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Conselho: Este dom nos liga a Deus e, ao mesmo 
tempo,liga-nos às outras pessoas, ajudando uns aos 
outros para trilhar no caminho de Deus; 

Fortaleza: O dom da fortaleza nos permite ser fortes 
diante daquelas situações difíceis e de tudo aquilo 
que nos provoca e teima tirar de nós a nossa fé; 

Ciência: o dom da ciência nos leva a um 
conhecimento mais aprofundado de Deus. O 
conhecimento das coisas de Deus não está apenas no 
nível intelectual, mas está no nível da vivência;

Piedade: dom que está relacionado com a 
misericórdia, ou seja, Deus quer nos fazer ter piedade 
e compaixão;

Temor de Deus: Não é o dom que nos leva a ter 
medo de Deus, mas é o dom que nos leva à adoração 
de Deus. A partir do momento em que eu conheço e 
busco a Deus, valorizo a sua presença em nós. 

Que todos nós desta Paróquia São Geraldo: Padres, 
Agentes de Pastoral das Pastorais, dos Movimentos e 
Serviços e todo o Povo de Deus tenhamos condições 
de levar adiante a Missão de Jesus, que hoje é a Missão 
de todos nós. 

Muitas bênçãos de Deus! Que N. S. Aparecida
e São Geraldo intercedam por nós! Rezem por nós!  

PALAVRA DO PADRE PENTECOSTES E O TEMPO DA UNIDADE CRISTÃ

Pe. Hideraldo Veríssimo Vieira
Pároco 

Pe. Sérgio Henrique Gonçalves   
Vigário Paroquial
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Vamos caminhando e muito acelerados com o tempo 
que vai passando e nos impulsionando com muita 
rapidez. Eis que já chegamos ao meio do Ano! 

Neste mês, vamos celebrar a Festa de Pentecostes e 
a Semana de Oração pela Unidade Cristã, que neste 
ano acontecerá de forma diferente, na Diocese, será 
diocesana. Em nossa Paróquia,faremos a Novena de 
Pentecostes, em todas as Comunidades. Não será na 
Igreja, vamos fazer nas casas. Vamos multiplicar muitos 
Grupos, nas diversas Avenidas e Ruas para que todos 
possam participar deste momento. Todo o material 
virá nos livros dos Grupos de Reflexão e teremos a 
oportunidade de viver este tempo em unidade. 

A Festa de Pentecostes é muito significativa para a 
Igreja, pois nesse dia, comemoramos o nascimento da 
Igreja. O Santo Padre, o Papa Francisco assinalou que:“o 
evento de Pentecostes marca o nascimento da Igreja e 
a sua manifestação pública; e nos surpreendem dois 
aspectos: é uma Igreja que surpreende e desordena. 
Um elemento fundamental de Pentecostes é a surpresa. 
O nosso Deus é o Deus das surpresas”.

Em Pentecostes nasce a Igreja Missionária, a Igreja que 
se descobre em constante saída. Uma Igreja que vai às 
periferias do mundo porque o Espírito nos impulsiona 
para levar a Palavra de Jesus aonde não existe mais sinal 
de esperança. Onde a vida é desrespeitada e ferida, é 
lá que o Evangelho, que é a Palavra capaz de salvar, 
deve ser proclamado. O Espírito é a força que liberta a 
vida. É força que transforma todas as realidades. Assim 
sendo, peçamos ao Espírito Santo que derrame, sobre 
nós, seus Dons:

Sabedoria: o Espírito Santo nos concede este dom 
para que possamos entender e selecionar aquilo que é 
mais importante na nossa vida; 

Inteligência: Não é apenas um dom humano de 
entender as coisas, é muito mais do que isso; é o dom 
de poder sentir a presença de Deus em todos nós; 
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FORMAÇÃO

SÃO PEDRO E SÃO PAULO APÓSTOLOS
PRINCIPAIS LÍDERES DA IGREJA CRISTÃ 

Paulo e Pedro: dois pilares do cristianismo. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu com a dignidade 
de ser o primeiro Papa da Igreja. A ele Jesus disse: “Tu és Pedro e sobre esta pedra fundarei a minha Igreja”. (Mt 16,18-19). 
São Paulo é o maior missionário de todos os tempos, o advogado dos pagãos, o “Apóstolo dos gentios”.

No mês de junho celebramos a festa dos apóstolos Paulo e Pedro, dois grandes pilares do cristianismo. Tempo propício 
para refletir sobre o legado espiritual-profético de Pedro e Paulo. Os dois se identificaram com o projeto do evangelho 
de Jesus Cristo e se empenharam no seu seguimento, orientados pela boa notícia aos pobres. Terminaram martirizados, 
segundo a tradição da Igreja. 

Segundo Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro foi quem fez o primeiro discurso após o primeiro Pentecostes (At 2,1-
13), um discurso profético e corajoso (At 2,14-36), no qual Pedro denunciou, de forma altaneira: “Vocês autoridades, 
mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou!” Pedro teve a grandeza de sair de Jerusalém – a Igreja mãe – e ir conviver com 
comunidades consideradas impuras, heréticas, no meio dos excluídos (At 9,32-43). A convivência com os pobres se 
tornou a base do processo de conversão de Pedro, que o habilitou a experimentar o Espírito do Deus da vida atuando 
no meio dos gentios, tal como acontecia entre os cristãos (At 10,1-11,18). Memorável também foi a participação do 
apóstolo Pedro no Concílio de Jerusalém, por volta dos anos 49/50, quando, ao lado de Barnabé e Paulo, lutou pela 
abolição da lei da circuncisão, que tinha se transformado em um insuportável fardo para os cristãos oriundos do meio 
dos estrangeiros.

Estes santos são considerados “os cabeças dos apóstolos” por terem sido os principais lideres da Igreja Cristã Primitiva, 
tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários. Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era 
natural de Betsaida, irmão do Apostolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu 
o Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Em 
principio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em Sua morte por crucifixão. O próprio 
Senhor o confirmou na fé, após Sua ressurreição (da qual o apostolo foi testemunha), tornando-se intrépido pregador 
do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus, no Dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira 
comunidade cristã. Pregou no Dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado 
em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar 
digno de morrer como seu Senhor, Jesus Cristo. Escreveu duas Epístolas que, provavelmente, foi a fonte de informações 
para que São Marcos escrevesse seu Evangelho.

Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo, era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada “aos pés de 
Gamaliel”, um dos grandes mestres da Lei, na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os 
cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o 
próprio Senhor Ressuscitado  apareceu para ele e o chamou para o apostolado. Recebeu o Batismo do Espírito Santo 
e preparou-se para o ministério. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De 
perseguidor passou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. 
Escreveu treze Epístolas e ficou conhecido como o Apóstolo dos Gentios. O discurso de Paulo está cheio da realidade 
da vida das primeiras comunidades cristãs; está em profunda conexão com os desafios de ser cristão em tempos de 
Tribulação; quer gerar luz e força para as comunidades. É o único discurso de Paulo dirigido aos cristãos, no livro dos 
Atos, especificamente aos presbíteros, ou seja, aos anciãos (= coordenadores das comunidades).

Deusdi Ferreira – Pastoral do Batismo /EPAP

Comunidade Santo Antônio
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A PREPARAÇÃO DA HOMILIA
(EG 145-159)

CONTINUAÇÃO

4º passo – saber como pregar

Um fato: “Alguns pregadores sabem o que dizer, mas 
descuidam do como, da forma concreta de desenvolver 
uma pregação” (EG 156). E um princípio: o “conteúdo 
da evangelização não deve esconder a importância dos 
métodos e dos meios da evangelização”. Preocuparmo-
nos com a forma de pregar é “responder ao amor de 
Deus, e entregando-nos com todas as nossas capacidades 
e criatividade à missão que ele nos confia, mas também 
é um exímio exercício de amor ao próximo, porque não 
queremos oferecer aos outrosalgo de má qualidade” (EG 
156).

Recursos pedagógicos (EG 156-159)

O principal e mais original: “Uma boa homilia […] 
deve conter uma ideia, um sentimento, uma imagem” 
(EG 157). Uma imagem: padres “com cheiro de ovelhas”, 
quer dizer: cada vez mais próximos dos fiéis, alguém que 
está no meio de seu “rebanho” e caminha com ele. Outra 
imagem: Igreja como “hospital de campanha” que quer 
dizer: o ministério pastoral como tratamento das feridas, 
a fé cristã como caminho. Quem não se lembra dessas 
imagens? Vale a pena ler e pôr em prática:

Um dos esforços mais necessários é aprender a usar 
imagens na pregação, isto é, a falar por imagens. Às 
vezes, usam-se exemplos […], mas esses exemplos 
frequentemente se dirigem apenas ao entendimento […]. 
Uma imagem fascinante faz com que se sinta a mensagem 
como algo familiar, próximo, possível, relacionado com a 
própria vida […] pode levar a saborear a mensagem que 
se quer transmitir, desperta um desejo e motiva a vontade 
na direção do evangelho (EG 157).

Outra orientação é que a homilia seja “simples, clara, 
direta, adaptada”, como dizia Paulo VI (cf. EG 158). Simples 
significa usar palavras que as pessoas entendam, e não 
falar “teologuês”! Certa vez fiz notar a um estudante que ele 
usava palavras difíceis. Respondeu: “Quero que as pessoas 
saibam que estudei!” Prefiro a anedota verdadeira de um 
padre amigo sobre uma religiosa simples, com poucos 
estudos, que disse: “Vê-se que o papa não estudou muito. 
Entendo tudo o que ele fala!”: Graças a Deus, irmã! No 
livro com homilias do papa organizado pelo Pe. Antônio 
Spadaro, consta a informação de que Francisco ensinou 
Literatura; e não só História da Literatura, mas também 
Escrita Criativa (PAPA FRANCISCO, 2016); ele sabe como 
comunicar Deus!

Uma homilia pode ser simples, mas ficar sem clareza e 
incompreensível se faltar unidade, lógica, ligação entre 
as frases (cf. EG 158). “Uma ideia” pode significar não 
falar tudo, mas privilegiar um aspecto, dando unidade à 
mensagem.

Por fim, Francisco recomenda usar na homilia a 
linguagem positiva, que “não diz tanto o que não se deve 
fazer, como sobretudo, propõe o que podemos fazer 
melhor. […] Uma pregação positiva […] não nos deixa 
prisioneiros da negatividade” (EG 159).

À guisa de conclusão

Francisco costuma fazer pequenas homilias matinais, 
na missa celebrada na capela Santa Marta, com umas 40 
pessoas. Não usa texto escrito, no entanto prepara a sua 
homilia. Como faz? Padre Antônio Spadaro lhe perguntou: 
“Como o senhor prepara as homilias de Santa Marta?”. O 
papa respondeu: “Eu começo ao meio-dia do dia anterior. 
Leio os textos do dia seguinte e, em geral, escolho uma 
entre as duas leituras. Depois leio em voz alta o trecho 
que escolhi. Eu preciso ouvir o som, escutar as palavras. 
E depois sublinho no livrinho que uso as que mais me 
tocaram. Depois, durante o resto do dia as palavras e os 
pensamentos vãoe veem, enquanto faço aquilo que devo 
fazer: medito, reflito, tomo gosto nas coisas…

Há dias, no entanto, em que chego à noite e não me 
vem nada em mente, quando não tenho ideia do que vou 
dizer no dia seguinte. Então eu faço o que diz santo Inácio. 
Durmo em cima. E então, de repente, quando acordo, vem 
a inspiração. Vêm coisas justas, às vezes fortes, às vezes 
mais fracas. Mas é assim: eu me sinto pronto” (SPADARO, 
2016, p. VIII).

Na mesma conversa, Francisco explica porque não usa 
texto em Santa Marta. 

“Quando no seminário nos ensinavam a homilética, eu 
sentia já uma forte aversão pelos textos escritos onde 
está tudo. […] Eu era e estou convicto de que entre o 
pregador e o povo de Deus não deve ter nada no meio. 
Não pode haver um papel; um apontamento escrito, sim, 
mas não tudo. Isso recordo muito bem. Até falei na aula. 
O professor ficou admirado. Perguntou-me por que eu era 
contrário a preparar toda a homilia. E eu lhe respondi: ‘Se 
se faz uma leitura, não se pode olhar as pessoas nos olhos’. 
Isso me recordo muito bem e aconteceu antes de que eu 
fosse ordenado sacerdote. Este é o ponto. O verdadeiro 
problema da homilia escrita é que impede de olhar nos 
olhos das pessoas para as quais quem prega se volta” 
(SPADARO, 2016, p. VI).

Como exercício final, sugiro tomar a homilia de 
Francisco (“A vida cristã como discipulado”) pronunciada 
na missa da memória de são Pedro Claver num sábado, 
9 de setembro de 2017, no aeroporto de Medellín, 
durante a viagem apostólica à Colômbia. Os textos 
bíblicos foram do sábado da 22ª semana comum, com 
o Evangelho de Lc 6,1-5. Na homilia, no entanto, o papa 
fez alusão a um trecho maior, de Lc 5,1-11 (da quinta-
feira anterior) até Lc 6,12-19, que prolonga a leitura do 
sábado. A homilia se encontra em: <http://w2.vatican.
va/content/francesco/pt/homilies/2017/documents/
papa-francesco_20170909_omelia-viaggioapostolico-
colombiamedellin.html>.

Verifique como Francisco desenvolve a homilia: início, 
meio – em redor de três palavras – e conclusão. Com base 
no texto bíblico, como desenvolve o tema?

Fonte: Revista Vida Pastoral - novembro-dezembro
Bento – Liturgia Paroquial/EPAP - Comunidade Santo Antônio
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RECEITINHAS DA PASTORAL DA SAÚDE 

Doce de casca de melancia ou melão

Ingredientes:
Casca ralada de uma melancia ou um melão
6 cravos da índia
Açúcar ou rapadura

Preparo:
Coloque a panela ao fogo e derreta o açúcar ou a rapadura
Depois acrescente as cascas raladas da melancia ou melão 
e também os cravos da índia, mexa sempre até secar toda a água.

Geleia de banana e beterraba

Ingredientes
1 beterraba
2 bananas com casca
Aproximadamente 2 copos de água

Preparo:
Lave bem as bananas e a beterraba;
Descasque a beterraba
Pique a beterraba e as bananas e coloque tudo junto no liquidificador 
com a água.  Após bater no liquidificador, despeje em uma panela e leve 
ao fogo mexendo sempre até dar o ponto de geleia.

Fonte: Livro Receitas P. Saúde
Conceição Santos Napoleão e Maria Aparecida Nascimento

Coordenação Paroquial da Pastoral da Saúde

ATRAVESSANDO LIMITES

O Grupo de Reflexão São José, pertencente à Comunidade São José, 
Paróquia São Geraldo, teve início no ano de 1993. Com muita luta e 
dedicação dos fiéis da comunidade, que na época tinham Padre Irani como 
vigário e orientador, ajudando de forma incansável na formação do grupo 
iniciado com pessoas simples mas com muita força, cresceu e teve vários 
coordenadores.

Cumprindo o papel de evangelizar nas casas, o grupo despertou em 
José Cláudio de Oliveira o interesse pela caminhada, o qual passou a 
ser  catequista. Ele hoje é padre, pároco na cidade de Antônio Dias. Dos 
participantes fundadores vários já se foram, mas nos deixaram seu legado, 
que são exemplos para toda a comunidade.

Graças ao comprometimento dos membros e seguimento das lições deixadas dos que passaram, temos atualmente 
um grande e muito animado grupo.

O casal Geraldo e Luzia nos deixam clara a afirmação acima: ele cadeirante há 17 anos, vítima de aneurisma cerebral, 
estão sempre reunidos conosco apesar de suas limitações.

Enfim, o Grupo de Reflexão é a base da evangelização, é uma igreja missionária em saída, implantado em nossa 
comunidade há 26 anos, levando a Palavra de Deus para as casas, refletindo com as famílias, fazendo gente renovada 
no amor de Deus.

Juliana Elias
Coordenadora do Grupo de Reflexão São José

Comunidade São José

ATENÇÃO:
A Pastoral da Saúde informa 

que o atendimento 
da terapia alternativa voltará 
a ser na terça-feira, às19h30, 

na comunidade Sagrada 
Família, a partir 

do mês de agosto.

A Pastoral convida 
a todos para 

o encontro Paroquial 
da Pastoral da Saúde 

no Centro Comunitário 
UDCBJ, de 8h às 12h,

no dia 14/7/2019.
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ARRAIÁ DE

SÃO LUCAS
1 DE JUNHO
A PARTIR DAS 19H

VENHA SABOREAR OS MELHORES
QUITUTES DA PARÓQUIA

CANJIQUINHA, CANJICÃO, PASTEL,

MACARRÃO NA CHAPA, PESCARIA E MUITO MAIS

RUA MANOEL IZÍDIO 1174 - BAIRRO IDEAL 

FESTA DO PADROEIRO
E DE 10 ANOS DE CAMINHADA 

 COMUNIDADE
SÃO JOÃO BATISTA

TEMA: A exemplo de João Batista,
somos batizados e enviados para a missão.

LEMA: A Missão é de todos nós!

TRÍDUO 21 A 23 DE JUNHO
DIAS 21 E 23 ÀS 19H30 E DIA 22 ÀS 18H

No dia 22 após a Missa  haverá 
Barraquinhas com comidas típicas.  

FESTIVIDADES 24 DE JUNHO
19H30 MISSA E PROCISSÃO LUMINOSA

EM HONRA A SÃO JOÃO BATISTA

Rua Verônica, 115 - Bairro Esperança

ARRAIÁ DA
SAGRADA FAMÍLIA

Rua Jenipapo, 45 - Bom Jardim

15 DE JUNHO
A PARTIR DAS 18H
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SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI

Corpus Christi é uma expressão originária do latim e, em tradução para o português, significa “corpo de 
Cristo”. Desse modo, o nome escolhido para essa comemoração já sugere o seu significado: uma homenagem 
à eucaristia. 

O Sacramento da Eucaristia é uma referência à Última Ceia, realizada por Cristo com seus discípulos durante 
a Semana Santa, e à ordem de Cristo (conforme a simbologia citada) de consumir o pão e o vinho em sua 
memória. Ainda dentro da teologia católica, na Eucaristia ocorre a transubstanciação, na qual os elementos 
(hóstia e vinho), após serem consagrados, transformam-se, em essência, na carne e no sangue de Cristo.

A comemoração de Corpus Christi ocorre exatamente 60 dias após a Páscoa. A data é celebrada 
obrigatoriamente em uma quinta-feira. Isso acontece como uma simbologia pelo fato de que a Última 
Ceia ocorreu em uma quinta-feira, segundo a tradição. Outro marco importante para o estabelecimento da 
data é o Domingo da Santíssima Trindade. Na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade, é 
comemorado Corpus Christi.

No Brasil, em decorrência da grande tradição católica, a comemoração da data é acompanhada por algumas 
práticas que foram consolidadas aqui, a partir da influência dos portugueses.

Uma tradição típica de Corpus Christi no Brasil trazida pelos portugueses é a atividade de produzir tapetes, 
representando símbolos e cenas importantes da fé católica. Os tapetes são confeccionados a partir de vários 
produtos, como serragem, borra de café, areia, etc.

A origem da comemoração dessa data remonta ao século XIII, oficialmente em 1264, durante o pontificado 
de Papa Urbano IV (papa da Igreja de 1261 a 1264).  O uso da comemoração em homenagem ao sacramento 
da Eucaristia foi resultado da influência dos relatos de Juliana de Mont Cornillon, uma freira belga que nasceu 
nas proximidades da cidade de Liège, em 1193.

Os relatos sobre Juliana de Mont Cornillon indicam que ela dizia ter, durante anos, visões e sonhos que 
traziam uma mensagem divina acerca da importância de se criar uma festa que comemorasse, de maneira 
apropriada, o sacramento da eucaristia. 

Além dos relatos de Juliana de Mont Cornillon, outro acontecimento narrado sensibilizou o papa a criar 
Corpus Christi. Os relatos afirmam que, em 1264, um sacerdote da Boêmia chamado Pedro de Praga foi a 
Roma para se encontrar com Urbano IV. Durante seu retorno à Boêmia, Pedro de Praga deteve-se em Bolsena 
e lá realizou o Sacramento da Eucaristia. Durante o Sacramento, conta-se que o sangue começou a verter da 
Hóstia Consagrada.

Cleiton Marcos (Com. Atos dos Apóstolos) texto adaptado do artigo de SILVA, 
Daniel Neves. “Corpus Christi”; Brasil Escola. Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/corpus-christi.htm>. 

Acesso em maio de 2019
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VISITAS ÀS COMUNIDADES
DA PARÓQUIA SÃO GERALDO

“... Para isso, às vezes pôr-se-á à frente para indicar estradas 
e sustentar a esperança do povo, outras vezes manter-se-á 
simplesmente no meio de todos com a sua proximidade 
simples e misericordiosa e, em certas circunstâncias, 
deverá caminhar atrás do povo, para ajudar aqueles que se 
atrasaram e, sobretudo, porque o próprio rebanho possui 
olfato para encontrar novas estradas. (Papa Francisco – 
Evangelli Gaudium nº 31)
Após a caminhada de quase três anos, com a presença 
do padre Hideraldo e padre Sérgio na Paróquia São 
Geraldo, observou-se a necessidade de parar um pouco 
as atividades intensas e ouvir atentamente os agentes de 
pastoral, que com empenho e dedicação se colocam a 
serviço nas diversas comunidades. 
Com o desejo de ouvir atentamente a todos e todas, o 
pároco, juntamente com o coordenador do Conselho 
Pastoral Paroquial (CPP) e o coordenador do Conselho 
Paroquial de Assuntos Econômicos (CPAE), durante todo 
o mês de fevereiro visitou todas as 11 comunidades com 
o objetivo de rever a caminhada pastoral, missionária 
e de evangelização de nossas Comunidades, tendo 
como base dois instrumentos que nos ajudam na Ação 
Pastoral e Administrativa da Paróquia: O Plano da Ação 
Evangelizadora e Pastoral e o Livro da Caminhada. Eles 
são os nossos iluminadores para que possamos realizar 
um trabalho evangelizador, missionário, social, pastoral e 
administrativo. 
O dom da escuta sincera, orante e, o mais possível, livre 
de preconceitos e condições permitir-nos-á entrar em 
comunhão com as diferentes situações em que vive o 
povo de Deus. Ouvir a Deus, para escutar com Ele o clamor 
do povo; ouvir o povo, para respirar com ele a vontade 
a que Deus nos chama (cf. Discurso na Vigília de Oração 
preparatória para o Sínodo sobre a família, 4 de outubro 
de 2014) …
Para que isso acontecesse, foram  propostos alguns 
questionamentos para dialogar em grupo e avaliar a 
caminhada.  Após as visitas a  todas as comunidades, 
foi feito um condensado que, nos foi apresentado na 
reunião do Conselho Pastoral Paroquial (CPP) do mês de 
abril. As respostas foram repassadas para as comunidades 
avaliarem o que fazer, como fazer e com quem contar. 
Este foi o resultado da reunião :

1. Olhando este ano que iniciamos e olhando para 
trás, desde setembro de 2016: O que fizemos e o que 
ficou a desejar, em nossa comunidade? 

. O que fizemos: Criação do Caixa Único, Ação 
Administrativa participativa, e com visão geral da 
Paróquia, a liturgia com priorização da semana Santa, 
Corpus Christi, missas e bênçãos, via sacra; aconteceu 

o fortalecimento das tradições da Igreja, adaptação às 
mudanças e que hoje vemos como importantes na ação 
pastoral e administrativa, formação do grupo de acólitos, 
organização e acolhida dos padres  às comunidades, 
motivação para o terço dos homens e incentivo à 
realização dessa atividade , formação litúrgica mais 
consistente, acolhida a novas pessoas, de modo especial 
na Liturgia, Criação da campanha do quilo nas missas e 
celebrações, mais missas nas comunidades. 

. O que ficou a desejar: Pastorais que precisam de apoio, 
mais interação na catequese, pastoral familiar com mais 
assistência às comunidades, pastoral missionária (menos 
fervor), contradições dos padres e as lideranças, missas 
nas comunidades nos dias de Semana, pastorais que 
não exercem seu trabalho na Liturgia, falta de diálogo 
entre as Lideranças (pessoas que só veem os defeitos e 
não aceitam mudanças e ficam puxando a caminhada da 
comunidade para trás).

2. Quais foram nossos pontos positivos, ou seja, 
nossos acertos? Melhorou muito: Corpus Christi, Semana 
Santa (povo mais envolvido), as Pastorais estão mais 
participativas e buscando a unidade, cursos de Formação, 
melhoria do salão João Paulo II, qualificação dos 
ministros, unidade entre as pastorais, reconhecimento 
e valorização da SSVP, acolhida e presença do Pe. 
Efraim nas comunidades, atendimento dos padres nas 
outras comunidades (confissões e aconselhamento), 
a preparação da liturgia por setor ajudou a ter mais 
participação, descentralização das responsabilidades, as 
lideranças das comunidades estão mais participativas, 
acolhida pelas pastorais antes das missas (o que ajuda no 
envolvimento das Pastorais).
A partir de agora é o momento de seguir o que Papa 
Francisco sempre nos pede “...Convido todos a serem 
ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, 
as estruturas, o estilo e os métodos de evangelizadores 
das respectivas comunidades. Uma identificação dos 
fins, sem uma condigna busca comunitária dos meios 
para alcançá-los, está condenada a traduzir-se em mera 
fantasia...” Que todos nós agentes de pastoral possamos 
ter claro o envio de Jesus:“Então Jesus se aproximou,e 
falou:“Portanto, vão e façam com que todos os povos se 
tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo 
o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os 
dias, até o fim do mundo.” (Mt 28, 19-29).

Que São Geraldo, pela intercessão de Nossa Senhora 
Aparecida, interceda para o bom êxito de nossos 
trabalhos!

Texto: Conceição Soares Toledo

Comunidade São Geraldo

EPAC/EPAP
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ESPECIAL
Junho 2019 . Paróquia São Geraldo

São João, São Pedro e Santo Antônio,
os santos juninos 

SÃO JOÃO 

São João é padroeiro dos hoteleiros, hóspedes e 
prisioneiros, também é protetor dos casados e enfermos. 
Seu dia é 24 de junho. A própria vida do santo, filho de 
São Zacarias e de Santa Isabel, prima da Virgem Maria, 
é considerada um milagre. Isabel já era idosa e nunca 
havia engravidado. Um dia, o anjo Gabriel apareceu 
para Zacarias e disse que sua esposa engravidaria. O 
anjo também apareceu para Maria, disse que ela seria 
mãe do Salvador e que Isabel, assim como ela, estava 
grávida. Maria foi ao encontro da prima, para saudá-la e, 
quando chegou, João mexeu-se na barriga da mãe. Foi 
este santo quem batizou Jesus nas águas do Rio Jordão 
e o anunciou como o Messias, Salvador do mundo.

SÃO PEDRO

Seu nome de nascimento era Simão. Ele era um pescador 
que conheceu Jesus quando este pediu seu barco para 
fazer uma pregação a uma multidão de pessoas. O santo 
estava lavando as redes vazias junto com Tiago e João, 
já que a pesca não tinha resultado em nada. Tiago e 
João, também, foram discípulos de Cristo. Depois da 
pregação, Jesus pediu para que lançassem as redes 
novamente ao rio. Mesmo sem acreditar que resultaria 
em alguma coisa, Pedro assim o fez e conseguiu pegar 
muitos peixes. O santo é considerado o primeiro Papa 
e príncipe dos apóstolos. Ele é o guardião das chaves 
do Céu e é considerado o padroeiro dos pedreiros, 
pescadores e porteiros. É comemorado no dia 29 de 
junho.

SANTO ANTÔNIO

Santo Antônio nasceu com o nome de Fernando, na 
cidade de Lisboa em uma data incerta. O santo foi 
destinado à carreira militar, mas, não contente com 
o ofício, fugiu para um convento em Coimbra, onde 
foi ordenado sacerdote em 1220. Depois, resolveu 
tornar-se missionário na África, entrando para a Ordem 
Franciscana e mudando seu nome oficialmente para 
Antônio. Muitas foram as graças e milagres concedidos 
por ele, que veio a falecer ainda novo, aos 36 anos, no 
dia 13 de junho de 1231, data em que é celebrado. 

Cleiton Marcos – Com. Atos dos Apóstolos

Cantinho
São Geraldo
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1 – sábado
7h às 11h – N. S. das Graças – Setor São Lucas 
Retiro Setorial para Catequizandos da 1ª Eucaristia 
7h às 11h – Centro Pastoral João Paulo II – Setor São 
Geraldo – Retiro Setorial para Catequizandos da 1ª 
Eucaristia 
8h às 18h – Aulas na Escola Diaconal – Pe. Hideraldo
18h – S. Francisco – Missa – Pe. Sérgio
18h – Maria de Nazaré – Celebração 
18h – S. João Batista – Celebração 
19h – Atos dos Apóstolos – ARRAIÁ DE SÃO LUCAS 
19h30 – S. Família –Celebração
19h30 – S. Antônio – Celebração
19h30 – S. Sebastião – Missa – Pe. Sérgio

2 – domingo

ITABIRA – 4ª ROMARIA DAS ÁGUAS E DA TERRA
7h – Acolhida dos Romeiros e Romeiras
8h – Abertura, Oração e Caminhada Penitencial
11h30 – Missa presidida por D. Marco Aurélio
13h – Almoço Comunitário
      Levar prato, caneca e talheres. 
Não haverá descartáveis.
7h – Matriz S. Geraldo – Missa de Abertura da Novena 
de Pentecostes– Pe. Sérgio
7h – S. José – Celebração
7h – N. S das Graças – Celebração 
8h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Formação 
para Novos Assessores da Infância e Adolescência 
Missionária – Assessoria de Sandra Bonini 
Coord. Estadual da IAM 
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Efraim
8h30 – S. Família –Celebração
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa de Abertura da 
Novena de Pentecostes – Pe. Sérgio
8h30 – N. S. Aparecida – Celebração
13h30 às 17h – Centro Pastoral João Paulo II 
Planejamento Paroquial de Catequese 
18h – Atos dos Apóstolos – Missa de Abertura da 
Novena de Pentecostes – Pe. Sérgio
18h – N. S. Aparecida –Missa em Ação de Graças pelo 
27º Aniversário da Comunidade– Pe. Hideraldo
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Missa de Abertura da 
Novena de Pentecostes – Pe. Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa de Abertura da 
Novena de Pentecostes – Pe. Hideraldo

3 – 2ª feira
19h30 – Nas Comunidades e nas Casas – Novena de 
Pentecostes e Semana de Oração pela Unidade Cristã 

4 – 3ª feira
7h – Maria de Nazaré – Celebração
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João 
Paulo II – Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
17h – Centro Pastoral João Paulo II – Reunião para a 
elaboração da pauta para a reunião do CPAE
Pe. Hideraldo e Equipe
19h30 – Nas Comunidades e nas Casas– Novena de 
Pentecostes e Semana de Oração pela Unidade Cristã 

5 – 4ª feira
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração
7h – S. Antônio – Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
Assessoria Pastoral – Pe. Sérgio
16h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
Assessoria Pastoral – Pe. Hideraldo
16h às 18h – Atos dos Apóstolos
Atendimento e confissões – Pe. Sérgio 
19h30 – Paróquia C. Libertador/Com. Divino Espírito 
Santo – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Nas Comunidades e nas Casas – Novena de 
Pentecostes e Semana de Oração pela Unidade Cristã 

6 – 5ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
 Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões– Pe. Hideraldo
19h30 – Nas Comunidades e nas Casas– Novena de 
Pentecostes e Semana de Oração pela Unidade Cristã
       Não haverá Missa e Bênçãos na Matriz S. Geraldo
      Não haverá Adoração nas comunidades

7 – 6ª feira
Sagrado Coração de Jesus
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Sérgio
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
15h às 18h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
19h30 – Nas Comunidades e nas Casas – Novena de 
Pentecostes e Semana de Oração pela Unidade Cristã 
       Não haverá missa da 1ª Sexta-feira na Comunidade 
Atos dos Apóstolos e na Matriz São Geraldo 

8 – sábado – Vigília de Pentecostes 
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS 
HORÁRIOS DE MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1 KG DE 
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
11h – Matriz S. Geraldo/Capela do Santíssimo
 Casamento de Alexandre e Larice – Pe. Hideraldo
18h – S. Antônio – Missa da Festa em Honra a S. 
Antônio – Pe. Hideraldo – Após a Missa haverá 
barraquinhas.
18h – S. João Batista – Missa da 1ª Eucaristia
Pe. Sérgio
18h – S. Francisco de Assis e Maria de Nazaré
Vigília de Pentecostes 
19h30 – Atos dos Apóstolos, N. S. das Graças, Sagrada 
Família, S. Sebastião, S. Antônio, N. S. Aparecida, S. 
José e São Geraldo – Vigília de Pentecostes 

9 – domingo de Pentecostes 
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS 
HORÁRIOS DE MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1KG DE 
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
Festa da Diocese nas Paróquias
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo
7h – S. José – Missa – Pe. Sérgio
7h – N. S das Graças – Celebração
8h30 – S. Antônio – Celebração

PROGRAMAÇÃO JUNHO DE 2019
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8h30 – S. Família – Missa – Pe. Efraim
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – N. S. Aparecida – Celebração
10h – N. S. das Graças– Batismo – Pe. Sérgio
11h – Itabira/ Paróquia S. Antônio
Missa Sertaneja – Pe. Hideraldo
18h – Atos dos Apóstolos – Missa– Pe. Hideraldo
18h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Missa da 1ª Eucaristia
Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio

10 – 2ª feira
19h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Roda de 
Conversa, com o tema: “Meio Ambiente” – Assessoria 
ASAS (Associação Ambientalista Samambaia)

11 – 3ª feira
7h – Maria de Nazaré – Celebração
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João 
Paulo II – Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
19h – Centro Pastoral João Paulo II – Formação 
Paroquial para Agentes de Noivos e Testemunhas 
Qualificadas do Matrimônio – Pastoral Familiar 
19h30 – Atos dos Apóstolos – Missa e Bênçãos das 
Famílias – Pe. Sérgio
19h30 – Maria de Nazaré – Reunião CPC e CCAE 
Pe. Hideraldo e Equipe

12 – 4ª feira
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio
7h – S. Antônio – Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
 Assessoria Pastoral – Pe. Sérgio
16h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
Assessoria Pastoral – Pe. Hideraldo
16h às 18h – N. S. das Graças
Atendimento de confissões – Pe. Sérgio 
19h – Centro Pastoral João Paulo II – CPAE 

13 – 5ª feira
9h – Paróquia S. Pedro – Clero Regional 
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e confissões – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos para os 
Namorados e para as Famílias – Pe. Sérgio
19h30 – S. Antônio – Missa Solene em honra a S. 
Antônio e Procissão – Pe. Hideraldo

14 – 6ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
15h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
17h – Centro Pastoral João Paulo II – EPAF 
18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Reunião de elaboração de pauta para a reunião do 
CPP – Pe. Hideraldo e Equipe
19h30 – Sagrada Família – Reunião CPC e CCAE
Pe. Hideraldo e Equipe

15 – sábado
Dia do Dizimista
8h30h às 16h – Centro Pastoral João Paulo II
Reunião da Equipe de Elaboração do Material dos 
Grupos de Reflexão 
14h às 20h – Atos dos Apóstolos 
Encontro dos Namorados – Pastoral Familiar 
18h – S. João Batista – Celebração
18h – S. Francisco – Celebração
18h – Maria de Nazaré – Missa – Pe. Sérgio
18h – S. Família – Missa em Ação de Graças pelo 
Aniversário da comunidade  e 1ª Eucaristia
Pe. Hideraldo
      Após a Missa haverá Barraquinha 
19h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Sebastião – Missa – Pe. Hideraldo

16 – domingo
Dia do Dizimista
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio
7h – S. José – Missa  – Pe. Hideraldo
7h – N. S das Graças – Celebração
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
Formação Paroquial para as Juventudes
8h30 – S. Família – Celebração
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa da 1ª Eucaristia
Pe. Hideraldo
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Sérgio 
8h30 – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Efraim
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Sérgio
18h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – N. S. das Graças – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa da 1ª Eucaristia
Pe. Hideraldo

18 – 3ª feira
7h – Maria de Nazaré – Celebração
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João 
Paulo II – Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
19h30 – N. S. das Graças – Missa e Bênçãos
Pe. Sérgio
19h30 – N. S. Aparecida  – Reunião CPC e CCAE
Pe. Hideraldo  e Equipe

19 – 4ª feira
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração
7h – S. Antônio – Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
 Assessoria Pastoral – Pe. Sérgio
16h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Assessoria Pastoral – Pe. Hideraldo
16h às 18h – S. Antônio – Atendimento e confissões 
Pe. Sérgio 
19h – Centro Pastoral João Paulo II – CPP
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20 – 5ª feira
Corpus Christi
Paróquia S. Antônio – Melo Viana/ Bom Pastor
Curso de Inverno 
18h – Matriz S. Geraldo – Missa de Corpus Christi e 
Procissão – Pe. Sérgio
18h – Atos dos Apóstolos – Missa de Corpus Christi e 
Procissão – Pe. Hideraldo

21 – 6ª feira
Paróquia S. Antônio – Melo Viana/ Bom Pastor
Curso de Inverno 
19h30 – S. João Batista – 1º Dia do Tríduo em honra a 
S. João Batista – Pe. Sérgio
19h30 – S. Geraldo – Reunião CPC e CCAE
Pe. Hideraldo e Equipe

22 – sábado
Paróquia S. Antônio – Melo Viana/ Bom Pastor
Curso de Inverno 
18h – Maria de Nazaré – Celebração
18h – S. Francisco – Celebração
18h – S. João Batista – 2º Dia do Tríduo  em honra a S. 
João Batista – Pe. Sérgio
     Após a Missa haverá barraquinhas
19h30 – S. Sebastião – Celebração 
19h30 – S. Antônio – Celebração
19h30 – S. Família – Missa – Pe. Sérgio
20h – Igreja S. José/BH – Casamento de Túlio e Renata 
Pe. Hideraldo

23 – domingo
Paróquia S. Antônio – Melo Viana/ Bom Pastoral
Curso de Inverno 
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio
7h – N. S. das Graças – Celebração
7h – S. José – Celebração
8h30 – S. Antônio – Missa da 1ª Eucaristia  – Pe. Sérgio
8h30 – N. S. Aparecida – Celebração
8h30 – S. Família – Celebração
8h30 – Atos dos Apóstolos – Pe. Efraim
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Sérgio
18h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Celebração 
19h30 – S. João Batista – 3º Dia do Tríduoem honra a 
S. João Batista – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio

24 – 2ª feira
19h30  – S. João Batista – Missa Solene em honra a S. 
João Batista e Procissão – Pe. Hideraldo

25 – 3ª feira
7h – Maria de Nazaré – Celebração
8h30 – Arpas/João Monlevade – Reunião Equipe da 
Assembleia Diocesana
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João 
Paulo II – Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
19h30 – Paróquia S. Pedro – Novena – Pe. Hideraldo
19h30 – Atos dos Apóstolos – Missa e Bênção e 1º 
Dia do Tríduo em honra ao S. Coração de Jesus
Pe. Sérgio

26 – 4ª feira
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração
7h – S. Antônio – Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
 Assessoria Pastoral – Pe. Sérgio
16h às 18h – Atos dos Apóstolos
Atendimento e confissões – Pe. Sérgio 
16h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Assessoria Pastoral – Pe. Hideraldo
19h30 – N. S. das Graças – Missa do  2º Dia do Tríduo 
em honra ao S. Coração de Jesus  – Pe. Sérgio
19h30 – São José  – Reunião CPC e CCAE
Pe. Hideraldo  e Equipe

27 – 5ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e confissões – Pe. Sérgio
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
 Atendimento e confissões – Pe. Hideraldo
19h30 – Sagrada Família – Missa e Bênçãos  e  3º Dia 
do Tríduo em honra ao S. Coração de Jesus 
Pe. Hideraldo
     Não haverá Missa e Bênçãos na Matriz S. Geraldo

28 – 6ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
15h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
19h30 – S.  Sebastião – Reunião CPC e CCAE
Pe. Hideraldo  e Equipe
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa da Festa em honra 
ao S. Coração de Jesus e de Oração pela Santificação 
do Clero – Pe. Sérgio

29 e 30 – Seminário em Itabira
Encontro Vocacional  

Você já pensou em Ser Padre? 
Participe do Encontro Vocacional de nossa Diocese

Maiores informações com o Pe. Elinei, 
pelo telefone: 31-99283-2196

29 – sábado
18h – Maria de Nazaré – Missa da 1ª Eucaristia
Pe. Sérgio
18h – S. Francisco – Missa da 1ª Eucaristia
Pe. Hideraldo
18h – S. João Batista – Celebração
19h30 – S. Sebastião – Celebração 
19h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Família – Missa – Pe. Sérgio

30 – domingo
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Hideraldo
7h – S. José – Celebração
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Efraim
8h30 – N. S. Aparecida – Missa  da 1ª Eucaristia
Pe. Sérgio
8h30 – S. Família – Celebração
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
18h – Atos dos Apóstolos – Missa  – Pe. Sérgio
18h – N. S. Aparecida – Celebração
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo – Celebração


