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Deus abençoe você e sua família.Deus abençoe você e sua família.

Festa de São MateusFesta de São Mateus
Apóstolo e Evangelista

21 de setembro de 2018

NA  ANTIGA CATEDRAL

07h - Laudes - Participação dos 
Seminaristas da Diocese

07h30 - Santa Missa presidida por        
Dom Aldo Gerna, Bispo Emérito

08h30 - Café partilhado na                
Praça Municipal 

09h30 - Conferência 60 anos restrita 
para membros do CPD,  Padres, 
Bispos, Seminaristas, Religiosos e 
Religiosas, Leigas Consagradas                     
Local: Centro Diocesano

- Assessoria: Dom Geraldo Lyrio Rocha, 
Arcebispo Emérito de 
Mariana

NA CATEDRAL DIOCESANA

15h40 - Chegada das paróquias com          
seus padroeiros

16h - MISSA SOLENE presidida por 
Dom Paulo Bosi Dal'Bó,         
Bispo Diocesano.

- Logo após, procissão luminosa,                      
show pirotécnico, confraternização.

Igreja profética e missionária
a serviço da vida.

A missão continua...

Ó admirável São Mateus que deixastes 
a riqueza para seguir com entusiasmo o 
chamado do Mestre Jesus, fazendo da 
pobreza um hino de louvor a Deus, 
ensinai-me o verdadeiro valor das 
coisas terrenas e não deixeis que a 

ganância e a soberba dirijam meus atos. 
Que eu tenha um coração desprendido, 

bondoso e solidário, capaz de amar, 
perdoar e servir. Protegei e abençoai 
minha família e a todos os irmãos e 

irmãs que necessitam da tua presença e 
proteção. Guiai os meus passos no 

seguimento a Jesus e no compromisso 
com a Igreja. Intercedei a Deus por 

mim e por todos, preferencialmente os 
pobres, para que não nos falte o pão de 

cada dia, trabalho digno e moradia. 
Ensinai-me a juntar tesouros no céu, 
servir a Deus e não ao dinheiro. Por 

Cristo, Senhor nosso.  Amém!
São Mateus! Rogai por nós.
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Com o  tema  “ IGREJ A  PROFÉTIC A  E 
MISSIONÁRIA A SERVIÇO DA  VIDA” e o lema:  
“A MISSÃO CONTINUA”, estamos celebrando 
jubilosamente os 60 anos de fé em nossa cami-
nhada eclesial. Uma Igreja dinâmica, em saída, 
com espírito de comunhão, abençoada pela 
diversidade de dons e carismas. Deus seja louva-
do pelo encanto e pelo suor de tantos homens e 
mulheres, comunicadores do Evangelho, doando 
a vida em seu jeito de amar.

Ao longo deste jubileu, vivenciamos muitas inicia-
tivas missionárias nas comunidades e paróquias 
de nossa Diocese. Celebraremos mais uma etapa 
com a festa de São Mateus, nosso santo padroei-
ro e protetor.  Venho, com amor de pai, convidar a 
todos a participarem da festa nos dias 12 a 21 
de setembro de 2018 conforme segue a progra-
mação.

A colheita chegou ninguém pode ficar de fora. 
Venham todos! Vamos juntos celebrar! Colher os 
frutos e lançar novas sementes. Plantar a vida e 
soltar a nossa voz. Reconhecer que no passado, 
presente e futuro somos Igreja missionária de 
Cristo.

São Mateus. Rogai por nós.

Parabéns e obrigado a todos pelo caminho per-
corrido até aqui.

Unidos em Cristo!

12/09 - Quarta-feira
19h - Santa Missa presidida por Pe. Belmiro Ohnerzorge
- Participação das comunidades São José de Anchieta 
e N. Sra. do Rosário

13/09 - Quinta-feira
19h - Santa Missa presidida por Pe. Patric da Silva 

Wanderley
- Participação das comunidades N. Sra. de Fátima, 
Santa Inês, S. Bartolomeu e N. Sra. das Graças

14/09 - Sexta-feira
19h - Santa Missa presidida por Pe. Luigi Andriollo, MCCJ
- Participação das comunidades São Francisco de 
Assis, Menino Jesus (Porto), Santa Luzia

15/09 - Sábado
16h - Romaria da Família - Diác. Edson e Pastoral 

Juvenil Paroquial
19h - Santa Missa presidida por Pe. Vagner Carini
- Participação da Paróquia Nossa Senhora  Auxiliadora

16/09 - Domingo
19h - Santa Missa presidida por Pe. Moacir Pinto
- Participação das comunidades Cristo Rei e Catedral

17/09 - Segunda-feira
19h - Santa Missa presidida por Pe. Maickon Montovanelli
- Participação das comunidades São Benedito,         
São Francisco de Assis e Menino Jesus (Porto)

18/09 - Terça-feira
19h - Santa Missa presidida por Dom Zanoni Demetino 

Castro,  Arcebispo de Feira de Santana-BA
- Participação da comunidade São João Batista

19/09 - Quarta-feira
19h - Santa Missa presidida por Dom Edivalter Andrade, 

Bispo de Floriano - PI
- Participação das comunidades Dom José Dalvit e   
N. Sra. de Fátima

20/09 - Quinta-feira
19h - Santa Missa presidida por Dom Ailton Menegussi, 

Bispo de Crateús-CE
- Participação das comunidades S. Bartolomeu,        
N. Sra. das Graças, Cristo Rei e Dom José Dalvit
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ProgramaçãoProgramação

ConviteConvite

Dom Paulo Bosi Dal´Bó
Bispo Diocesano

Todos os dias, Santa Missa na Catedral
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