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MENSAGEM DO EVANGELHO DO 6º DOMINGO DA PÁSCOA - Jo 14, 15-21
O Evangelho deste domingo nos apresenta uma parte do testamento que Jesus nos deixou
antes de sua morte, as últimas recomendações na despedida de seus apóstolos.
Ao instituir a Ceia Pascal da Nova Aliança, a Eucaristia, mandou celebrá-la sempre em sua
memória. Mas o testamento de Cristo inclui o mandamento novo do amor e a promessa de enviar-lhes
o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, o Advogado, o Espírito da Verdade. O Espírito iria
recordar-lhes e ajudá-los a viver tudo o que Ele mesmo havia ensinado.
Ele também promete não deixar os apóstolos órfãos e pede fidelidade aos seus ensinamentos;
pede a observância dos seus mandamentos como sinal de amor.
E Jesus promete enviar o Paráclito para acompanhar os apóstolos. Para ajudá-los a entenderem
o que se passaria com Jesus e testemunhá-lo, continuar sua obra. Mais tarde os apóstolos também
seriam presos, julgados e condenados. Precisariam ter firmeza, serenidade e perseverança em todas as
provações. O Espírito Santo seria sua força. Mais, Ele próprio, Jesus, promete assistência permanente
e ajuda ao garantir que não os deixaria órfãos.
Enquanto esteve com os discípulos, Jesus era o seu guia e segurança. Agora, perante os dias
da sua ausência próxima, da incerteza e dos medos que ela provocou nos discípulos, Jesus prometeulhes a presença do seu Espírito, para “estar sempre” com eles, não os deixando sozinhos. Por um lado,
o seu Espírito assegurará agora a sua presença; por outro lado, deixa-lhes uma tarefa especial: “Se
me amais, guardareis os meus mandamentos”.
Não há tempo, por isso, a perder. É tempo dos discípulos de Jesus agirem como Ele, é tempo
da comunidade cristã provar o amor a Jesus, sem desânimos… e prová-lo na aceitação dos seus
mandamentos e no seu cumprimento. A concretização desta tarefa será a medida do nosso amor a
Jesus.
Maria, que neste mês dedicamos nosso amor e carinho, é figura perfeita do discípulo. Nela, o
Espírito encontrou uma digna morada. Uma vida simples, guiada pela sabedoria dos mandamentos e
um coração limpo. No seu silêncio, há um espaço para o Espirito. E, no seu coração, uma abertura à
Palavra de Deus, que ela ali guarda com amor. E era feliz, porque ouvia a palavra de Deus e a
cumpria, com amor. Por isso, não teve dúvidas em dizer, um dia: “fazei tudo o que Ele vos disser”! E
o que Ele hoje nos diz é: “se me amais, gaurdareis os meus mandamentos”!
PROGRAMAÇÃO PAROQUIAL DA SEMANA SANTA:
 Sábado, 20 de maio, às 10h30, missa de bodas de ouro matrimonial de Erico e Neiva Konzen. E às
18h, missa na igreja matriz. E às 19h30, missa de bodas de ouro matrimonial de Davi e Eleda
Cecatto na capela N. Sra. do Carmo, Canarinho.
 Domingo, 21 de maio, às 9h, missa na igreja matriz. E às 10h30, missa e festa na comunidade São
Roque, Cruzaltense, com Missão Canônica de Simone Dallagnol.
 terça-feira, 23 de maio, às 14h, missa na comunidade de Monte Claro, Rio Liso.
 quarta-feira, 24 de maio, às 14h, missa na comunidade da Princesa Isabel. E às 19h, missa no
Bairro São Vicente.
 quinta-feira, 25 de maio, quinta-feira eucarística, com adoração e Bênção do Santíssimo
Sacramento.
 sexta-feira, 26 de maio, às 16h30, missa no Hospital.
 Sábado, 27 de maio, às 15h, missa no Bairro São Francisco. E às 18h, missa na igreja matriz. E às
19h30, missa de bodas de prata matrimonial de Altemir e Joelma Nava, na capela São Paulo.



Domingo, 27 de maio, às 9h, missa na igreja matriz. E às 10h30, missa e festa da padroeira na
comunidade Na. Sra. do Caravágio, Vila Progresso, Cruzaltense, com a renovação de ministério.

Cursilho de Cristandade
A coordenação do Movimento de Cursilho de Cristandade convida todos os cursilhistas de
Campinas do Sul e Cruzaltense para participarem da Escola de Vivência, a ser realizada neste sábado,
20 de maio, no Centro de Convivência da Terceira Idade, a partir das 14h. Estará presente o Pessoal
do GED de ERECHIM.
Curso de Noivos
O encontro de preparação ao Matrimônio, Curso de Noivos, na paróquia de Campinas, vai
acontecer no dia 20 de maio, em Campinas do Sul, manhã e tarde, no Centro Catequético. Jovens que
estão pensando em casar-se neste ano ou no próximo, aproveitem este encontro de preparação. As
Inscrições devem ser realizadas na Secretaria Paroquial. O próximo encontro de preparação ao
matrimônio será em Jacutinga no segundo semestre, no mês de setembro.
Quinta-feira de Adoração ao Santíssimo
A Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes promove a ‘Quinta-feira de Adoração ao
Santíssimo’, evento realizado toda a última quinta-feira de cada mês, e será no próximo dia 25 de
maio, às 19h, na igreja matriz em Campinas do Sul.
A adoração ao Santíssimo Sacramento consiste em permanecermos algum tempo diante de
Jesus presente na Divina Eucaristia, para agradecer, pedir e aprender a viver melhor.
Não esqueça: na a última quinta-feira de cada mês, às 19h, na igreja matriz em Campinas do
Sul - ‘Quinta-feira de Adoração ao Santíssimo’. Você é convidado a participar conosco.
Oração do terço na igreja matriz Nossa Senhora dos Navegantes: Todos os dias durante o mês de maio,
está acontecendo a oração do terço na igreja matriz de Campinas do Sul. Cada dia, o terço é
coordenado por um grupo de Zeladoras das Capelinhas e seu grupo de famílias, ou um grupo pastoral.
Durante a semana o terço será às 18h, aos sábados às 17h30, e aos domingos às 8h30. Você e sua
família são convidados especiais. Como já é costume, vamos fazer, durante o mês de maio, um
jardim de flores aos pés de Nossa Senhora, manifestando nosso amor e carinho para com a Mãe de
Jesus e nossa mãe. As pessoas são convidadas a levarem flores para a igreja...
Dia 20 - Sábado
Dia 21 - Domingo
Dia 22 - Segunda-feira
Dia 23 - Terça-feira
Dia 24 - Quarta-feira
Dia 25 - Quinta-feira
Dia 26 - Sexta-feira
Dia 27 - Sábado
Dia 28 - Domingo
Dia 29 - Segunda-feira
Dia 30 - Terça-feira
Dia 31 - Quarta-feira

Salete Barbieri e Sandra Perussolo – Ieda Smiderle e Nadir Ducatti
Rosário Perpétuo
Mari Feronatto e Nilce Aimi Lorenzzi – Geni Barichello
Novena Perpétua de N. Sra. das Graças - Silvane Boniatti e Pierina Cofferi
Sirlene Remor – Isolde Cleirê Dall’Agnol e Ivani Rizzi – Terezinha Salete
Baldissera e Isabel Sandri
Helena Camerini e Neide Sacon – Eva Portes Schwalbert e Teresinha Alba
Zanella – Elzira Simanski
Irma Battisti e Salete Bertotti – Grasiela Simanski e Nelci Conte
ECC
Maria Helena Longo dos Santos e Marcia Gotardo –– Cledir Ceccato
Sacardo – Elenir Tramontina
Rosane Conte Bortolin – Maria Portela e Alessandra Sadoski
Novena Perpétua de N. Sra. das Graças
Grupo de Jovens e Adolescentes – e todas as Zeladoras e Pastorais

Preparação para o Batismo: O próximo encontro de pais e padrinhos em preparação ao Batismo será no
dia 3 de junho, num sábado, às 14h, no Centro Catequético. O encontro é para pais e padrinhos de
Batismo. Portanto, os pais que tiverem criança a ser batizada no decorrer do ano procurem convidar

os padrinhos em tempo, não deixando para a última hora. A inscrição para o Encontro deve ser feita
na Secretaria Paroquial.
Romaria dos Mártires de Nonoai, Padre Manuel e Coroinha Adílio:
No dia 21 de maio de 2017 realiza-se a 53ª Romaria dos Mártires em Nonoai.
A empresa LAUX estará colocando um ônibus à disposição dos romeiros.
Os interessados devem fazer a reserva da passagem com dona Maria Brum.
A saída está marcada para às 6h30, em frente à igreja matriz.
Aulas de teclado e gaita = A paróquia de Campinas do Sul está abrindo um espaço para interessados em
aprender teclado e acordeon com a orientação do Ronaldo Peruzzatti, nas quintas feiras, a partir das
18h, no centro Catequético. Interessados entrar em contato com a secretaria paroquial.
VEM AÍ A VIGÍLIA DE PENTECOSTES!
A Igreja celebra no dia 04 de junho, a Solenidade de Pentecostes, que marca o
derramamento do Espírito Santo sobre os Apóstolos que estavam reunidos no Cenáculo.
Pensando nisso, a Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Campinas do Sul está
preparando para você e sua família uma noite especial na presença do Altíssimo, no dia 1º de junho.
É a "Vigília de Pentecostes"
...para pedir ao Senhor que nos envie o Espírito Santo com os seus dons...
...para reviver a unção e a graça vivida por Nossa Senhora e os Apóstolos no dia de Pentecostes...
... para reviver o aniversário do nascimento da Igreja...
...onde o Espírito de Deus será derramado sobre sua vida...
Vigília de Pentecostes – 1º de junho – na igreja matriz de Campinas do Sul.
“Que o coração de cada um de nós se torne um novo e verdadeiro Cenáculo no qual o
Espírito Santo habite como o mais doce dos hóspedes e o mais fiel dos amigos”.
Você não pode perder! Traga seus amigos, sua família... vamos orar juntos e pedir a presença do
Espírito Santo que nos cura, liberta e nos ensina a sermos de Deus!!
ESPERAMOS POR VOCÊ!!
Gratidão a Deus e Compromisso com a Comunidade
Queremos lembrar que uma das áreas mais difíceis de praticar a fidelidade é a financeira.
Não basta compreender o valor do dízimo e das ofertas, também é necessário exercitá-lo e ser fiel
por toda a vida. Os bens colocados em nossas mãos, pertencem a Deus e nós somos os
administradores, como encontramos na 1ª. Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo
2: “...o que se exige dos administradoras é que cada um seja fiel”.
 Dízimo não se paga. Deus não negocia.
 Dízimo se dá.
 Pagar indica obrigação, lei, imposto. Dar é gesto espontâneo.
 Dízimo é partilha gratuita.
 Dízimo é também um exercício de libertação. Nos liberta do egoísmo, da avareza, da
onipotência. E uma graça que nos leva à alegria, e a sentir em nós a promessa de Deus
cumprida.
 Não tenha medo de lançar-se nesta aventura de dar sua contribuição com alegria e
generosidade! Convidamos a todos para deixar de lado os pretextos que nos fazem adiar o
compromisso com o Reino de Cristo e seguir a palavra da Sagrada Escritura, participando com o
dízimo.
 Seja Dizimista!

