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Tempo de Refl exão, de en-
trega e acima de tudo, 
de reconhecer o 

Amor de Deus por 
nós. Convidamos 
você, caro leitor(a) a 
fazer uma “Imersão” 
dentro do signifi cado 
desses acontecimentos, refl i-
ta e tente absorver o máximo desse 
conteúdo, faça dele uma lembran-
ça constante , de todo esse Amor, 
dessa Paixão sem precedentes, 
capaz de dar a própia vida pelo 
nosso bem maior e mais valioso: A 
Salvação!  
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Festa da

Divina
Misericórdia
Um dos elementos mais importantes da devoção à Di-

vina Misericórdia presentes nas revelações de Nos-
so Senhor à Santa Faustina é a Festa da Misericórdia. 

No Diário o tema recorrem em 37 números, em 16 dos quais 
nos deparamos com uma manifestação extraordinária de 
Jesus a seu respeito. Com efeito, aos 22/02/1931, uma das 
primeiras revelações de Jesus à Santa Faustina diz respeito 
à Festa da Misericórdia, que deveria ser celebrada no 2º do-
mingo da Páscoa.

Capela em Destaque:Especial

Semana Santa

Pastoral em Destaque:

Coluna Formação Cristã, este mês saiba mais sobre:

Página 08

Página 04

Página 05

Página 02

Cristo Ressucitado

Os Dons do Espírito Santo

Pastoral do Batismo

Há 30 anos, deu-se início a mais uma grande obra dentro do José 
Walter, a construção dessa bela Igreja, que destacamos nesta edição 
contando a vocês um pouco de sua história

Destacamos nesta edição, a importante tarefa dessa pastoral, que 
constrói o alicerce da família cristã, após entender o trabalho des-
se importante braço da Igreja Católica, sinta-se chamado a serví-la 

também!

empo de Refl exão, de en-
trega e acima de tudo, 
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Semana Santa
“Pai, nas tuas mãos entrego meu 
espírito.”
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Assim como não existe parto natural sem contração e dor, não 
haverá páscoa autêntica sem paixão e muito amor. Experi-
mentar a novidade da graça dos ressurretos é cristificar o es-

tilo do nosso viver, redimensionando nossos valores e prioridades. 
Vivemos momentos em que a vida nos ensina a parar para bem passar 
e passar sem parar à toa. Páscoa é passagem que provoca mudança 
e reacende a esperança para recomeçar sempre. A parada limítrofe 
da vida é o “abraço da morte”, morte esta que já foi vencida, quando 

Jesus ao enfrentá-la nos fez compreendê-la não como o fim de tudo, mas um meio de 
passar para a plenitude do tudo em Deus.
Desejo aos nossos fiéis paroquianos um tempo pascal marcado pelo reavivamento 
das virtudes teologais da fé, esperança e caridade em vista do fortalecimento da no-
breza cristã em cada um de nós. Uma fecunda passagem mesmo que façamos paradas 
obrigatórias. Uma Feliz Páscoa!

BIP- Periódico mensal, de distribuição gratuita.
-Nosso email: paroquia@paroquiasantissimatrindade.com.br
-Cordenador Geral: Pe. Antônio Ruy Barbosa Mendes de Morais
-Equipe Responsável: PASCOM - Pastoral da Comunicação
-Projeto Gráfico: PASCOM
-Produção: Gráfica Nobel

Pastoral do Batismo

Pelo Batismo, a pessoa torna-se participante da missão Sacerdotal, Profética e Real de Cristo 
(Cf. 1 Pd 2,9 – 10). O batizado é chamado a colocar-se disponível a servir os outros na comu-

nhão da igreja, sendo assim, a Pastoral do Batismo tem como missão, preparar as famílias que 
pedem o Batismo de seus filhos e afilhados, para receber, celebrar e vivenciar esse Sacramento 
de acordo com as normas pastorais da Igreja Católica.

Como acontece esta formação:
Conforme o Diretório Pastoral Litúrgico-Sacramental da Arquidiocese de Fortaleza, a forma-
ção com os pais e padrinhos deve ocorrer num período mínimo de um mês, com isso propor-
cionar uma maior inserção das famílias na comunidade paroquial. (Cf. Item 32).

Temas Trabalhados na formação
-A Pessoa de Jesus e os Sacramentos.
-Batismo e a Responsabilidade de Pais e Padrinhos.
-Liturgia e Simbologia do Batismo.

Comunidades que possuem a Pastoral do Batismo:

São José – Itapery | Nossa Senhora Aparecida - Itapery | Sagrada Família – Marcos Freire 
| Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento - Arvoredo | Matriz – 2ª etapa – José Walter | 
Cristo Ressuscitado – 4ª etapa – José Walter | Santa Edwiges – Ipaumirim | Nossa Senhora 
do Rosário – Planalto Airton Senna | Santa Teresa D’Avila – Cidade Nova | São Pedro Após-
tolo – Mutirão. 

Em assembleia realizada no dia 17 de março de 2012, na comunidade Matriz, os agentes de 
pastoral do batismo de nossa paróquia elegeram a nova coordenação paroquial do batismo que 
ficou assim composta:
Coordenador – Arlindo (matriz)
Vice-coordenador – Milton (matriz)
1ª Secretaria – Claudia (São José) 
2ª Secretaria – Iracema (N. S. Santíssimo Sacramento)
Articuladora – Fabiana (N.S. do Rosário)

15 de Abril
08:30h – Formação Específica EFOSM 
(Matriz- Tema: Relações Humanas-Li-
derança e Família)

16:00h – Celebração Eucarística Planal-
to Cidade Nova 
(Equipe Celebrativa: N. Sra. Aparecida 
eSta.Edwiges)

17 de Abril
19:00h – Reunião paroquial MESC 
(Cristo Ressuscitado)

22 de Abril
08:30h – EFOSM e Catequese Paroquial 
(Matriz-Encontro com Crismandos)

22 de Abril
08:30h – EFOSM e Catequese Paroquial 
(Matriz-Encontro com Crismandos)

25 de Abril
19:30h – Reunião C.E.P. (Residência Sr. 
Freitas)

29 de Abril
17:00h – EJC - Noite do Cachorro Quen-
te (Praça da Igreja Matriz)

01 de Maio
19:00h – Missa R.C.C. Paroquial

05 de Maio
20:00h – Sabadão E.J.C. (Matriz)

06 de Maio
20:00h – Missa da Família (E.C.C. e Pas-
toral Familiar-Matriz)

10 a 13 de Maio
Festejos de Nossa Senhora do Santíssi-
mo Sacramento

Cartas
Queremos construir a seção de correspon-
dências com você nosso leitor, e será com sua 
ajuda que iremos conseguir, pode ser desde 
uma opnião, sobre as matérias e até sugestões 
para as futuras. Participe, o BIP é feito para 
você, ajude a PASCOM a construir e melhorar  
espaço!
Mande-nos um email, ou comente no SITE:
www.paroquiasantissimatrindade.com.br
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vida. É tomar a decisão corajosa de entregar 
ao Pai não somente nosso espírito, mas nos-
sas mãos, nosso coração, nossa mente e toda a 
nossa vida. Com certeza, ele já está de braços 
abertos a nossa espera. Como o pai do fi lho 
pródigo. Basta que nos lancemos neles, com 
total amor e confi ança. 

Gólgota, Um espetáculo de muita emoção!
Veja e entenda os principais momentos vividos na Paixão de Cristo que o Grupo POPULART encena todos os anos 
aqui no José Walter!

Após quarenta dias de refl exões, orações, jejum e penitências que a igreja vive durante a 
quaresma, passamos a viver o Tríduo Pascal, três dias dedicados a celebrações e orações 
próprias do período que antecede a Páscoa, o tríduo tem inicio na quinta-feira santa e é 

composto das seguintes celebrações:
Ceia do Senhor – Lava Pés (quinta-feira): Celebração onde Cristo faz a última Ceia da Páscoa 
hebraica com seus apóstolos antes de ser crucifi cado, nesta celebração Jesus institui a Eucaristia 
e o Sacerdócio cristão, além de dá o grande exemplo ao lavar os pés de seus apóstolos, mostran-
do que precisamos fazer do serviço e da caridade o nosso modo de viver.
Paixão do Senhor (sexta-feira): Celebração da Palavra onde se recorda a Paixão, Crucifi cação e 
Morte do Senhor, com leituras bíblicas, preces e adoração da cruz.
Sábado de Aleluia – Fogo Novo: Celebração da Vigília Pascal, que tem a sua liturgia composta 
da Celebração da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal com a renovação das promessas 
batismais e neste ano com o batismo da Sra. Verônica, membro de nossa comunidade, e Litur-
gia Eucaristia. Considerada por muitos como a mãe de todas as vigílias, nela aguardamos a 
Ressurreição de Cristo.
A Matriz de nossa paróquia teve como presidente das celebrações do Tríduo Pascal, o nosso 
Pároco Padre Ruy e com grande participação da comunidade joséwaltense. 

Capela Cristo Ressucitado

Tríduo Pascal

Teve início na sexta-feira dia 06/04/2012 o tríduo pascal. em comemoração aos 
festejos da Capela Cristo Ressuscitado.Na sexta  houve a celebração e paixão de 
Jesus Cristo, no Sábado de Aleluia, a missa do fogo novo. A festa da Pascoa que 

é o centro da vida Cristã, aconteceu no domingo tendo início com a alvorada as 7:00 
da manhã logo depois  foi rezado o ofi cio da Imaculada, com o Hasteamento da Ban-
deira, em seguida o café da manhã comunitário, e após o café, o RCC deu a graça do 
louvor. A celebração da Páscoa da Ressurreição teve inicio as 16:00hs e foi presidida 
pelo nosso pároco: Pe Ruy. Festa da vida nova com a presença maciça da comunidade 
que fez uma bela festa social de seu encerramento festivo.  

São José do Itapery

Festejos da Capela

A Capela São José , localizada no 
Conj.Itapery comemorou duran-
te 10 dias a festa em homenagem 

a São José com novenas e ação social. No 
dia 19/03/2012 no encerramento às 17hs 
ocorreu a procissão pelas ruas do Conj.
Itapery com a presença do nosso páro-
co Pe.Ruy Mendes, Pe.Jean e  o diácono 
Franzé, com a participação das comu-
nidades da matriz Paróquia Santíssima 
Trindade. Após a caminhada , foi ce-
lebrada a missa que encerrou com um 
momento de ação social da comunidade 
com barracas de comidas típicas, brinca-
deiras para as crianças, música , venda 
de artigos religiosos e um brechó (com 
venda de roupas).

“Vinde a mim as 
criancinhas“
Trouxeram-lhe tam-
bém criancinhas, para 
que ele as tocasse. Ven-
do isto, os discípulos 
as repreendiam. Jesus, 
porém, chamou-as e 
disse: Deixai vir a mim 
as criancinhas e não 
as impeçais, porque o 
Reino de Deus é da-
queles que se parecem 
com elas. Em verdade 

vos declaro: quem não receber o Reino de 
Deus como uma criancinha, nele não entra-
rá.” (Lucas 18,15-17) 
Que as crianças tem um coração puro e sin-
cero.
“A Ceia do Senhor“
Jesus usou dois símbolos para representar 
seu corpo e seu sangue. É claro que ele não 
ofereceu literalmente seu corpo, nem seu san-
gue (pois ainda estava vivo). Ele deu aos dis-
cípulos pão sem fermento para representar 
seu corpo e o fruto da videira (suco de uva) 

para representar o sangue que estava para 
ser derramado na cruz. Ele não deixou dúvi-
da sobre a relação deste sacrifício com nossa 
salvação: “Porque isto é o meu sangue, o san-
gue da nova aliança, derramado em favor de 
muitos, para remissão dos pecados” (Mateus 
26:28).Prova e fortifi ca o amor de DEUS para 
conosco e é feita uma aliança de amor.
 Jesus Entrega seu Espírito a DEUS 
“Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito!”   
-Chega ao fi nal a agonia da cruz, Cristo en-
trega-se totalmente nas mãos do Pai. Um dia, 
ao entregarmos também nossos espíritos nas 
mãos do Pai, com certeza ele não nos pergun-
tará pelas grandes obras que fi zemos, mas 
pelas pequeninas coisas que deixamos de fa-
zer. Voltar ao Calvário é redirecionar nossa 

aqui no José Walter!
“Vinde a mim as 
criancinhas“
Trouxeram-lhe tam-
bém criancinhas, para 
que ele as tocasse. Ven-
do isto, os discípulos 
as repreendiam. Jesus, 
porém, chamou-as e 
disse: Deixai vir a mim 
as criancinhas e não 
as impeçais, porque o 
Reino de Deus é da-
queles que se parecem 
com elas. Em verdade 

Igreja Santíssima Trindade

Tríduo Pascal
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Festa da Divina Misericórdia
Por todo o mundo, o segundo Domingo da Páscoa irá receber o nome de Domingo da Divina Misericórdia, um convi-
te perene para os cristãos do mundo enfrentarem, com confiança na divina benevolência, as dificuldades e desafios que 
a humanidade irá experimentar nos anos que virão

Origem da Festa da Divina Misecórdia

A Festa da Divina Misericórdia ocorre no primeiro domin-
go depois da Páscoa, foi estabelecida oficialmente como festa 
universal pelo Papa João Paulo II. Encontra suas origens em 
Santa Maria Faustina Kowalska, que na década de 30 obteve 
de Jesus, revelações acerca da instituição dessa festa no seio 
da Igreja, bem como profecias e manifestações que o próprio 
Cristo mandou que as escrevesse e  retransmitisse à humani-
dade.  Foi Jesus quem pediu a instituição da festa da Divina 
Misericórdia a Santa Faustina. Jesus se refere a ela 14 vezes, 
expressando o imenso desejo do Seu Coração Misericordioso 
de distribuir, neste dia, as suas graças. 

Mensagens de Jesus à Santa Faustina

Disse lhe Jesus:

“Neste dia, estão abertas as entranhas da Minha misericórdia”. 
Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam 
da fonte da Minha misericórdia;   a alma que se confessar e  comun-
gar alcançará o perdão total das culpas e castigos; nesse dia estão 
abertas  todas as comportas Divinas, pelas quais fluem as  graças;  

“Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda 
que seus pecados sejam como escarlate. A minha misericórdia é tão 
grande que por toda a eternidade não a aprofundará nenhuma men-
te, nem humana, nem angélica. Tudo que existe saiu das entranhas 
da minha misericórdia” (Diário 699).

Irmã Faustina era polonesa, natural da vila de Glogowiec, 
perto de Lodz, a terceira de uma prole de dez filhos. Aos vin-
te anos entrou para a Congregação de Nossa Senhora da Mi-
sericórdia, cujas irmãs se dedicavam à assistência de moças 
desvalidas ou em perigo de seguir o mau caminho.  Em 1934,  
por indicação de  seu diretor espiritual,  iniciou um diário que 
intitulou “A divina misericórdia em  minh’alma”.  A narração 
pormenorizada de profundas revelações e de experiências es-
pirituais extraordinárias revela o modo pelo qual Nosso Se-
nhor deseja incumbi-la de uma missão particularíssima - ou 
seja - a de relançar no mundo a  mensagem da sua misericór-
dia unida a novas formas de culto quais sejam uma imagem e 
uma festa comemorativa.
A missão da  irmã Faustina iniciou-se em 1931, quando o mi-
sericordioso Salvador lhe aparecer em característica visão:  
Ela vira de fato Jesus envolto em uma túnica branca. Tinha a 
mão direita alçada no ato de abençoar, enquanto a esquerda 
pousava no peito, onde a túnica levemente aberta deixava sair 
dois grandes raios, um vermelho e outro pálido. A irmã fixou 
em silêncio o olhar surpreso no Senhor: a sua alma, de início 
espantada, sentia progressivamente exultante felicidade.

Disse-lhe Jesus:

“Pinta uma imagem de acordo com o modelo que vês com a inscrição 
embaixo: Jesus, eu confio em Vós! Desejo que esta imagem seja vene-
rada primeiro na vossa capela e  depois no mundo inteiro.

“Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá.  Pro-
meto também a  vitória sobre os inimigos já nesta terra, mas  espe-

cialmente na hora da morte.  Eu mesmo a defenderei com a minha 
própria glória.”

“Ofereço aos homens um recipiente com o qual deverá vir buscar 
graças na fonte da misericórdia. O recipiente é esta própria imagem 
com a inscrição:  Jesus, eu confio em Vós!”
Qual o significado dos dois raios representados na imagem?

“Os dois raios representam o sangue e a água. O raio pálido repre-
senta a água que justifica as almas, o vermelho representa o sangue, 
vida das almas.  Ambos os raios saíram das entranhas da minha 
misericórdia quando na cruz, o meu coração agonizante na  morte 
foi aberto com a lança”.

“Estes raios defendem as  almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que 
viver sob a proteção deles, porque não será atingido pelo braço da 
justiça de Deus.”

Em outras ocasiões, Jesus voltou a falar  sobre a imagem:

“O meu olhar naquela imagem é igual ao meu olhar na Cruz”

“Mediante esta imagem concederei muitas graças às almas;  ela deve 
recorrer às exigências da  minha misericórdia, pois que a fé, mesmo 
se fortíssima, nada adiantará sem as obras”.

“Não na beleza da cor, nem na habilidade do artista, mas na minha 
graça está o valor desta imagem”.

Três horas da tarde: A Hora da Misericórdia

“Às três da tarde, implora-se à minha misericórdia, especialmen-
te pelos pecadores e, ao menos por um breve tempo, reflete sobre a 
minha Paixão, sobretudo sobre o abandono em que me encontrei no 
momento da minha agonia”. Esta é uma hora de grande misericór-
dia para o mundo inteiro. Nesta hora não negarei nada a alguma 
que me pedir em nome da minha Paixão. (n.59)

Santa Maria Faustina Kowalska
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“Todas as vezes que ouvires soar três horas da tarde, mergulhe toda 
na minha misericórdia, adorando-a e glorificando-a”. Invoca a  sua 
onipotência para o mundo inteiro, especialmente para os pobres pe-
cadores porque é nessa hora que estará largamente aberta para cada 
alma. Naquela hora obterás tudo para ti e para os outros. Naquela 
hora o mundo inteiro recebeu uma grande graça: A misericórdia 
venceu a justiça.

“Procura nessa hora realizar a Via Sacra, se os teus deveres não te 
impedirem”. Se não for possível vai um momento à capela e venera 
o meu Coração cheio de misericórdia no Santíssimo Sacramento. Se 
não puderes ir à capela, recolhe-te um momento em oração no lugar 
onde te encontrares.

Eis uma invocação que se pode dizer às três horas da tarde 
e que Irmã Faustina repetia frequentemente durante o dia, 
para renovar a  sua consagração à Divina Misericórdia:

“Ó Sangue e Água que jorras do Coração de Jesus como fonte de 
misericórdia para nós, confio em Vós”.
justiça de Deus.”

Os Sete Dons do Espírito Santo
Na convivência com as pessoas, percebemos que cada 
uma possui qualidades, dons próprios, característicos, e 
que, somando tudo, resulta uma riqueza imensa.

É o próprio Espírito de Deus que distribui a cada um o seus 
dons, segundo seu consentimento: nem todos têm de fazer 
tudo, mas um precisa fazer a sua parte. Eles são descritos no 

Novo Testamento, principalmente em I Coríntios 12, Romanos 12 
e Efésios 4. Nos caminhos e descaminhos da vida, cada pessoa vai 
descobrindo suas possibilidades e capacidades pessoais. É preciso 
que cada um saiba ousar, mesmo encontrando dificuldades. O im-
portante é  ter coragem, fincar o pé e buscar sempre.

1° Sabedoria. Ela nos leva ao verdadeiro conhecimento de Deus e 
a buscar os reais valores da vida. O homem sábio e a mulher sábia 
é aquele que pratica a justiça, tem um coração misericordioso, ama 
intensamente a vida, porque a vida vem de Deus.

2° Fortaleza   -    Por essa virtude, Deus nos propicia a coragem 
necessária para enfrentarmos  as tentações, vulnerabilidade diante 
das circunstâncias da vida e também firmeza de caráter nas  per-
seguições e tribulações causadas por nosso testemunho cristão. 
Lembremo-nos que foi com muita coragem, com muito heroísmo, 
que os santos desprezaram as promessas, as blandícias e ameaças 
do mundo.  Destes, muitos testemunharam a fé com o sacrifício da 
própria vida. O Espírito Santo lhes imprimiu o dom da Fortaleza e 
só isto explica a serenidade com que encontraram a morte!

3° Ciência - A capacidade de descobrir, inventar, recriar formas, ma-
neiras para salvar o ser humano e a natureza. Suscita atitudes de 
participação, de luta e de ousadia, frente à cultura da morte.

4. Conselho   -   Permite à alma o reto discernimento e santas  ati-
tudes  em determinadas circunstâncias.  Nos  ajuda a sermos bons 
conselheiros, guiando o irmão pelo caminho do bem.

5. Entendimento - Nos leva a entender e a compreender as verdades 
da salvação, reveladas na Sagrada Escritura e nos ensinamentos da 
Igreja.

6° Piedade - É o dom da intimidade e da mística. Coloca-nos numa 
atitude de filhos buscando um dialogo profundo e íntimo com Deus. 
Acende o fogo do amor: amor a Deus e amor aos irmãos.

7° Temor de Deus - Este dom nos dá a consciência de quanto Deus 
nos ama. “Ele nos amou antes de tudo”. Por isso, precisamos corres-
ponder a este amor. Teme a Deus  quem procura praticar  os seus 
mandamentos com sinceridade de coração.  Como nos diz as Escri-
turas, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto 
nos será dado por acréscimo.

 

O Terço da Misericórdia

Jesus também pediu à Irmã Faustina a  oração do Terço 
da Misericórdia, o qual pediu que fosse rezado da seguin-
te forma:

“Eis como rezarás o terço da minha misericórdia. Começarás dizen-
do um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e o Credo”.

E as demais contas do terço, assim:

Nas Contas grandes (Pai-Nosso)
Eterno Pai, eu vos ofereço o Corpo e Sangue, Alma e divindade de 
Vosso Diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação 
dos nossos pecados e do mundo inteiro.
Nas contas pequenas (das Ave-Marias)
Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo 
inteiro.
No final do terço
Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do 
mundo inteiro.

Reze todos os dias ao vivo:
Pelo Rádio: Dom Bosco FM 96,5 
Na Internet: http://radio.cancaonova.com

Sempre as 15:00 horas

Formação Cristã
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Semana Santa
Preparamos com carinho essa matéria, para que você entenda melhor esse tempo Santo, que é o mais importante, para 
todos os cristãos do mundo inteiro.

Quaresma
Chama-se  Quaresma os 40 dias  de jejum e penitência que precedem à festa da Páscoa.  Essa preparação existe  desde o tempo 
dos Apóstolos, que limitaram sua duração a 40 dias, em memória do jejum de Jesus  Cristo no deserto. Durante esse tempo a  
Igreja  veste seus  ministros com paramentos de cor roxa e suprime o canto do “Glória”.Nesse  tempo santo, convém fazer 
penitência, observando a lei do jejum e preparar-se por uma boa confi ssão para comunhão pascal.

O Quinto domingo da Quaresma
A partir  deste  dia a  Igreja,  em sinal de luto, encobre com um véu as  estátuas e as  imagens de Nosso Senhor e  dos  
santos. Na sexta-feira  dessa semana é a festa de Nossa  Senhora das Dores. A última  semana  é a  Semana  Santa;   
chama-se santa, porque nesses dias se  comemoram os maiores mistérios praticados por Jesus Cristo para a redenção do 
gênero humano.

Semana Santa 
Começa com o: Domingo de Ramos.  Antes da missa  paroquial, o sacerdote benze solenemente os ramos e  os distribui ao clero 
e aos  fi éis, que os levam primeiro em procissão e depois para as  suas  casas (a “palha  benta” , quando queimada e acompanha-
da  de orações à Santa Bárbara, é efi caz  contra  trovões e tempestades).  Esta cerimônia simboliza a entrada  triunfal de Jesus 
Cristo em Jerusalém, seis dias antes de  sua paixão. 

A quinta-feira santa é consagrada a comemoração da instituição do Santíssimo Sacramento e do sacerdócio católico. As princi-
pais cerimônias desse dia são: 

 1. Em cada igreja paroquial e  conventual celebra-se uma só missa, na qual os  outros sacerdotes  recebem, de forma  particular, 
a ceia do Senhor,  em que Jesus  fez pela primeira vez  a  consagração e os Apóstolos comungaram de sua mão. 
  
2. A Igreja parece esquecer sua dor por um instante para festejar o grande mistério da Eucaristia. Os paramentos sacerdotais e  o 
véu da cruz do altar-mor são de cor  branca;  ouve-se o cântico “Glória”,  durante  os quais repicam solenemente  todos os sinos, 
emudecendo depois até ao Sábado de Aleluia. 
  
3. O padre consagra duas Hóstias grandes, uma das quais  conserva para o ofício da sexta-feira  santa porque  naquele dia,  em  
que Jesus  ofereceu o sacrifício cruento no monte Calvário, não há consagração nas santas funções. 
 
4. Terminada a missa, leva-se solenemente para outro altar, festivamente preparado e  chamado santo sepulcro, a segunda Hós-
tia grande que acaba de ser consagrada e que há de servir no dia imediato, para a missa dos pré-santifi cados. 
 
5. Depois da cerimônia precedente, retiram-se do altar-mor o Santíssimo, adornos, panos, etc., enquanto o sacerdote, com os 
ministros, reza o salmo 21, no qual Davi profetizou a Paixão do Salvador com as circunstâncias de sua morte no Calvário. 
 
6. Em memória da humildade de  Jesus, que neste dia lavou os pés dos Apóstolos, o bispo em sua catedral, os superiores em 
suas igrejas de convento, lavam os pés de doze pobres (ou ministros), beijam-nos com respeito, enxugam-nos  com as próprias  
mãos, compenetrados dos mesmos sentimentos de humildade e caridade que tinha o Salvador.(É a cerimônia de “Lava-pés”).
 
7. Durante  todo esse dia as irmandades e os fi éis em geral fazem guarda de honra a Jesus Sacramentado.  (Adoração do Santís-
simo Sacramento).
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Sexta Feira Santa
As cerimônias desse  dia são todas lúgubres e  tristes, porque visam representar o seu fundador. 

O celebrante e os ministros aproximam-se do altar. Chegados lá, prostram-se, estendidos no chão; 
depois se erguem e  procede-se à leitura de  uma lição da Sagrada Escritura e da Paixão. Seguem 

as orações solenes que a Igreja faz por todo o mundo, mesmo por seus maiores inimigos,  
para imitar Nosso Senhor, que morreu por todos os homens. Ao concluí-las o celebrante, 

despindo a casula, dirige-se ao lado da epístola e  descobre sucessivamente os braços 
e a cabeça da cruz; coloca-a no degrau do altar e, de pés descalços, prostra-se três 

vezes, adorando Jesus Cristo representado sobre a cruz. Finda  esta  ceri-
mônia traz-se ao altar, em procissão solene, a Hóstia Consa-

grada, que desde a véspera achava-se no santo 
sepulcro. Chegado o préstito ao altar, o sacer-
dote a levanta, para ser adorada, e comunga.

Sábado de Aleluia
Este dia é consagrado especialmente a  honrar a  sepultura de Nosso  Senhor. As principais  cerimônias são: 
1.Bênção do fogo novo, que se tira de um sílex, e com o qual se acende um círio de três bicos, outras velas  e  a lâmpada do santu-
ário; | 2.Bênção do Círio Pascal; | 3.Leitura das profecias; | 4.Bênção da Água Batismal; | 5.Ladainha de todos os  santos; 
6.Missa solene com glória, durante a qual se tocam os sinos e se cantam as aleluias. Ao meio dia acaba-se o tempo de Jejum, por-
tanto, fi m do tempo quaresmal.

Sexta Feira Santa
As cerimônias desse  dia são todas lúgubres e  tristes, porque visam representar o seu fundador. 

O celebrante e os ministros aproximam-se do altar. Chegados lá, prostram-se, estendidos no chão; 
depois se erguem e  procede-se à leitura de  uma lição da Sagrada Escritura e da Paixão. Seguem 

as orações solenes que a Igreja faz por todo o mundo, mesmo por seus maiores inimigos,  
para imitar Nosso Senhor, que morreu por todos os homens. Ao concluí-las o celebrante, 

despindo a casula, dirige-se ao lado da epístola e  descobre sucessivamente os braços 
e a cabeça da cruz; coloca-a no degrau do altar e, de pés descalços, prostra-se três 

vezes, adorando Jesus Cristo representado sobre a cruz. Finda  esta  ceri-
mônia traz-se ao altar, em procissão solene, a Hóstia Consa-

grada, que desde a véspera achava-se no santo 
sepulcro. Chegado o préstito ao altar, o sacer-
dote a levanta, para ser adorada, e comunga.

Domingo, Festa da Páscoa

A Páscoa, palavra de origem hebraica (Pessach), que signifi ca passagem, 
é a época do ano em que os cristãos celebram a Ressurreição de Jesus 
Cristo. Pode ocorrer entre o período de 22 de Março a 25 de Abril. 
O termo pode referir-se também ao período do ano canô-
nico que dura cerca de dois meses, desde o domingo 
de Páscoa até ao Pentecostes. Como o predissera, 
ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, provando assim 
sua divindade e a verdade da doutrina que ensinou.
Aproveitemos o tempo que nos é concedido viver 
nesta terra, para que possamos cumprir todos os preceitos do 
Senhor.Com muito empenho, especialmente neste tempo quaresmal, 
fujamos das más inclinações e peçamos a Deus forças para podermos 
proporcionar frutos da mais digna  penitência e sincera conversão.
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Santo Expedito
História: Santo Expedito foi um mi-
litar romano, Comandante-chefe da XII 
Legião Romana, cognominada “Fulmi-
nante” - nome dado em memória de uma 
façanha que se tornou célebre - e aquar-
telada no distrito de Melitene na Capa-
dócia, sede de uma das províncias roma-
nas da Armênia, no final do século III. A 
legião era formada em sua maioria por 
soldados cristãos, sendo sua função pri-
mordial defender as fronteiras orientais 
contra os ataques dos bárbaros asiáticos. 
Santo Expedito destacou-se no comando 
dessa legião por suas virtudes de cristão 
e de chefe ligado a sua religião, a seu de-
ver, à ordem e à disciplina.

Conversão: Antes de sua conversão 
ao Cristianismo, tinha uma vida devassa, 
quando prestes a converter-se, apareceu-
lhe um espírito do mal, na forma de um 
corvo, grasnando “cras” - que em latim 
significa “amanha” - mas esse grande 
santo pisoteou o corvo, bradando “ho-
die”, que significa “hoje”, confirmando 
sua urgente conversão. Convertido, as-
sim como toda a sua tropa, foi vítima da 
ira do imperador Diocleciano. A impor-
tância de seu posto fazia dele um alvo 
especial do ódio do imperador. Foi fla-
gelado até sangrar e depois decapitado 
com espada, em 19 de abril de 303 D.C.

Devoção: A devoção à memória de 
Santo Expedito começou em sua pátria, 
tomando proporção maior e atingindo 
o Oriente, depois o Ocidente, especial-
mente a Alemanha. Seu nome espalhou-
se pela Itália, Espanha, França e Bélgica. 
Em1894 teve um altar dedicado a ele na 
Capela das Religiosas Mínimas com sua 
estátua. É invocado nos casos, que exi-
gem solução imediata, nos negócios em 
que qualquer demora poderá casas pre-
juízo. Protetor da juventude, os estudan-
tes a ele recorrem para ter êxito nos exa-
mes. Santo Expedito não adia seu auxílio 
para amanhã. Ele atende hoje mesmo ou 
na hora que precisar de sua ajuda. Mas 
ele espera que também não deixemos 
para amanhã nossa conversão.
O Santo é também protetor dos militares, 
estudantes, jovens e viajantes.

Representação:Santo Expedito é 
representado de pé, vestido de soldado 
romano, com uma capa vermelha, tendo 
na mão esquerda a palma do martírio e 
na direita uma cruz, onde está escrito: 
HODIE. Esmaga com o pé direito um 
corvo, junto ao qual aparece a palavra 
CRAS e tem no chão, ao lado do pé es-
querdo, o capacete militar romano, sim-

bolizando que deixou de lado a carreira 
militar para empunhar a cruz, símbolo 
do cristianismo. Santo Expedito é habi-
tualmente representado como um jovem, 
e essa juventude é a imagem de nossa 
alma, de nosso eu despojado do homem 
velho e revestido de Jesus Cristo. É o 
símbolo da pureza de coração que deve-
mos procurar ter em todas as ocasiões, 
o símbolo também de nossa fé rigorosa, 
viva e sólida como uma rocha, a exemplo 
de centurião Cornélio, que conhecemos 
por meio dos Atos dos Apóstolos. Santo 
Expedito nos mostra a atividade fiel e 
o desinteresse, a fé total numa caridade 
perfeita levada ao sacrifício da vida. Ele é 
o servo zeloso sempre pronto a voar para 
onde o dever ou perigo o convocam, para 
que o Reino de Deus possa acontecer.

Cristo Ressucitado
Histórico da capela
No dia 29 de março de 1981 podemos 
considerar um marco, pois às 19h30 em 
um sábado, houve a Missa em ação de 
graças pelo terreno, doado pelo então 
prefeito Lúcio Alcântara, houve um lei-
lão em seguida, e logo após, fez uma 
enquete no bairro procurando saber dos 
moradores a opinião sobre o que que-
riam se era hospital ou Igreja, a maioria 
optou pela Igreja então começou a cons-
trução da mesma, no dia 19 de outubro 
de 1981.Começando pela construção do 
muro, houve uma missa nos alicerces da 
igreja, no dia 12 de dezembro de 1982, 
um domingo, festa de Nossa Senhora de 
Guadalupe. Houve uma celebração eu-
carística no lançamento da pedra funda-
mental em 09 de janeiro de 1983. Estive-
ram presentes na celebração, D. Aloísio 
Lorscheider, Pe.Humberto, Pe.Teodoro, 
Pe.Hermano e o Diácono Carlinhos.Sen-
do assim a capela Cristo Ressuscitado foi 
inaugurada. Houve uma missa solene 
em ocasião da páscoa em março de 1984, 
sendo escolhido como padroeiro Cristo 
Ressuscitado e co-padroeira Nossa Se-
nhora de Guadalupe.

Grupos, e Movimentos
Renovação carismática católica (RCC) 
(Grupo de oração Nossa Senhora de 
Guadalupe) – Reuniões as terças-feiras 
19:00.
Grupo de jovens (Ajufe) – Reuniões as 
sextas-feiras 19:00
Mãe rainha apostolado – Reuniões men-
sais todo dia 18 (renovação da aliança de 
amor)
Legião de Maria – Reuniões as terças e 
sextas-feiras 16:00
Vicentinos – Reuniões as terças-feiras 
19:00 e aos sábados 18:00
Pastoral da liturgia – Reuniões as terças-
feiras 19:00
Pastoral do dízimo – Reuniões as quin-
tas-feiras 19:30
Pastoral do idoso – 4ª terça-feira de cada 
mês
Pastoral da saúde – 1ª Quarta-feira de 
cada mês
Pastoral do batismo – Reuniões as terças-
feiras 19:00
Catequese – Domingos 08:00 as 11:00
MESC – Último domingo de cada mês 
após a santa missa.
ECC – Encontro de casais com Cristo – 
Reuniões mensais
Terços – Aos sábados 06h30min. (sendo o 
rosário e oficio de Nossa Senhora)t

Santo do Mês Capela em Destaque

Aniversariantes do Mês

“O Senhor te abençoe e te guarde; o Se-
nhor faça resplandecer o seu rosto sobre 
ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor 
levante sobre ti o seu rosto, e te
dê a paz. 

Números 6:24-26


