo Antônio.  Missas às 12:00h e 17:30h 

com distribuição do pão de Sto Antônio pós as missas.  

14/06 (Sab): Reunião do Gr Perseverança das 10:00h às 

11:30h  Catequese das 15:30 às 17:00h  Missa da 

Catequese às 17:30h. Preparação para o Sacramento do 

Batismo às 15:00h . 

15/06 (dom): Festa Ssma. Trindade. Missa dos 

dizimistas e Aniversariantes do mês às 10h.   Missa 

do Grupo de Nª. Sra. de Shoenstatt  Domingo do 

dízimo –  missas às 10:00h e 17h30 

                           

                   Ação Litúrgica   
20/905 – São Bernardino de Sena, grande pregador, rpn 
26/05 – São Felipe Neri,  conhecido como santo da alegria. 
Fundou a Congregação do Oratório para a educação d a 
juventude. 
27/05 – Santo Agostinho de Cantuária, discípulo de São  
Gregório Magno, e reconhecido por católicos e anglicanos 
como primeiro bispo e pai da Igreja Inglesa. 
 28/05 – Beato Ludovico Pavoni. Fundador, rpn 
31/05 – Visitação de Nossa Senhora. A Igreja encerra o 
mês dedicado a Maria com a festa da visitação à Sta 
Isabel. 

01/06 – Ascensão do Senhor. Jesus conclui sua missão, 
despede-se dos seus sem abandoná-los e é elevado e 
glorificado pelo Pai. 
03/06 – São Carlos Lwanga , mártir. Carlos e 
companheiros, por não renunciarem à fé, foram vítimas da 
perseguição do rei contra os cristãos. São os primeiros 
mártires da África subsaariarna. Rpn. 
05/06- São Bonifácio, Bispo e mártir promoveu a reforma 
da Igreja no norte Europeu, fundando igrejas e mosteiros. 
08/06 – Pentecostes. Somos motivados a acolher o dom 
do Espírito Santo com a mente e o coração aberto. Ele que 
vem em socorro das nossas fraquezas, acenda em nós o 
amor e alegria de sermos a assembléia amada de Deus. 
09/06 – São José de Anchieta, jesuíta que veio ao Brasil 
em 1553 como missionário amigo e defensor dos índios, 
cuja cultura assimilou pacificando-os e escrevendo a  
primeira gramática de sua língua. Apóstolo do Brasil.  
11/06- São Barnabé Apóstolo, segundo os Atos dos 
Apóstolos “ homem virtuoso e cheio do Espírito Santo de 
fé”, companheiro de Paulo na atividade missionária no 
primeiro Concílio de Jerusalém.  
13/06 – Santo Antonio de Pádua, presbítero e doutor; 
nascido em Portugal, um dos maiores pregadores da 
Igreja. Com problemas de saúde foi acolhido em Pádua, 
Itália onde veio a falecer. Intercessor das coisas perdidas e 
dos namorados. Rpn. 
15/06 – Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 
louvamos e agradecemos. Incita nos a vivermos em amor 
e comunhão que desabrocham na vida eterna da Trindade.                             
                                                                                  Cidinha                                                              

 
  Maio – Maria  

Esse mês é dedicado a Maria, a criatura perfeita, guia e 
exemplo para toda humanidade, para todos serem, na vida 
comum, verdadeiros discípulos do seu Filho Jesus. 
A Igreja homenageia a Mãe Santíssima com quatro 
dogmas de fé ; são eles: 
 a maternidade divina  da Santa Maria, em 431, no 
Concílio de Éfeso,definida pela palavra grega “theotókos”; 
a virgindade de Maria,  no Concílio de Calcedônia, 451; 
a Imaculada Conceição, em 1854, pelo papa PioIX; 
a Assunção de Nossa Senhora, em 1950, pelo Pp Pio XI 
Maria  foi elevada aos céus em corpo e alma. 

                                                                          Diac. Sergio                                                                   
                                                                                        

Nossa Paróquia na Rede Vida  
A TV Rede Vida transmitiu ao vivo por 7 minutos 
mensagens e visualizações de nossa paróquia no 
dia 14 de abril às 18h30 “ Foi Chique”, 
testemunharam os que sintonizaram. “ Obrigado, 
volte sempre, Rede Vida!”  

Nossa Paróquia na Canção Nova 
A TV  Canção Nova levou ao ar  “o programa 
paróquia Bom Jesus”  aqui gravado. Aconteceu no 
sábado dia 17 de maio às 12h45 e foi reprisado dia 
22 quinta às 20h15. Você gostou? “ Obrigado 
Canção Nova. Volte sempre”. 

Próximo Bazar 
 No espírito de fratenidade, preparemo-nos para o 
próximo bazar nos dias 05, 06 e 07 de julho. 
Esperamos por você! 

 

34ª Exercitações 
Venha! Dias 24 e 25, das 8h30 às 18h30 e dias 31 e 
01 mesmos horários.O Mundo vai ser Melhor! Para 
você e os que o rodeiam.                

 


