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NOSSAS COMUNIDADES
São Sebastião, Mãe dos Pobres, Nossa Senhora de Fátima e Santa Luzia

UMA
PALAVRA
PARA VOCÊ
Junho: mês de
solenidades
importantes

Página 2
VOCÊ
SABIA?
Corpus Christi
Página 2

49 anos da
Paróquia
Rumo ao
Jubileu de Ouro
Página 3

ACONTECEU

“Este é Meu corpo,

tomai e comei”

Festa de Nossa
Senhora de
Fátima
Página 4

UMA PALAVRA
PARA VOCÊ

Junho: mês de solenidades importantes

Neste mês de junho, encerrando o Tempo Pascal,
temos algumas solenidades bem significativas e
importantes para nossa fé.
No primeiro domingo, dia cinco, celebramos “Pentecostes”, que é a descida do
Espírito Santo, o Paráclito Consolador, que Jesus prometeu nos enviar para nos
acompanhar em nossa caminhada terrena a fim de não nos sentirmos sós após
a Sua partida.
No dia doze celebramos a “Santíssima Trindade” este mistério central de nossa
fé, onde há um só Deus que se revela em três pessoas distintas: Pai, Filho e
Espírito Santo.
No dia dezesseis celebramos o “Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de
Cristo”, sobre o qual falaremos mais abaixo.
O Sagrado Coração de Jesus também é celebrado neste mês, com tríduo
próprio de 21 a 24 de junho.
E temos ainda a memória do Imaculado Coração de Maria, no dia vinte e cinco.
Todas estas festas litúrgicas nos convidam a estar mais próximos de nosso
Deus e a caminhar com Ele rumo ao céu. Atendamos ao seu chamado e
estejamos mais conectados à Ele.

VOCÊ SABIA?

Corpus Christi: como surgiu?

A Festa de “Corpus Christi” é a celebração em que
solenemente a Igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia; sendo
o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às ruas.
Nesta festa os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da
Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio
de nossa alma. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Nela está
contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo.
A Festa de Corpus Christi surgiu no séc. XIII, na diocese de Liège, na Bélgica,
por iniciativa da freira Juliana de Mont Cornillon, (†1258) que recebia visões nas
quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra da Sagrada
Eucaristia.
Aconteceu que quando o padre Pedro de Praga, da Boêmia, celebrou uma
Missa na cripta de Santa Cristina, em Bolsena, Itália, ocorreu um milagre
eucarístico: da hóstia consagrada começaram a cair gotas de sangue sobre o
corporal após a consagração. Dizem que isto ocorreu porque o padre teria
duvidado 2da
presença real de Cristo na Eucaristia.
| Junhio2020
O Papa Urbano IV (1262-1264), que residia em Orvieto, cidade próxima de
Bolsena, onde vivia S. Tomás de Aquino, ordenou ao Bispo Giacomo que
levasse as relíquias de Bolsena a Orvieto. Isso foi feito em procissão. Quando o
Papa encontrou a Procissão na entrada de Orvieto, pronunciou diante da
relíquia eucarística as palavras: “Corpus Christi”.
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Fonte: https://cleofas.com.br/

49 ANOS DA PARÓQUIA:RUMO AO JUBILEU DE OURO
De 5 a 7 de maio, nossa Paróquia celebrou a festados 49 anos de sua instituição. No
dia 5, o bispo auxiliar Dom Joaquim Mol presidiu a celebração de aniversário, que abriu
o Ano Jubilar, já que nossa Paróquia completa em 2023 seus 50 anos. No dia 6,
aconteceu a Festa da Fraternidade com Show de Prêmios e banda 1+1. No dia 7, a
Festa Musical, como grupo Axtral! Preparemo-nos para o Jubileu de Ouro!
Missa de abertura do Jubileu, presidida por Dom Joaquim Mol

Show da Banda 1+1

Show da Banda Axtral
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FESTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
No período de 10 a 14 de maio, aconteceu a Festa de Nossa Senhora de Fátima,
comunidade que celebrou seu Jubileu de Prata: 25 anos de muita fé. Destaques para
a celebração de abertura presidida por Dom Nivaldo Ferreira; Missa Solene, com o
momento da procissão luminosa; e o show coma banda Forroquiá.
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AGENDA
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12/6 CrismaJovens,às9hno jardimdaCMV
13/6 Missa deSantoAntôniocomascrianças,às 19h30emSãoSebastião
CorpusChristi:
- 8h Missaem todasasComunidadese umahorade adoraçãoapós
a Missa,em SãoSebastião:adoraçãoatéàs12h.
16/6
- 16hCarreata
- 17hGrandeLouvorEucarísticono terreno
- 18h30:MissaSolenenoterreno
21 aTríduoe Missa SoleneaoSagradoCoraçãode Jesus,às19h30
24/6 em SãoSebastião
25/6 Missa SoleneaoImaculadoCoraçãodeMaria,às 8hem SãoSebastião

