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Para nós católicos  o mês de Junho é marcado  pelo clima de festividade ,pois assim veja-
mos : 03/06 –Santíssima Trindade , 07/06 – Corpus Christi, 13/06- Santo Antonio , 24/06 

– São João Batista e , sem contar , que teremos três tríduos festivos de padroeiros em nossa 
comunidade paroquial. Do período de 10 a 13/06 –Santo Antonio do Parque Montenegro 
II,dos dias 24 a 27/06 –N.Sra do Perpétuo Socorro no Novo Renascer e finalizando dos dias 
28/06 a 01/07 –São Pedro Apóstolo do Mutirão.

Propositalmente fiz questão em omitir no parágrafo anterior uma solenidade belíssima na 
vida da nossa Igreja , a festa do Sagrado Coração de Jesus (15/06). Para nós que cremos na 
fonte inesgotável de graças que jorra desta soluta devoção , nos associamos às súplicas de 
milhões de fiéis que clamam incansavelmente : ” Jesus manso e humilde de coração , fazei 
o nosso coração semelhante ao vosso! “.Alimentar e multiplicar esta genuína tradição evan-
gélica que brota na mística do calvário de Jesus ; ” mas um dos soldados transpassou-lhe 
o lado com uma lança e logo saiu sangue e água’’. (Jo 19,34), é  continuar servindo a Deus 

e sua Igreja oblatinamente , como  cordeiros imolados  para salvaguardar a missão do nosso mestre e Senhor , é sermos 
hóstias vivas ou seja, vítimas de expiação e libertação dos pecados deste mundo. É fazer memória viva do seguimento de 
Jesus, carregando nova cruz até o fim e bebendo do cálice que Ele bebeu. Agradecemos a Deus a existência do apostolado 
da oração em nossa paróquia que tem como principal missão promover no coração da igreja e no ventre do mundo, esta 
riquíssima devoção que torna-se um eficaz meio de experimentarmos a misericórdia do Senhor. 

Nosso pai fundador São Pedro Julião Eymard ( o apóstolo da Eucaristia ), não deixou de beber da fonte desta santa devo-
ção e deixou-nos como legado espiritual como sacramentinos(as) o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus (confira com seus 
próprios olhos sua imagem ao lado do sacrário em nossa igreja matriz), pois em cada missa que celebramos oferecemos ao 
coração de Deus e ao altar do Senhor Jesus nossas súplicas, preces e intenções.

Viva o Sagrado Coração de Jesus! Salve o Imaculado Coração de Maria!

Meu abraço fraterno e bênção de pastor

Seremos fortes sendo fraternos!
Pe. Antônio Ruy Barbosa Mendes de Moraes sss  
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Pastoral da Pessoa Idosa

A 13 de Maio de 1981, ocorreu na Praça de São Pedro o atentado contra o Papa Karol Wojtyla que 
estava a ser muito incômodo para muitos dos senhores do mundo. Daí, até a um atentado para lhe 
dar a morte foi um passo. Recolhido de imediato na Clínica Gemelli, ali permaneceu alguns meses 

até à sua plena recuperação. Foi um tempo de reflexão e de oração.
Quando o Papa deixou a clínica, quis oferecer ao mundo um documento notável sobre o sofrimento hu-
mano, a Encíclica Salvifici Doloris. Assinada a 11 de Fevereiro de 1984, constitui a carta magna de uma 
pastoral diferente. Se é certo que “o sofrimento humano suscita compaixão, inspira também respeito e, a 
seu modo, intimida” diz o Papa. É por isso que se torna urgente refletir sobre o mundo do sofrimento e 
encontrar os caminhos para superá-lo e descobrir para ele um sentido mais profundo.
“A medicina, enquanto ciência e, conjuntamente como arte de curar, revela no vasto terreno dos sofri-
mentos do homem o seu setor mais conhecido”. E o Papa continua falando da importância da terapia que 
permite vencer alguns dos problemas humanos. Para além do sofrimento físico, é indispensável acompa-
nhar o ser humano no seu todo, para este poder vencer os sofrimentos psicológicos, morais, sociais e até 
espirituais. O que está em questão é a saúde integral de cada pessoa. Talvez por isso, nesta carta encíclica 
comece a desenhar-se o que um ano mais tarde o Papa vai chamar “Pastoral da Saúde”. 
Se a Pastoral é a ação organizada da Igreja, através da qual se torna presente, aqui e agora a ação salvífica 
de Cristo, então em Jesus Cristo todo o sofrimento é vencido pelo amor, e esta ação salvífica de Deus opera-
se pelo dar mais saúde a cada pessoa na circunstância concreta em que está a viver.
A encíclica termina com uma interpretação maravilhosa da parábola do Bom Samaritano em que este es-
trangeiro faz tudo para dar saúde e mais qualidade de vida ao homem caído na estrada de Jericó .
Curiosamente, nos últimos discursos do Papa sobre a Pastoral da Saúde, este insiste muito em que os Pro-
fissionais de Saúde (médicos, enfermeiros, voluntários e outros) devem tornar-se “bons samaritanos” na 
generosidade com que assistem e acompanham todos os que deles necessitam.

Atuação da Pastoral da Saúde na Matriz Santíssima Trindade
Reuniões: 3ª terça-feira de cada mês às 19:00. | Contato: 3291-2116 – Maria de Fátima
Objetivos
-Ajudar o povo a ser agente de saúde ( e não objeto);
-Capacitar o povo para desenvolver ações básicas de sua saúde e a formação de agentes de saúde entre 
pessoas indicadas pela comunidade.
-Apoiar a organização do povo na reivindica de seus direitos.
-Articular a saúde Comunitária com instituições de saúde, movimentos e organizações que promovam a 
vida.
-Centrar todos os esforços na educação na trans formação, a partir da comunidade, sob o critério de três 
dimensões Comunitárias, Solidárias e Política-Institucional.
-Preparar Agentes da Pastoral da saúde para anunciar a Boa Nova ao homem, diante do sofrimento, da 
doença e da morte.
-Proporcionar assistência psico-espiritual aos enfermos internados e domicilio.
-Promover a capacitação e formação integral e permanente dos Agentes de Pastoral da saúde, nos aspectos 
humanos, técnicos, éticos e cristãos.
-Visualizar, à luz da fé e da pessoa de Jesus, a realidade da saúde e da enfermidade, da vida e da morte, as 
implicações da ciência e da tecnologia no mundo da saúde.
-Promover a capacitação, a formação integral e permanente dos Agentes da Pastoral.
-Ajudar os doentes, seus familiares e todos as que os assistem a descobrir o verdadeiro sentido da dimen-
são celebrativa e sacramental da fé e especialmente dos sacramentos da Penitencia, Eucaristia e Unção dos 
Enfermos, com uma adequada catequese.

17 a 13 de Junho
Festejos em honra a Santo Antônio

16 de Junho
20:00h – São João- EJC (Matriz)

17 de Junho

23 e 24 de Junho

28 de Junho

01 de Julho

03 de Julho

05 a 12 de Julho

07 de Julho

Aniversariantes do Mês

24 a 27 de Junho

08:30h – Formação. Específica EFOSM 
(Matriz- Tema: Documento 94-Diretri-
zes Gerais)
16:00h – Celebração Eucarística Planal-
to Cidade Nova (Equipe Celebrativa: 
N.Sra.Ssmo.Sacramento e Matriz)

08:30h – Pastoral Familiar/Pré-Matri-
mônio/Curso de Noivos (Matriz)

08:30h – Abertura das Festividades em 
honra a São Pedro Apóstolo

Encerramento das Festividades em 
honra a São Pedro Apóstolo
17:00h – Missa da Família (ECC e Pasto-
ral Familiar-Matriz)

19h00h-Missa RCC Paroquial

Assembleia da província sacramentina

Evento ECC (Matriz)

Festejos de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro

 “Parabenizamos a todos os   
aniversariantes do mês de 
Junho , por esta data tão im-
portante, desejamos muita 
paz, saúde em suas vidas.”
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Santíssima Trindade

Missa de Renovação
No dia 12 de maio de 2012, na Paróquia 

santíssima trindade, aconteceu a cele-
bração eucarística de Renovação dos votos de 
consagração das comunidades VIDA (CV) E 
ALIANÇA (CA) referentes ao ano de 2012 da 
comunidade EMANUEL. A Missa foi presidi-
da pelo nosso pároco Pe. Ruy , contando com 
a presença de toda a comunidade.

Capela Santa Tereza D’Ávila

Jantar das Mães
Aconteceu no dia 19.05.2012 às 19:00hs, na 

Capela Santa Teresa D´Avila, localizada na 
Cidade Nova, o jantar do Dia das Mães ,que  teve  
como a atração musical Comunidade Estrela de 
Davi, que animou durante a toda a festa. A Co-
munidade parabeniza a todos pela dedicação dos 
envolvidos.

Capela São Francisco

Missa no Planalto Ci-
dade Nova
No dia 20 de maio de 2012, às 17:00hs, 

a celebração mensal do 3º domingo 
no planalto cidade nova  que teve como 
celebrante o Pe.Roberto Reinaldo. Toda a 
comunidade fez-se  presente nesse mo-
mento de fé  tão importante , após a cele-
bração houve um momento para venda 
de comes e bebes ,na qual o dinheiro será 
revertido para construção da futura ca-
pela na comunidade.

Capela Cristo Ressucitado

Formação Específica
RICA
Dando prosseguimento ao programa anual 

de formação em nossa Paróquia a EFOSM – 
Escola de Formação e Solidariedade Missionária , 
ministrou nos dias 26 e 27 de Maio de 2012 na Ca-
pela de Cristo Ressuscitado a 1ª etapa do curso do 
RICA – Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, tendo 
como facilitador o Sr Jocélio Sousa, Secretário da 
REM Nossa Senhora da Conceição e Coordenador 
da Pastoral de animação Litúrgica e Catequética da 
Regional;
Esta 1ª fase do RICA, foi direcionada para a Pas-
toral da Catequese em suas 04 etapas (Batismo, 
Eucaristia, Crisma e Matrimônio), porém contou 
com a presença de muitas outras Coordenações de 
Comunidades e de agentes de pastorais dos diver-
sos setores de nossa Paróquia, em uma 2ª fase este 
curso será estendido a todos os agentes pastorais.
O Curso do RICA está inserido pela CNBB, nas Di-
retrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil –DGAE, a Iniciação à Vida Cristã é uma 
urgência a ser assumida pela Igreja para bem con-
seguirmos realizar nossa missão de evangelizar.
Dentre os temas abordados destacaram-se os sete 
passos da Iniciação Cristã:

1. O Encontro: a iniciação começa por um encontro 
vivo, envolvente e atraente com Cristo.

2. A Conversão: o cristão se transforma, muda de 
vida, torna-se discípulo fiel.
3. O Discipulado: o cristão cria o desejo e o gosto de 

Capela Sagrada Família de Nazaré

Jantar das Mães
Aconteceu no dia 19.05.2012 às 20:00hs , na Ca-

pela Sagrada Família de Nazaré, localizada 
no Residencial Marcos Freire, o jantar comemorati-
vo do Dia das Mães.  O evento contou com sorteios 
de brindes e com animação musical por conta do 
Sr.Conrado e Jucineide. A Comunidade Sagrada 
Família a agradece colaboração e a participação de 
todos.

ser melhor, de aprofundar-se, de crescer.

4. O Engajamento na Comunidade: a catequese de 
iniciação cristã conduz o cristão a amar a igreja, a 
envolver-se na comunidade a participar da vida da 
comunidade e vibrar com ela.

5. A Celebração: é a união da catequese e celebra-
ção, da catequese e liturgia, da fé e oração, e da fé e 
vida sacramental.

6. A Missão: a iniciação cristã leva à missão, à evan-
gelização; anunciar, pregar, divulgar para os ou-
tros até os confins da terra, as maravilhas do amor 
de Deus que salva a todos; este é o grande resulta-
do da iniciação cristã.

7. O Testemunho: o cristão iniciado testemunha sua 
fé onde quer que esteja.
A Iniciação Cristã é importante porque leva o indi-
viduo a se encontrar, se entusiasmar e vibrar pela 
fé cristã, pela igreja, enfim, pela religião católica.



Este ano os festejos em honra ao Padroeiro da Matriz de 
nossa Paróquia Santíssima Trindade foram realizados du-

rante o período de 25 de maio a 03 de junho de 2012, A festa 
iniciou-se cedinho às 05:45h do dia 25/05 com a alvorada com 
o repicar dos sinos seguido de uma caminhada com o oficio de 
nossa senhora e de um café da manhã coletivo.Durante os 10 
dias de festejos tivemos novenas, celebrações, entre elas uma 
muito especial e única em nossa comunidade o Lucernário Eu-
carístico – A Celebração da Luz.
Sempre após as celebrações, ocorreram momentos na praça 
com: show católico com a Banda Tautobios, bingos, leiões, 
show de humor e muito mais. No encerramento houve uma 
pequena procissão saindo da matriz, percorrendo as ruas da 
1ª e 2ª etapas do bairro José Walter e no término uma celebra-
ção festiva com os religiosos Sacramentinos e o encerramento 
com queima de fogos, arreamento da bandeira e um leilão na 
praça.
 

Matriz

No dia 31 de maio de 2012, dentro dos festejos da matriz San-
tíssima Trindade, tivemos um momento marcante e emo-

cionante para a comunidade: A Coroação de Nossa Senhora, que 
contou com uma procissão saindo da Capela Cristo Ressuscitado 
em direção a Matriz, onde aconteceu a Celebração e Coroação.

Sagrada Família

Em 30 de maio de 2012, foi realizada a Coroação de Nossa Se-
nhora, na Capela Sagrada Família de Nazaré, com a presen-

ça significativa dos paroquianos das Comunidades: Residencial 
Marcos Freire, Pequeno Mondubim e Arvoredo, com a partici-
pação de crianças vestidas de Anjos para Coroar Nossa Senhora.
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Festejos da Matriz 2012
Os Festejos
Confira o que aconteceu, neste grande evento este ano tivemos momentos 
muito especiais!

Coroação de Nossa Senhora



5Bip - Boletim Informativo Paroquial - Junho de 2012

Festejos da Matriz 2012
As Fotos!!!
Confira a galeria de imagens que preparamos com carinho para você guardar de recordação !
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Festejos Santo Antônio de Montenegro

Festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Corpus Christi
Festa de

Do nascimento à Ordem de Santo Agostinho: 
Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, dia 13 de setembro de 1191, e morreu com 36 anos, dia 13 de 

junho de 1231, nas vizinhanças de Pádua, Itália. Por isso, é chamado Santo Antônio de Lisboa e Santo 
Antônio de Pádua, um dos santos mais populares da Igreja, ‘o santo do mundo todo’ chamou Leão XIII. 
Filho de Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, de famílias ilustres, recebeu o nome de Fernando no batis-
mo. Aos 15 anos, entrou no convento da Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, nas proximi-
dades de Lisboa. Lá permaneceu 2 anos quando pediu para ser transferido para o mosteiro  de Santa Cruz 
em Coimbra, porque eram tantas as visitas de parentes e amigos, que perturbavam sua paz. Em Coimbra 
fez filosofia e teologia e foi ordenado padre.
Santo Antônio continua sendo o santo mais popular do Brasil, conhecido também como padroeiro dos 
pobres, santo casamenteiro; é sempre invocado para achar objetos perdidos, e é muito lembrado nas festas 
juninas, nas quais são acesas fogueiras em sua homenagem.

A Capela
A comunidade de Santo Antonio nasceu em 2005, da iniciativa de uma moradora, a partir de realiza-

ções de terços e novenas nas casas. O ministro Demar realizou a primeira celebração da palavra. A 
primeira missa só ocorreu dois anos depois por iniciativa do pároco Padre Ruy, aos cuidados do seminaris-
ta Carlos Tamboril (estagiário em nossa paróquia), em 2007, com a colaboração do padre Roberto Reinaldo, 
na época seminarista, foi feito diversos eventos e movimentos na comunidade, dentre eles seu primeiro 
festejo. Em 2010 foi efetuada a compra de um terreno para a construção posterior da capela de Santo An-
tônio meta a ser atingida ainda 2011 ou 2012.
Localização – Rua C  nº 701 – Loteamento Parque Montenegro II – José Walter
Contato – 3291-5256 Eutímia  |  8881-3203 Veroneide
Grupos, Pastorais e Movimentos
-Pastoral da Liturgia e Dízimo
Santo Antônio quer que a nossa fé se fortaleza pelo bom exemplo e pelas boas ações, porque a fé sem obras 
é morta. 
“Eu vos esconjuros, pois deixai vossa boca emudecer-se e vossas ações falarem! Nossa vida está tão cheia 
de belas palavras e tão vazias de boas obras” (Santo Antônio).

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um título 
conferido a Maria, mãe de Jesus, representada 

em um ícone de estilo bizantino. Na Igreja Ortodo-
xa é conhecida como Mãe de Deus da Paixão, ou 
ainda, a Virgem da Paixão.
Um ícone célebre é venerado desde 1865 em Roma, 

A festa de Corpus Christi tem por objetivo cele-
brar solenemente o mistério da Eucaristia - o 

Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo.
 
Acontece sempre em uma quinta-feira, em alusão 
à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição 
deste sacramento. Durante a última ceia de Jesus 
com seus apóstolos, Ele mandou que celebrassem 
sua lembrança comendo o pão e bebendo o vinho 
que se transformariam em seu Corpo e Sangue.

Origem da Celebração
A celebração teve origem em 1243, em Liège, na 
Bélgica, no século XIII, quando a freira Juliana de 
Cornion teria tido visões de Cristo demonstrando-
lhe desejo de que o mistério da Eucaristia fosse ce-
lebrado com destaque. Em 1264, o Papa Urbano IV 
através da Bula Papal “Trasnsiturus de hoc mun-
do”, estendeu a festa para toda a Igreja, pedindo a 
São Tomás de Aquino que preparasse as leituras e 
textos litúrgicos que, até hoje, são usados durante 
a celebração. Compôs o hino “Lauda Sion Salvato-
rem” (Louva, ó Sião, o Salvador), ainda hoje usado 
e cantado nas liturgias do dia pelos mais de 400 mil 
sacerdotes nos cinco continentes. A procissão com 
a Hóstia consagrada conduzida em um ostensório 
é datada de 1274. Foi na época barroca, contudo, 
que ela se tornou um grande cortejo de ação de 
graças.

No Brasil, a festa passou a integrar o calendário re-
ligioso de Brasília, em 1961, quando uma pequena 
procissão saiu da Igreja de madeira de Santo An-
tônio e seguiu até a Igrejinha de Nossa Senhora 
de Fátima. A celebração de Corpus Christi consta 
de uma missa, procissão e adoração ao Santíssimo 
Sacramento. A procissão lembra a caminhada do 
povo de Deus, que é peregrino, em busca da Ter-
ra Prometida. No Antigo Testamento esse povo foi 
alimentado com maná, no deserto. Hoje, ele é ali-
mentado com o próprio Corpo de Cristo. Durante 
a Missa o celebrante consagra duas hóstias: uma 
é consumida e a outra, apresentada aos fiéis para 
adoração. Essa hóstia permanece no meio da co-
munidade, como sinal da presença de Cristo vivo 
no coração de sua Igreja.

na igreja de Santo Afonso, dos redentoristas, na Via 
Merulana. Tendo vindo da ilha de Creta e estado 
antes na Igreja de S. Mateus, igualmente em Roma, 
onde tinha sido solenemente entronizado no ano 
de 1499, e do qual se contam muitos milagres e his-
tórias.

Histórico da capela
Iniciou-se com animação do terço e a visita de Dom 
Aloísio em 1996. Em 1997 com Pe.Anízio iniciaram-
se as missas uma vez por mês, sempre no ultimo 
sábado, animada por Rita, Josefina, Iracema, Naza-
ré e Neta. Logo com a chegada do Pe. Ruy a comu-
nidade ganhou ânimo, mesmo a missa sendo cele-
brada na escola ou na rua. Em 2010 foi comprado 
um pequeno imóvel, batizado de “Cenáculo Maria 
do Socorro”.

Grupos, Pastorais e Movimentos:
Terço dos homens, pastoral do dízimo e catequese.

Horários das celebrações:
Celebração eucarística – 1º e 3º sábados 18:00
Outros sábados celebração da palavra, e dia 13 de 
cada mês, celebração da palavra ou Santa Missa.

Localização – Rua 09, casa 124 – Renascer.
Contato- 87479274 – Walder  |  88260790 – Moisés
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A Liturgia e a Santa Missa

Em memória

Padre Adriano
*02/09/1931  |  †13/06/2005

No dia 13 de junho de 2005, comple-
tam-se  7 anos de saudade do nos-

so padre Adriano, que tanto colaborou 
com a nossa Paróquia Santíssima Trin-
dade, no José Walter. Desenvolveu tra-
balhos na comunidade tais como :  foi 
articulador do MESC da  Arquidiocese 
e Região, trouxe para a paróquia o ECC 
e deu continuidade a construção de di-
versas capelas por ele pastoreada que 
são: Igreja de Cristo Ressuscitado conti-
nuidade deixada por Pe. Humberto, as 
capelas do Parque Dois Irmãos, Veneza 
Tropical e Tupã-Mirim. Um padre amigo 
de todas as comunidades, simples e que 
vivia intensamente o seu sacerdócio que 
abraçou com tanto amor e dedicação, 
sempre preocupado com as pessoas ca-
rentes. Nossos sinceros agradecimentos , 
Pe.Adriano.

Formação Cristã

A Liturgia
O que na verdade é a Liturgia? Liturgia é tudo aquilo que nos faz estar mais em contato com as coisas 

que cercam a celebração.  Cada qual dentro da sua função é responsável pelo todo. A música, os 
cantos, nossa participação em vez de simples “presença corporal”, tudo isso faz parte da liturgia. O ponto 
máximo da Celebração Litúrgica está no DOMINGO. Neste dia, a MISSA é o ponto alto da semana que 
está apenas começando. Por isso, vamos estudar melhor as suas partes para que possamos entedê-la como 
um todo

Os Ritos da Santa Missa
Ritos Iniciais - Entrada do Celebrante [todos em pé] vai começar a Celebração. Ao chegar no altar, o cele-
brante faz uma inclinação e depois beija o altar (mesa). O beijo tem um endereço: não é propriamente para 
o mármore ou a madeira do altar, mas para o Cristo, que é o centro de nossa piedade. O canto de entrada 
ajuda a promover a união da assembléia (as pessoas que estão na missa), a promover uma interiorização e 
ajudam a introduzir o tempo litúrgico.Os Ritos iniciais são:
Antífona de Entrada | Saudação | Ato penitencial | Senhor | Glória | Oração do Dia

Liturgia da Palavra - Durante as refeições as pessoas conversam, relatam acontecimentos. Toda conversa 
é sempre um enriquecimento espiritual, e na Missa também é assim. A Liturgia da Palavra é o alimento 
espiritual nesta ceia que a Missa reproduz. É a catequese, o ensinamento dos mistérios que são o funda-
mento da fé.
Na Missa os fiéis vão participar da Eucaristia, instituída por Jesus há 2.000 anos. Por isso, se a gente enten-
der o que Jesus e os apóstolos pensavam naquele momento fica mais fácil entender os motivos que levaram 
Jesus ao sacrifício na cruz. É isso que as leituras procuram fazer. Os Atos da Liturgia da palavra são:
Primeira leitura | Salmo Responsorial | Segunda Leitura | Aclamação do Evangelho | Evangelho | Homi-
lia | Profissão de Fé | Oração Universal

Liturgia Eucarística - Os fiéis, cheios de gratidão, oferecem a Deus o fruto do seu trabalho, louvando o 
Senhor e bendizendo Seu Filho, em cujo corpo serão transformados o pão e o vinho oferecidos. Antes de 
receber a comunhão em Cristo, os fiéis se cumprimentam reafirmando a comunhão entre irmãos - e reafir-
mam sua adoração a Deus rezando o Pai Nosso, a oração que aprendemos da boca de Jesus. A celebração 
eucarística se completa com a partilha do pão e do vinho, a comunhão do sacerdote e o recebimento da 
comunhão pelos fiéis.A celebração eucarística é o supremo e mais belo ritual da Missa, reproduzindo com 
delicadeza o acontecimento central da Última Ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia. A Missa recorda 
este momento com o Ofertório, a Oração Eucarística e a Comunhão.
Os Atos da Liturgia Eucaristica são:
Preparação da oferendas | Oração sobre as oferendas | Oração Eucarística | Ritos da Comunhão | Pai 
Nosso | Abraço da Paz | Fração do Pão | Agnus Dei | Comunhão

Os Ritos Finais - Os ritos finais encerram a assembléia mas não encerram o envolvimento espiritual dos 
fiéis com a sua Igreja. Abençoados por Deus, eles partem com a missão de viver a fé cristã na prática di-
ária. A Missa se encerra com a Bênção Final, um Canto Final e a exortação da Despedida. Todos de pé, o 
celebrante ergue a mão e marca os fiéis com o sinal da cruz pedindo para eles a bênção do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo – e a comunidade expressa sua alegria cantando uma vez mais. Por fim, a assembléia 
é despedida. Nas missas celebradas em latim, o celebrante diz “Ite missa est”, o que significa algo como 
“Essa é a missão (a ser cumprida)”. Nas missas em português, o celebrante conclui dizendo “Ide em paz, 
e o Senhor vos acompanhe”, com o mesmo sentido de liberar a assembléia para cumprir a missão que 
recebeu de levar aos povos a palavra de Deus. Os convidados à casa do Senhor saem de coração leve. Não 
vêem sua presença na Missa como o cumprimento de um dever - sentem-se felizes e distinguidos porque 
Deus lhes permitiu participar da Sua refeição. A Missa oferece um enriquecimento do espírito cristão que 
os fiéis devem continuar vivendo em casa, no trabalho, no lazer. Os fiéis levam para o seio de suas famílias 
a vivência da Missa e contribuem para a Missa celebrando a família, que é o alicerce da sua Igreja. Os Atos 
são: Benção Final | Despedida
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Fé Cristã

O Sagrado Coração de Jesus

Sagrado Coração de Jesus é uma das 
três solenidades do Tempo Comum, 

dentro da Liturgia da Igreja Católica, 
comemorada na segunda Sexta-feira, 
após a solenidade de Corpus Christi. 
Além disso, essa devoção também é 
cultivada pela Igreja Católica ao longo 
de todas as primeiras Sextas-feiras de 
cada mês. Consiste na veneração do 
Coração de Jesus, do mais íntimo de 
Seu Amor.

A Origem da Devoção

A origem desta devoção deve-se a San-
ta Margarida Maria de Alacoque, uma 
religiosa de uma Congregação conheci-
da como Ordem da Visitação. A Santa 
Margarida Maria teve extraordinárias 
revelações por parte de Jesus Cristo, 
que a incumbiu pessoalmente de divul-

gar e propagar no mundo esta piedosa devoção. Foram três as aparições de 
Jesus: A primeira, deu-se a 27 de Dezembro de 1673, a segunda em 1674 e, 
a terceira, em 1675.[1] Mais tarde, outra religiosa, a Beata Maria do Divino 
Coração, condessa de Droste zu Vischering, a partir de Portugal estendeu 
a esta devoção a todo o Mundo por meio de um acto de consagração solene 
pedido ao Papa Leão XIII.
Jesus deixou doze grandes promessas às pessoas que, aproveitando-se da Sua 
Divina Misericórdia, participassem das comunhões reparadoras das primei-
ras sextas-feiras. Disse Ele, numa dessas ocasiões a Santa Margarida Maria: 
“Prometo-te, pela Minha excessiva misericórdia e pelo amor todo-poderoso 
do meu Coração, conceder a todos os que comungarem nas primeiras sextas-
feiras de nove meses consecutivos, a graça da penitência final; não morrerão 
em minha inimizade, nem sem receberem os sacramentos, e Meu Divino Co-
ração lhes será seguro refúgio nessa última hora”.
Não se sabe quem compôs a lista com as 12 promessas do Sagrado Coração 
de Jesus, tiradas das revelações de Nosso Senhor a Santa Margarida Maria de 
Alacoque. Sabe-se só que são fidedignas – as promessas estão de fato contidas 
nas revelações – e que o trabalho anônimo foi de grande mérito e utilidade.

As 12 Promessas do Sagrado Coração de Jesus

1 - Dar-lhes-ei todas as graças necessárias ao seu estado de vida.
2 - Estabelecerei a paz nas suas famílias.
3 - Abençoarei os lares onde for exposta e honrada a imagem do Meu Sagrado 
Coração.
4 - Hei-de consolá-los em todas as dificuldades.
5 - Serei o seu refúgio durante a vida e em especial na hora da morte.
6 - Derramarei bênçãos abundantes sobre todos os seus empreendimentos.
7 - Os pecadores encontrarão no Meu Sagrado Coração uma fonte e um oce-
ano sem fim de Misericórdia.
8 - As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas.
9 - As almas fervorosas ascenderão rapidamente a um estado de grande per-
feição.
10 - Darei aos sacerdotes o poder de tocarem os corações mais empedernidos.
11 - Aqueles que propagarem esta devoção terão os seus nomes escritos no 
Meu Sagrado Coração e d’Ele nunca serão apagados.
12 - Prometo-vos, no excesso de Misericórdia do Meu Coração, que o Meu 
Amor Todo-Poderoso concederá, a todos aqueles que comungarem na Pri-
meira Sexta-Feira de nove meses seguidos, a graça da penitência final; não 
morrerão no Meu desagrado nem sem receberem os Sacramentos: o Meu Di-
vino Coração será o seu refúgio de salvação nesse derradeiro momento

Devoção: Os Santos Juninos

Stº Antônio, São João e São Pedro

Santo Antônio - 13 de junho
Entre os santos que mais são comemorados durante as festas juninas, San-
to Antônio é com certeza o que mais possui devotos espalhados pelo Brasil 
e também por Portugal. Esse santo, que normalmente é representado car-
regando o menino Jesus em seus braços, ficou realmente conhecido como 
“casamenteiro”e é sempre o mais invocado para auxiliar moças solteiras a 
encontrarem seus noivos.
Mas não é só o título de casamenteiro que Santo Antônio carrega. Ele também 
é conhecido por ajudar as pessoas a encontrarem objetos perdidos. Ainda há 
outro costume que é muito praticado pela Igreja e pelos fiéis. Todo o dia 13 de 
junho, as igrejas distribuem aos pobres e afortunados os famosos pãezinhos 
de Santo Antônio. A tradição diz que o pãezinhos deve ser guardado dentro 
de uma lata de mantimento, para a garantia de que não faltará comida du-
rante todo o ano.

São João - 24 de Junho
Outro santo muito comemorado no mês de junho é São João. Esse santo é o 
responsável pelo título de “santo festeiro”, por isso, no dia 24 de junho, dia 
do seu nascimento, as festas são recheadas de muita dança, em especial o 
forró. 
No Nordeste do País, existem muitas festas em homenagem a São João, que 
também é conhecido como protetor dos casados e enfermos, principalmente 
no que se refere a dores de cabeça e de garganta.
Alguns símbolos são conhecidos por remeterem ao nascimento de São João, 
como a fogueira, o mastro, os fogos, a capelinha, a palha e o manjericão.
Existe uma lenda que diz que os fogos de artifício soltados no dia 24 são 
“para acordar São João”. A tradição acrescenta que ele adormece no seu dia, 
pois, se ficasse acordado vendo as fogueiras que são acesas em sua homena-
gem, não resistiria e desceria a terra.

São Pedro - 29 de Junho
O guardião das portas do céu é também considerado o protetor das viúvas e 
dos pescadores. São Pedro foi um dos doze apóstolos e o dia 29 de junho foi 
dedicado a ele. Como o dia 29 também marca o encerramento das comemo-
rações juninas é nesse dia que há o roubo do mastro de São João, que só será 
devolvido no final de semana mais próximo. Mas como as comemorações 
juninas perduram alguns dias, as pessoas dizem que no dia de São Pedro 
já estão muito cansadas e não têm resistência para grandes folias, sendo os 
fogos e o pau-de-sebo as principais atrações da festa. A fogueira de São Pedro 
tem forma triangular. 
Como São Pedro é cultuado como protetor das viúvas, são elas que organi-
zam a festa desse dia, juntamente com os pescadores, que também fazem a 
sua homenagem a São Pedro realizando procissões marítimas.


