
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Povo de Deus  

da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

“Somos todos irmãos!”Este é o temapara o jubileu 

de 40 anos de nossa Diocese.  

Como irmãos e irmãs caminhamos no seguimento 

de Jesus e queremos anunciá-Lo com espírito de amor 

e reparação. 

Ao pensarmos o caminho do Senhor nesta Semana 

Santa, observamos que mais um ano vivemos os 

Mistérios de Cristo marcados pelo sofrimento da 

pandemia, pelo distanciamento e participação virtual. 

Sabemos que nossos esforços serão recompensados 

pela Graça de Deus. 

Muito nos alegraria ter a presença maciça de 

todos, porém, nossa responsabilidade diante do 

Mistério e da comunhão com a Igreja Diocesana nos 

leva a decisões difícieis, que só o Senhor, crucificado-

ressucitado, poderá iluminar. 

Não vamos desanimar! A Graça de Deus nos 

impele à santificação dos nossos ambientes, e assim 

faremos em profunda sintonia de amor com a Igreja 

do Senhor, pois, Ele, que se fez “servo (...) humilhou-se 

a si mesmo e foi obediente até à morte (...)” (Fl 2,8), 

nos provoca a passamos da “cruz à luz”. 

Nós, Padres Dehonianos, marcados pela Eucaristia 

celebrada e adorada, intercedemos por todos os 

nossos Paroquianos e por nossa amada Diocese que 

caminha para o seu jubileu.  

Com votos de Feliz, Santa e Abençoada Páscoa nos 

conformamos à cruz do Senhor em oblação ao Pai em 

favor de todos. 

Bênçãos sejam derramadas abundantemente! 

P. José Luís de Gouvêa, scj 

P. Antônio Luciano da Silva, scj 

P. Cleuber Alves da Silva, scj 

Diác. José Benedito Leite 

Diác. Reynaldo Antônio Reginaldo 
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"...E diziam:“Bendito o rei que vem em nome do 

Senhor!" (Lc 19,38) 

 

Domingo de Ramos - 28/03 

09h: Bênção dos Ramos e Solene Santa Missa 

10h30: Entrega dos Ramos abençoados e coleta 

de alimento para os necessitados.  

*Drive-thru: Av. Angelo Belmiro Pintus para a 

Av. João de Oliveira e Silva 

*A doação de alimentos poderá ser feita 

durante a semana na secretaria paroquial. 

12h-17h: Igreja aberta para oração silenciosa 

 
 

 
“Carregando sua cruz,Jesus foi para o lugar 

chamado calvário.”  

(Jo. 19, 17) 

 

Segunda-feira Santa - 29/03 

06h-12h: Igreja aberta para oração silenciosa 

15h: Terço da Misericórdia 

19h: Missa (Bom Jesus dos Passos) 

 
 

 
"Para onde foi o teu amado, ó tu, a mais bela das 

mulheres? Para onde se retirou o teu amado? Nós o 

buscaremos contigo"(Ct 6,1) 

 

 

Terça-feira Santa - 30/03 

06h-12h:Igreja aberta para oração silenciosa 

15h: Terço da Misericórdia 

19h: Missa (Nossa Senhora das Dores) 



 
 

 
 

 
"Assim como, à sua vista, muitos ficaram 

embaraçados - tão desfigurado estava que havia 

perdido a aparência humana"  

(Is 52,14) 
 

Quarta-feira Santa - 31/03 

06h-12h: Igreja aberta para oração silenciosa 

15h: Terço da Misericórdia 

19h: Missa (Encontro de Jesus e sua Mãe) 

 
 

 
"Dou-vos um novo mandamento: Amai-vos uns 

aos outros. Como eu vos tenho amado, assim 

também vós deveis amar-vos uns aos outros.”  

(Jo 13,34) 

 

Quinta-feira Santa - 01/04 

06h-12h: Igreja aberta para oração silenciosa 

15h: Terço da Misericórdia 

19h: Missa da Ceia do Senhor 

 
 

 
"Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: “Tudo 

está consumado”. Inclinou a cabeça e entregou o 

espírito." (Jo 19,30) 

 

Sexta-feira Santa - 02/04 

06h-12h: Igreja aberta para oração silenciosa 

15h: Ação Litúrgica 

18h: Ofício de Trevas 

 
 

 
“Esta é a noite em que Cristo,  

quebrando as cadeias da morte Se levanta glorioso 

do túmulo” (Precônio Pascal) 

 

Sábado Santo - 03/04 

06h-12h: Igreja aberta para oração silenciosa 

15h: Terço da Misericórdia 

18h: Vigília Pascal 

 

 

 

 

 
"Por que buscais entre os mortos aquele que está 

vivo?"(Lc 24,5) 

 

Domingo de Páscoa - 04/04 

09h: Santa Missa de Páscoa 

10h às 10h30: Drive Thru para entrega de água 

benta 

12h-17h:Igreja aberta para oração silenciosa 

 
 

Oração da Família no Domingo de Páscoa 

 

Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Amém.  

 

Pai: Exultando de alegria pascal, invoquemos a Cristo 

ressuscitado de entre os mortos, a quem o Pai 

constituiu princípio e fundamento da nossa comunhão, 

e, movidos pelo Espírito Santo, supliquemos com 

humilde confiança:Todos: Ficai conosco, Senhor. 

 

Mãe: Senhor Jesus Cristo, que, aparecendo aos 

discípulos depois da ressurreição, os alegrastes com o 

dom da vossa paz, fazei que nossa família sinta a vossa 

presença e se esforce por viver sempre na suavidade da 

vossa paz.Todos: Ficai conosco, Senhor. 

 

Pai: Senhor Jesus Cristo, que chegastes à glória da 

ressurreição através da humilhação da cruz, ensinai 

todos os membros de nossa família a fortalecer a sua 

comunhão na caridade através das dificuldades de cada 

dia.Todos: Ficai conosco, Senhor. 

 

Mãe: Senhor Jesus Cristo, que, estando sentado à mesa 

com os discípulos, Vos destes a conhecer na fração do 

pão, fazei que nossa família, vivendo a Eucaristia 

celebrada e adorada, fortaleça a sua fé e dê testemunho 

da sua caridade.Todos: Ficai conosco, Senhor. 

 

Pais: Senhor Jesus Cristo, que inundastes com a força 

do Espírito Santo a casa onde os discípulos estavam 

reunidos, enviai o Espírito Santo sobre nossa família, 

para que goze sempre da sua paz e da sua alegria. 

 

Todos: Nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu com a sua 

família em Nazaré, esteja sempre presente na nossa 

família, a defenda de todo o mal e nos conceda a graça 

de sermos um só coração e uma só alma. 

Pai nosso... 
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