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om alegria, cinquenta dias
após a Páscoa e dez dias depois da
Ascensão de Jesus Cristo, a Igreja
comemora o dia de Pentecostes, a
ser celebrado neste final de semana.
Trata-se de uma das datas
mais importantes do calendário litúrgico, que celebra a descida do
Espírito Santo sobre os apóstolos
de Jesus Cristo e a Mãe de Deus.
O Pentecostes veio como
uma luz divina, como línguas de
fogo para iluminar a humanidade,
um clarão dos céus para mostrar
aos homens que o Espírito Santo
estava direcionando a sabedoria e
o conhecimento para que os discípulos de Jesus Cristo pudessem
cumprir sua missão. As celebrações
após a Ascensão de Jesus preparam
espiritualmente os fiéis para a chegada do Espírito Santo.
Fica bem claro para os fiéis
que, após a Ascensão do Senhor, os
apóstolos, os discípulos e as mulheres que faziam parte desta sublime
missão, como Maria, permaneciam
unidos e perseverantes na oração.
Aguardavam a manifestação de Jesus Cristo, que é verdadeiramente o
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Salvador do mundo.
A festa celebra, portanto, a
efusão do Espírito Santo para toda
a Igreja, é o momento supremo que
coroa a celebração do mistério pascal.
Neste quinquagésimo dia, o sentido
do mistério celebrado na liturgia de
Pentecostes é mais complexo ainda,
pois ele não é apenas uma solenidade
pós-pascal, é parte de todos os textos
bíblicos que acabam se fundindo para
que se possa compreender os mistérios da Ressurreição, da Ascensão do
Senhor e a chegada do Espírito Santo. Para completar, esta festividade
dá sentido à continuação dos ensinamentos de Jesus Cristo através dos
apóstolos, a partir das línguas de fogo,
que vêm para iluminar todos os que
vão continuar a obra divina, a Igreja.
A liturgia da Igreja celebra a
Solenidade de Pentecostes com a qual
termina o Tempo Pascal. A chegada
do Espírito Santo sobre os seguidores
de Jesus marca este tempo rico e dá
início à ação do Espírito na Comunidade, na Igreja.
Na celebração do dia 19 de
maio, olhemos para o céu e solicitemos ao Espírito Santo proteção e sabedoria. Recordemos que o fogo é

Santa Rita de
Cássia

N
o símbolo de todo o mistério, que
assume e transforma em si próprio
tudo o que toca. Assim como no
deserto, o povo era iluminado pelo
fogo durante a noite (Ex 13,21), que
neste novo pacto com Deus, seja
conduzido pelo fogo do Espírito Santo que abrasa e ilumina a partir de
Pentecostes.
Pe. Paulo Roberto Gonzales

asceu na Itália, em Cássia, no
ano de 1381. Seu grande desejo era
consagrar-se à vida religiosa. Mas, segundo os costumes de seu tempo, ela
foi entregue em matrimônio para Paulo Ferdinando.
Tiveram dois filhos, e ela buscou educá-los na fé e no amor. Porém,
eles foram influenciados pelo pai, que
antes de se casar se apresentava com
uma boa índole, mas depois se mostrou fanfarrão, traidor, entregue aos
vícios. E seus filhos o acompanharam.
Rita então, chorava, orava, intercedia
e sempre dava bom exemplo a eles. E
passou por um grande sofrimento ao
ter o marido assassinado e ao descobrir depois que os dois filhos pensavam em vingar a morte do pai. Com
um amor heroico por suas almas, ela
suplicou a Deus que os levasse antes
que cometessem esse grave pecado.
Pouco tempo mais tarde, os dois rapazes morreram depois de preparar-se para o encontro com Deus.
Sem o marido e filhos, Santa
Rita entregou-se à oração, penitência
e obras de caridade e tentou ser admitida no Convento Agostiniano em Cássia, fato que foi recusado no início. No
entanto, ela não desistiu e manteve-se
em oração, pedindo a intercessão de
seus três santos patronos – São João
Batista, Santo Agostinho e São Nicolas de Tolentino – e milagrosamente
foi aceita no convento. Isso aconteceu
por volta de 1441.
Seu refúgio era Jesus Cristo. A
santa de hoje viveu os impossíveis de
sua vida se refugiando no Senhor. Rita
quis ser religiosa. Já era uma esposa
santa, tornou-se uma viúva santa e
depois uma religiosa exemplar. Ela recebeu um estigma na testa, que a fez
sofrer muito devido à humilhação que
sentia, pois cheirava mal e incomodava os outros. Por isso teve que viver
resguardada.
Morreu com 76 anos, após
uma dura enfermidade que a fez padecer por 4 anos. Hoje ela intercede
pelos impossíveis de nossa vida, pois é
conhecida como a “Santa dos Impossíveis”.
Santa Rita de Cássia, rogai por nós!
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Viver intensamente
Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘				
									

N

a longa caminhada da realizão interior é importante nunca ficar
parado, indeciso, ou em perene conflito diante de uma opção.
É necessário viver o momento presente. Observemos e aprendamos a valorizar os pequenos fatos do
dia-a-dia, e a vivê-los intensa e apaixonadamente.
Estamos sempre pensando no futuro: por exemplo, quando
fico a pensar na noite em que sairei
para jantar fora com minha esposa,
no domingo em que sairei para jogar
golfe.
Mas quando chega o momento de jantar fora ou de jogar
golfe, empregamos aquele momento para pensar em outros momentos
que virão.
Deste modo, sempre adiamos para o futuro a intensidade de
viver o momento presente, e entrarmos num círculo sem fim, que não
permite a realização do próprio eu.
Quantas Pessoas, nos fins de semana
vão para a praia ou para a montanha

a fim de relaxar ou aproveitar o contato com a natureza!
No entanto, quando lá chegam, ficam pensando nos problemas
de casa, nas contas a pagar, no trabalho que os espera no escritório.
Assim, viver o momento presente
torna-se impossível: nós nos habituamos a não ficar ligados à realidade,
mas só imaginando o futuro.
Devemos acolher o presente como o único momento que nós
é concedido. É inebriante perder-se
na incerteza do momento, excluindo o passado que já se foi e o futuro
que ainda não chegou. Recordemos
que fugir do presente pode ser uma
forma de não querer enfrentar as
próprias responsabilidades. A vida é
viver!
Vivamo-la o quanto pudermos!
Não importa tanto o que fazemos, contanto que vivamos a nossa
vida. E não existe um momento preciso. O momento preciso para viver é
constante!

Pastoral do Dízimo

Ser dizimista...

D

izimo é a devolução que fazemos ao nosso Senhor de tudo que
ele nos dá, com carinho e muito amor.
Devolver o dízimo a Deus, é o dever
do bom cristão, um gesto bem generoso, prova de nossa gratidão. Nossa
gratidão deve ser concreta, não apenas por palavra.
Ser dizimista é converter-se
e a conversão implica em deixar de
lado nosso egoísmo, o nosso "eu",
renunciar a si mesmo. Somente pela
conversão é que conseguimos enxergar as necessidades de nossa igreja,
de nossos irmãos carentes dos bens
materiais e espirituais. E somente
pela conversão atingiremos as três dimensões do dízimo/ religiosa, social e
missionária.

Dízimo é um sinal de compromisso, de fidelidade com Deus, com a
igreja e com os pobres. Jesus, na sua
bondade infinita, instituiu a sua igreja
para ela evangelizar, catequizar, servir
e santificar. E para que ela possa desempenhar a sua vocação evangelizadora no mundo, necessita de recursos
materiais e esses recursos, devem provir de nós, seus filhos, que somos e
formamos a igreja viva de Cristo aqui
na terra. Com o dízimo você ajuda a
transformar a igreja para que ela seja
cada vez mais unida e fraterna, a fim
de que possa cumprir a sua missão
evangelizadora como Jesus a quer ser
dizimista é ser evangelizador.

Novos ministros da Sagrada Comunhão

N

a última quarta-feira, dia 16, os novos ministros da Sagrada Comunhão
que serão provisionados no Corpus Christi, se reuniram para uma formação.
Após a abertura realizada pelo Pe. Paulo, o Diác. Nilson fez uma reflexão do
Evangelho de João, 6.
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Homenagem ao Pe. Paulo

A

os 10 de maio de 1957, junto
ao largo do Líder em Sorocaba, a historia de amor entre Julieta e Cláudio
nos deram de presente este homem,
este pastor, hoje entre nós.
Seu jeito sincero, dedicado e
amigo é, para nós, motivo de alegria
e orgulho. A arte de viver exige decisões importantes, como foi a sua, de
abrir mão de inúmeros sonhos, pra
sonhar mais alto e dedicar-se como o
pastor que cuida do seu rebanho.
Paróquias como a de São
Francisco, São Lucas, São José do Cerrado, São João (de Votorantim), já
tiveram este privilegio de tê-lo por

perto. E hoje também nós temos esta alegria de tê-lo aqui
conosco.
Obrigado Padre, um homem
iluminado que Deus colocou
entre nós, assumindo a coragem e o compromisso de levar
uma bandeira cristã diante da
realidade do mundo.
Obrigado ainda pela oportunidade de podermos receber Jesus verdadeiro através
de suas mãos, instrumento de
Deus junto a nós.
Sabemos que para você cada
dia é um dia de novas ações,
novos projetos, novas buscas,
novas procuras. Mas também
são novos dias com de alegria,
entre amigos, como o Espírito
fraterno de nossos paroquianos. Ser solidário com os que
choram, alegrar-se com pequenos
gestos, estar ao nosso lado a cada
oportunidade, é ao mesmo tempo
para nós um presente e uma benção.
E o DISPA também alegra-se
com tudo isso, e quer fazer parte desta caminhada, assim como toda nossa
Comunidade. Sessenta e um anos de
vida é uma vitória com certeza, motivo de muita comemoração. Que Deus
continue abençoando sua vida, seus
trabalhos, sua historia. Deus conta e
ainda contará muito com seu talento e
com sua arte de viver e ensinar como
se vive.
Parabéns Padre Paulo !!!!
Dispa

Dispa segue com inscrições abertas
para seu encontro em julho

A

nossa Comunidade Jovem
Dispa - Discípulos de São Paulo Apóstolo, segue com as inscrições abertas
para seu "Encontro de Amigos" que
acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de julho , nas dependências da Casa de Retiro de Nossa Senhora Rainha da Paz,
em Itapetininga. Já há poucas vagas,
dada a grande procura por este retiro.
Todos os jovens que já fizeram nosso encontro poderão participar, e os que não fizeram, também.
Este novo formato de encontro, desenvolvido este ano pela coordenação
do grupo, promete muitas surpresas
e atividades dinâmicas aos participantes.

As inscrições podem ser feitas
durante as reuniões do Dispa aos domingos, que ocorrem no salão da Paróquia às 17 hs, ou após as missas das
19 hs.

Corpus Christi

A

festa de Corpus Christi tem
por objetivo celebrar 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.
"O que come a minha carne e
bebe o meu sangue, tem a vida eterna
e, eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente
comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que come a minha
carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que come
deste pão viverá eternamente" (Jo 6,
55 – 59).
Através da Eucaristia, Jesus
nos mostra que está presente ao nosso lado, e se faz alimento para nos dar
força para continuar. Jesus nos comunica seu amor e se entrega por nós.
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 celebrado com
destaque.
Em 1264, o Papa Urbano IV
através da Bula Papal "Trasnsiturus
de hoc mundo", 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 Salvatorem” (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
No Brasil, a festa passou a integrar o calendário religioso de Brasília, em 1961, quando uma pequena
procissão saiu da Igreja de madeira de
Santo Antônio e seguiu até a Igrejinha
de Nossa Senhora de Fátima. A tradição de enfeitar as ruas surgiu em Ouro
Preto, cidade histórica do interior de
Minas Gerais.
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 Terra Prometida.
No Antigo Testamento esse povo foi
alimentado com maná, no deserto.
Hoje, ele é alimentado 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 comunidade, como sinal
da presença de Cristo vivo no coração
de sua Igreja.
Nesse dia, a missa em nossa
paróquia será as 9h.
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Missa parte por parte

V

ou começar nossa reflexão
com uma bela história, a do “seu Pereira”, que morava em um povoado.
Ele era muito conhecido por sua maneira alegre de cumprimentar a todos.
Dizia “bom-dia” com tanta franqueza
e felicidade que chegava a desarmar
muita cara feia. Um dia foram perguntar-lhe como ele conseguia ser feliz
daquele jeito e comunicar tanto otimismo. A resposta do seu Pereira foi
imediata: - Trago a paz dentro de mim
e desejo que os outros sejam felizes
como eu. Ás vezes meu coração esta
meio amargurado, mas o meu rosto
pertence aos outros e deve estar sempre alegre.
A essa filosofia do seu Pereira,
acrescentamos a dimensão da alegria
cristã, decorrente da boa nova, que é o
Evangelho. A missa deve ser celebrada
num clima de fé, de amor e de esperança, espalhando aquela paz que vem
de Deus e que o mundo não pode dar
(cf.Jo 14,27). O CRISTÃO FECHADO E
TRISTE É UM CONTRATESTEMUNHO.
“Um santo triste é um triste santo”.
No encontro anterior vimos
que o Presidente começa a celebração com o “sinal da cruz”, lembrando
que colocamos nossa vida em Deus.
Em seguida, o padre acolhe a saúda a
Assembleia com palavras espontâneas
ou com esta forma litúrgica: - A graça
de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor
do pai e a comunhão do Espirito Santo estejam convosco! E respondemos
com alegria: - Bendito seja Deus, que

nos reuniu no amor de Cristo!
Infelizmente, nas grandes cidades esta desaparecendo o bom
costume de saudar a pessoa que encontramos. Se me permitem contar
um fato muito legal da cidade natal
de meus pais, a “famosa” ITABERÁ. Lá
quando ando com meu tio Dimas, a
cada 10 metros encontramos alguém
e todos, sem excluir nenhum, é cumprimentado por ele com um simples:
- “Aoooo, bão?. Eu acho isso demais!
A simplicidade dele, o carinho que
tem pelas pessoas, me contagia. Vamos quebrar o gelo de uma sociedade
materialista e fria. Falamos tanto da
necessidade de solidariedade e de comunhão entre as pessoas. Pois bem, a
comunicação é o primeiro passo para
a comunhão! Vamos ser como o tio
Dimas.
Jesus costumava saudar as
pessoas, desejando-lhes paz. A Bíblia
Sagrada coloca em nossa boca as mais
belas saudações e é dessas fontes bíblicas que foi tirada a saudação que
o Presidente da missa faz ao povo no
início da Celebração.
Em seguida damos início ao
ATO PENITENCIAL, lembrando-nos do
que Jesus nos disse: “Não jugueis, e
não sereis julgados. Porque, com o juízo com que jugardes, sereis jugados;
e, com a medida com que medirdes,
sereis medidos (Mt 7, 1-5).
O Ato Penitencial é um convite para cada um olhar dentro de si
mesmo diante do olhar de Deus. Re-

conhecer e confessar os “seus”
pecados, e não os pecados dos
outros. Se cada católico, com a
ajuda da graça de Deus, corrigir
os seus defeitos, a igreja toda
ficará mais santa. DIZEM QUE
A GENTE CHEGA AO CÉU OU
PELA INOCÊNCIA OU PELA PENITÊNCIA. ORA, A INOCÊNCIA
JÁ PERDEMOS. SÓ NOS RESTA
A PENITÊNCIA.
O Ato Penitencial não
é mera formalidade ou rito externo. Na oração falamos com
Deus, que vê até os nossos
pensamentos. Nosso arrependimento deve ser sincero. É um
pedido de perdão que parte do
coração, com um sentido de
mudança de vida.
A um ditado que diz:
“Errar é humano, reconhecer o
erro é próprio do santo; permanecer no erro é diabólico”.
Se soubermos aproveitar deste momento a graça, que é o Ato Penitencial, sairemos da igreja melhores do
que entramos. Os hebreus, quando se
dirigiam para o templo de Jerusalém
em caravanas, cantando Salmos, assim
diziam: “Felizes aqueles que escolheis,
Senhor, e acolheis para habitar em
vossos átrios! Queremos saciar-nos
dos bens de vossa casa, da santidade
do vosso Templo” (SL 65 ou 64,5). Ora,
em nossa igreja mora Alguém que é
maior que o templo de Jerusalém: é o
próprio Deus vivo, na Eucaristia. NÃO

Virgem Maria, nossa Mãe

N

Ela nos conduz a Seu Filho Jesus Cristo, nossa salvação

o Brasil, o mês de maio é conhecido como o mês das mães e como
o mês das noivas. E por que este costume de comemorar o Dia das Mães
neste mês? E por que muitas noivas
preferem se casar nessa época? Certamente, um dos motivos é o grande
apreço, a admiração e o respeito que
os cristãos têm por Nossa Senhora.
Comemorar o Dia das Mães no mês
de maio, considerado como o mês de
Maria, é honrar a Mãe de Deus e, ao
mesmo tempo, honrar todas as mães.
Casar-se neste mês é prestar uma homenagem a Virgem Maria, que é modelo para todas as mães, e o primeiro
passo para realizar o sonho de todas

as noivas de ser mãe.
Uma das razões de maio ter
se tornado um mês mariano deve-se
à primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, no dia 13 de
maio de 1917. Entre outras coisas, a
devoção e a consagração a Virgem
Maria têm, no mês de maio, um tempo de espiritualidade profunda entre
os católicos.
Outro fato marcante celebrado neste mês, pela Igreja, é a festa de
Nossa Senhora Auxiliadora, instituída
pelo Papa Pio VII. Muitas outras histórias e testemunhos da devoção e do
amor dos fiéis a Virgem Maria poderiam ser contados, pois, a devoção e

a consagração a Maria se confundem
com a história de Cristo e da Igreja.
Ainda hoje, Nossa Senhora é auxílio
dos cristãos e muitos recorrem a ela
em suas necessidades.
Outros vão até os grandes
santuários dedicados a Maria Santíssima para agradecer as graças recebidas. Cresce, cada vez mais, o exército
dos escravos de amor da Virgem, que
lhe oferecem orações, jejuns e penitências.
A Virgem Maria, Mãe de Deus
e nossa, é aquela que pisa na cabeça
da serpente e nos conduz a Seu Filho
Jesus Cristo, que é a nossa Salvação.
Fonte: Canção Nova

ESTAMOS APENAS NA CASA DO SENHOR, MAS COM O SENHOR DA
CASA. Assim, como limpamos os pés
no capacho junto á porta, precisamos
pedir que Jesus purifique o nosso coração, para termos parte com Ele, que
é “Santo dos Santos”.
Muita gente pensa que seu
pecado é tão somente uma ofensa a
Deus, ou então é uma questão pessoal, consigo mesmo, sem ter nada a
ver com ninguém. NÃO É VERDADE.
Todo pecado tem uma dimensão social. Sempre afeta alguém: ou a esposa, ou o marido, ou os filhos, ou os
vizinhos, ou outras pessoas distantes
que a gente não conhece. O PECADO
FERE O PROJETO DO AMOR DO CRIADOR, que nos pede uma verdadeira e
permanente comunhão, não só com
Deus, mas com todas as pessoas, que
são “imagem e semelhança de Deus”.
São João escreve: “Se alguém disser
que ama a Deus, mas odeia seu irmão,
é mentiroso. Pois, quem não ama o
seu irmão a quem vê, não pode amar
a Deus a quem não vê” (1Jo 4,20).
E para finalizarmos esta reflexão, uma observação: a absolvição geral que o Presidente da Celebração dá
no Ato Penitencial não é Sacramento.
Trata-se de uma confissão genérica da
fraqueza humana e uma purificação
das faltas leves. Os pecados graves
necessitam de uma confissão sacramental, pessoal.
Pablo H. Macedo
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Vida & Saúde

Safra do mês de maio

R

epresentados esse mês pelo
agrião, rabanete e repolho, a família
das Brássicas é rica em glucosinolatos
que quando hidrolisadas, geram os
isotiocianatos. Muitos estudos veem
associando o uso desses alimentos
como quimiopreventivos, anti-inflamatórios e pode estar associada com
um risco diminuído de doença crônica.
A batata-doce ótima fonte
de fibras, que além de dar saciedade,
contribui para a saúde intestina, pois
suas fibras são alimentos das bactérias boas que colonizam o intestino.

A

Resumo - Mês de Abril

Pastoral Social além de famílias da comunidade atendeu as entidades Aliança de Misericórdia, ANG,
Arca, Caps-AD, LAFID, Residência Terapêutica 1 e Residência Terapêutica
Mista e UAT.
Não podemos nos esquecer
de que toda doação tem que ser realizada com o coração, portanto quando
doamos, doamos o melhor: Alimentos com prazo de validade vigente,
roupas, brinquedos e demais em boa
condição de uso.
Abaixo, a lista dos alimentos e
produtos doados no mês de abril.

É doce, justamente pela fibra, então
os diabéticos podem consumir sem
problemas, mas a moderação deve ser
sempre observada em qualquer alimento.
Ainda conseguimos encontrar
abacate, que é rico em uma gordura ótima, anti-inflamatório, auxilia na
qualidade do sono.
					
Alimentos
			
Gerusa Helena Zorman Muraro Achocolatado - 04 un./ Açúcar - 33 kg/
Nutricionista – CRN 3 - 10293 Arroz - 83 kg/ Bolachas - 11 pct/ Café
- 13 pct/ Caldo de Carne - 92 un./ Ervilha - 05 un./ Farinha de mandioca - 03
pct/ Farinha de trigo - 12 pct/ Farinha
de milho - 04 un./ Farofa Temperada
- 02 un./ Feijão - 47 kg/ Feijão branco
- 04 pct/ Filtro de Café - 01 un./ Fubá
- 10 pct/ Goiabada - 02 un./ Leite - 30
l/ Leite Condensado - 01 un./ Leite em
pó - 05 pct/ Macarrão - 30 pct/ Maionese - 01 un./ Milho - 05 un./ Miojo
- 02 un./ Molho de tomate - 14 un./
Preparo para Bolo - 02 un./ Óleo - 09

l./ Sal - 06 kg/ Sardinha - 04 un./ Tempero - 03 un./ Vinagre - 02 un.
Limpeza
Água Sanitária - 03 l./ Amaciante - 01
l./ Detergente - 03 un./ Palha de aço
- 01 pct/ Sabão em pedra - 05 un./
Perfex - 1 pct.
Higiene
Absorvente - 06 pct/ Absorvente
Masculino - 01 un./ Algodão - 01 un./
Condicionador - 03 un./ Cotonete - 01
un./ Escova de dente - 02 un./ Gel de
cabelo - 02 un./ Hidratante - 02 un./
Papel higiênico - 38 rolos/ Pasta de
dente - 08 un./ Sabonete - 17 un./
Shampoo - 14 un.
Diverso
Aparelho DVD - 01 un./ Bazar - 05 un./
Comadre - 01 un./ Fita adesiva - 34
un./ Lápis borracha - 13 cx/ Livros - 13
un./ Lençol - 02 conj./ Medicamentos
- 02 un./ Pasta suspensa - 19 un./ Réguas - 07 un./ Roupas - 325 pç/ Sapatos - 12 pç.
As entidades precisam desde alimentos, produtos de higiene pessoal e
limpeza.
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O sentido de Pentecostes

Curtas do Dispa
- E seguem os preparativos referentes a confecção do tapete de Corpus
Christie por parte dos jovens. A promessa é que este ano ele estará mais
bonito ainda que em 2017.
- E o Dispa ampliará sua participação
na festa junina deste ano: além do
"Correio Elegante" e da "Cadeia", a
barraca de diversão da "Boca do Palhaço" também será de nossa responsabilidade. "Bora" prestigiar em
julho!!

P

ara entendermos o verdadeiro
sentido da Solenidade de Pentecostes,
precisamos partir do texto bíblico que
nos apresenta na narração: “Quando
chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no
mesmo lugar. De repente, veio do
céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se
encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram
e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e
começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações que
há debaixo do céu. Quando ouviram
o ruído, reuniu-se a multidão, e todos
ficaram confusos, pois cada um ouvia
os discípulos falar em sua própria língua” (At, 2, 1-6). Essa passagem bíblica apresenta o novo curso da obra de
Deus, fundamentada na Ressurreição
de Cristo, obra que envolve o homem,
a história e o cosmos.
O Catecismo da Igreja Católica diz que: “No dia de Pentecostes
(no termo das sete semanas pascais),
a Páscoa de Cristo completou-se com
a efusão do Espírito Santo, que se ma-

nifestou, se deu e se comunicou como
Pessoa divina: da Sua plenitude, Cristo
Senhor derrama em profusão o Espírito” (CIC, n. 731).
Nessa celebração somos convidados e enviados para professar ao
mundo a presença d’Ele [Espírito Santo].
Por essa razão, precisamos
entender o significado da Terceira
Pessoa da Santíssima Trindade: “O termo Espírito traduz o termo hebraico
Ruah que, na sua primeira acepção,
significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza
precisamente a imagem sensível do
vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente d’Aquele que é
pessoalmente o Sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, Espírito
e Santo são atributos divinos comuns
às Três Pessoas Divinas. Mas, juntando
os dois termos, a Escritura, a Liturgia
e a linguagem teológica designam a
Pessoa inefável do Espírito Santo, sem
equívoco possível com os outros empregos dos termos espírito e santo”
(CIC, n. 691).
Temos necessidade do Espírito Santo Paráclito no nosso tempo:
Veni, Sancte Spiritus!
Fonte: Canção Nova

- Torneio Bíblico da Arquidiocese
também já esta com as atividades em
inicio. Como nos tornamos campeões em 2017, sediaremos este ano.
O regulamento já esta quase pronto,
e em em junho serão abertas as ins-

crições para os grupos de Jovens de
nossa Diocese. Nossos jovens irão
visitar e convidar as varias comunidades espalhadas por Sorocaba e
região!

