Semana Santa em Dores
De 20 A 27 DE MARÇO 2016

Casa comum, nossa responsabilidade.

“Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho
que não seca”. (Am 5,24)

PROGRAMAÇÃO
ORAÇÃO DA CFE/2016

DOMINGO DE RAMOS - Dia 20 de Março

Dia da devolução dos envelopes da CFE
08h - São Raimundo Nonato (Pedra Menina)
16h - Sagrada Família (Mundo Novo)
18h30min - Benção dos Ramos → Local: __________
19h - Nossa Senhora das Dores (Matriz)
2ª FEIRA SANTA – Dia 21 de Março
19h - Celebração da Misericórdia - Setor 3 (Sagrada Família)
19h30min - Adoração (Renovação Carismática Católica)
3ª FEIRA SANTA – Dia 22 de Março
08h - Visitas em Dores do Rio Preto
16h - Atendimento de Confissões na Igreja
19h - Celebração da Misericórdia - Setores 4 e 5 (Matriz)
4ª FEIRA SANTA – Dia 23 de Março
19h - Celebração da Misericórdia - Setores 1 e 2 (São Raimundo)
19h - Terço da Misericórdia “Nossa Senhora das Dores”

Todos nós temos responsabilidade
por nossa Casa Comum, ela
envolve os governantes e toda a
sociedade.
Por
meio
desta
Campanha da Fraternidade, as
pessoas e comunidades são
convidadas a se mobilizar, a partir
dos locais em que vivem. São
chamadas a tomar iniciativas em
que se unam as Igrejas e as
diversas expressões religiosas e
todas as pessoas de boa vontade
na promoção da justiça e do
direito ao saneamento básico. O
acesso à água potável e ao
esgotamento sanitário é condição
necessária para a superação da
injustiça
social
e
para
a
erradicação da pobreza e da
fome, para a superação dos altos
índices de mortalidade infantil e
de doenças evitáveis, e para a
sustentabilidade ambiental.

5ª FEIRA SANTA – Dia 24 de Março

Deus da vida, da
justiça e do amor,
Tu fizeste com ternura
o
nosso
planeta,
morada de todas as
espécies e povos.
Dá-nos assumir, na
força da fé e em
irmandade ecumênica,
a corresponsabilidade
na construção de um
mundo
sustentável
e justo, para todos.
No seguimento de
Jesus, Com a Alegria
do Evangelho e com a
opção pelos pobres.
Amém!

Dia da Eucaristia e do Sacerdócio
09h - Missa dos Santos Óleos (Catedral)
19h - Celebração da Eucaristia - “Lava Pés”

Vigília:
20h - Ministros da Eucaristia, Legião de Maria e comunidade.
21h - Liturgia, Catequista (Crisma/Eucaristia), Servidor do Altar,
Ministros da Palavra e Grupos de Círculos Bíblicos (Matriz)
22h às 23h - RCC, Musica Litúrgica e Terço dos Homens
6ª FEIRA SANTA - Dia 25 de Março
07h - Via Sacra pelas ruas da cidade
15h - Celebração “Paixão do Senhor”
SÁBADO SANTO - Dia 26 de Março
19h - Missa Vigília Pascal → Bênção do Fogo e da Água;
→ Círio Pascal;
→ Canto do Exulte;
→ Renovação Promessas Batismais
DOMINGO DE PÁSCOA - Dia 27 de Março
Este é o dia que o Senhor fez: seja para nós dia de alegria e de felicidade

10h - São Sebastião/Cerro (Missa/Batizados)
16h - Nossa Srª de Fátima (Missa/Batizados)
19h - Nossa Senhora das Dores

Jesus Cristo venceu a
morte e deu-nos a vida
em plenitude! Aleluia!
Vamos celebrar! A cruz e o
sepulcro estão vazios! Jesus
Cristo, que veio para anunciar a
misericórdia de Deus pela
humanidade, está vivo! Ele
derrotou a morte!
A você, dizimista, a nossa
gratidão pela sua fidelidade na
sustentação evangelizadora de
nossa comunidade. Que o
Senhor Ressuscitado plenifique
de vida a você e à sua família.
SANTA E FELIZ PÁSCOA!
Pastoral do Dízimo

FELIZ PÁSCOA!

CONFISSÕES
No período da Quaresma
teremos atendimento de
Confissões - Comunidades

