Arquidiocese de Natal - Paróquia de São Mateus Moreira

LITURGIA DOMINICAL

17 de Novembro de 2019

ANO I – N° 001

33° DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C
chama à conversão. Reconheçamos ser
pecadores e invoquemos com confiança a
misericórdia do Pai:
(Kyrie Eleison – Edmilson Aparecido)

RITOS INICIAIS
A: Irmãs e irmãos, o Senhor nos reúne
aqui, em seu amor, para celebrarmos o
seu mistério. Estamos caminhando para
o final do ano litúrgico, e a Palavra de
Deus vem nos despertar para que o
ânimo e a esperança nunca se esgotem.
Hoje, a convite do Papa Francisco, a
Igreja celebra o “Dia mundial dos
Pobres”. É um profundo gesto de
misericórdia, bem como uma constante
recordação para que nos identifiquemos
com o Cristo pobre. Rezemos também
pela nossa paróquia, que neste
Domingo celebra 16 anos de instalação.
2 - CANTO DE ENTRADA
(As mesmas mãos – Zé Vicente)

1.De todos os cantos viemos/ Para
louvar o Senhor/ Pai de eterna bondade
Deus vivo/ libertador, Todo o povo
reunido/ Num canto novo louvor
Glorificado seja
Bendito seja Jesus Redentor!
2.Os pais e mães de família, / Venham
todos celebrar, / A força nova da vida
Vamos alegres cantar, / A juventude e
as crianças, / Todos reunidos no amor.

1.Como a ovelha perdida, pelo pecado
ferida, / Eu te suplico perdão, / ó bom
pastor.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
eleison.
2.Como o ladrão perdoado, / encontro o
paraíso ao teu lado, / Lembra-te de mim,
pecador / por tua cruz.
Christe eleison, Christe eleison, Christe
eleison.
3.Como a pecadora caída, / derramo aos
teus pés minha vida, / Vê as lagrimas do
meu coração / e salva-me!
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
eleison.
4 - GLÓRIA
Glória a Deus nas Alturas, / e Paz na
Terra aos homens por ele amados.
Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai,
Todo-poderoso, / Nós Vos louvamos, /
Vos bendizemos, / Nós Vos adoramos e
glorificamos, / Nós vos damos graças por
Vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo,/ Filho Unigênito, /
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho
de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, /
Tende piedade de nós, / Vós que tirais o
pecado do mundo, / Acolhei a nossa
súplica, / Vós que estais à direita do Pai
Tende piedade de nós.
Só Vós sois o Santo. / Só Vós o Senhor
Só Vós o Altíssimo, / Jesus Cristo /
Com o Espírito Santo.

3.Lavradores e operários, / Todo o
povo lutador, / Trazendo nas mãos os
frutos, / E as marcas de sofredor, / A
vida e a luta ofertamos, / No altar de
Deus Criador.

Na glória de Deus Pai. / Amém!
5 - ORAÇÃO DO DIA

4.Do passado nós trazemos, / Toda
lembrança de quem, / Deu sua vida e
seu sangue, / Como Jesus fez também
No presente, nosso esforço, / Por um
futuro sem dor.
3 - ATO PENITENCIAL
PE: O Senhor Jesus, que nos convida à
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos

PE.: OREMOS. (Momento de silêncio)
Senhor nosso Deus, fazei que a nossa
alegria consista em vos servir de todo o
coração, pois só teremos felicidade
completa, servindo a vós, o criador de
todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
T.: Amém.

“Louvado seja o Santíssimo Sacramento”

LITURGIA DA PALAVRA
A.: A esperança cristã só pode nascer
da coragem,, da ousadia do
seguimento de Cristo até o fim. E
quem faz esta experiência e nela
persevera “salvará a sua alma”.
7 - PRIMEIRA LEITURA: (Ml 3,1920ª)
Leitura da Profecia de Malaquias.
Eis que virá o dia, abrasador como
fornalha, em que todos os soberbos e
ímpios serão como palha, e esse dia
vindouro haverá de queimá-los, diz o
Senhor dos exércitos, tal que não lhes
deixará raiz nem ramo. Para vós, que
temeis o meu nome, nascerá o sol da
justiça, trazendo salvação em suas
asas.
- Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.
8 – SALMO: 97(98)
O Senhor virá julgar a terra inteira,
com justiça julgará.
1.Cantai salmos ao Senhor ao som da
harpa/ e da cítara suave!/ Aclamai,
com os clarins e as trombetas,/ ao
Senhor, o nosso Rei!
2.Aplauda o mar com todo ser que
nele vive,/ o mundo inteiro e toda
gente!/ As montanhas e os rios batam
palmas/ e exultem de alegria.
3.Exultem na presença do Senhor,
pois ele vem,/ vem julgar a terra
inteira./ Julgará o universo com
justiça, / e as nações com equidade.
9 - SEGUNDA LEITURA: (2Ts
3,7-12)
Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Tessalonicenses.
Irmãos: Bem sabeis como deveis
seguir o nosso exemplo, pois não
temos vivido entre vós na ociosidade.
De ninguém recebemos de graça o
pão que comemos. Pelo contrário,
trabalhamos com esforço e cansaço,
de dia e de noite, para não sermos
pesados a ninguém.
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Não que não tivéssemos o direito de
fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos
como exemplo a ser imitado. Com
efeito, quando estávamos entre vós,
demos esta regra: “Quem não quer
trabalhar, também não deve comer”.
Ora, ouvimos dizer que entre vós há
alguns que vivem à toa, muito
ocupados em não fazer nada. Em nome
do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e
exortamos a estas pessoas que,
trabalhando, comam na tranquilidade o
seu próprio pão.
- Palavra do Senhor.
T: Graças a Deus.
10 - ACLAMAÇÃO
A.: Levantai vossa cabeça e olhai, pois,
a vossa redenção se aproxima.
Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia!
No evangelho da vida / que nos traz a
salvação,/Jesus Cristo nos convida / e
nos guia na missão.
11 – EVANGELHO (Lc 21,5-19)
PE: O Senhor esteja convosco.
T: Ele está no meio de nós.
PE: Proclamação do Evangelho

✠ de

Jesus Cristo segundo Lucas.

propósito de não planejar com
antecedência a própria defesa, porque eu
vos darei palavras tão acertadas, que
nenhum dos inimigos vos poderá resistir
ou rebater. Sereis entregues até mesmo
pelos próprios pais, irmãos, parentes e
amigos. E eles matarão alguns de vós.
Todos vos odiarão por causa do meu
nome. Mas vós não perdereis um só fio
de cabelo da vossa cabeça. É
permanecendo firmes que ireis ganhar a
vida!”.

litúrgico da nossa Comunidade, O
PEREGRINO, fortalecei em seus
corações, o desejo em servir, rezemos.

- Palavra da Salvação.
T: Glória a vós, Senhor.
12 – PROFISSÃO DE FÉ

14 – PREPARAÇÃO DAS
OFERENDAS

Creio em Deus pai todo poderoso,
criador do céu e da terra, e em Jesus
Cristo seu único filho, nosso senhor que
foi concebido, pelo poder do Espírito
Santo, nasceu da virgem Maria, padeceu
sob pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado, desceu a mansão dos
mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus e está sentado a direita de
Deus pai todo poderoso, donde há de
vire julgar os vivos e os mortos. Creio
no Espírito santo, na Santa igreja
Católica, na comunhão dos santos, na
remissão dos pecados, na ressurreição
da carne e na vida eterna.

T: Glória a vós, Senhor.

13 - PRECES DA COMUNIDADE

Naquele tempo, algumas pessoas
comentavam a respeito do Templo que
era enfeitado com belas pedras e com
ofertas votivas.
Jesus disse: “Vós admirais estas coisas?
Dias virão em que não ficará pedra
sobre pedra. Tudo será destruído”.
Mas eles perguntaram: “Mestre,
quando acontecerá isto? E qual vai ser o
sinal de que estas coisas estão para
acontecer?” Jesus respondeu: “Cuidado
para não serdes enganados, porque
muitos virão em meu nome, dizendo:
„Sou eu!‟ e ainda: „O tempo está
próximo‟. Não sigais essa gente!
Quando ouvirdes falar de guerras e
revoluções, não fiqueis apavorados. É
preciso que estas coisas aconteçam
primeiro, mas não será logo o fim”.
Jesus continuou: “Um povo se
levantará contra outro povo, um país
atacará outro país. Haverá grandes
terremotos, fomes e pestes em muitos
lugares; acontecerão coisas pavorosas e
grandes sinais serão vistos no céu.
Antes, porém, que estas coisas
aconteçam, sereis presos e perseguidos;
sereis entregues às sinagogas e postos
na prisão; sereis levados diante de reis e
governadores por causa do meu nome.
Esta será a ocasião em que
testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme

PE: Cheios de esperança, apresentemos a
Deus as nossas orações.

“Louvado seja o Santíssimo Sacramento”

T.: Ouvi Senhor, o vosso povo!
1.Reacendei sempre Senhor no coração
de vossa Igreja, a chama da esperança e
da constante sensibilidade aos sinais dos
tempos, rezemos.
2.Que todas as nossas ações para a
transformação deste mundo, sejam
inspiradas pela força vivificante do vosso
espirito, rezemos.
3.Fazei de todos nós, uma Igreja
comprometida com os pobres. Que neste
Domingo dedicado a eles, tomemos
consciência, da necessidade de justiça e
amor para ajudar os desalentados da
nossa comunidade, rezemos.
4.Abençoai e fortalecei a nossa Paróquia,
que completa neste Domingo, 16 anos de
instalação. Fazei com que todos os
membros, glorifiquem a Deus com o seu
testemunho, assim como o nosso padroeiro,
São Mateus Moreira, rezemos.
5. Pelos agentes do Ministério de Leitores,
da Pascom, e da Pastoral da Música, que
assumem neste Domingo, o compromisso
missionário, de elaborar o novo folheto

(Outras intenções, a critério da comunidade)

PE: Acolhei, ó Pai de bondade, estes
nossos pedidos que vos apresentamos
por Cristo, Senhor nosso.
T:Amém.
LITURGIA EUCARÍSTICA

(Pão e Vinho – Ministério Amor e adoração)

Pão e vinho / te apresentamos /
nesse altar /Como sinal / que tu
recolhes / nossa oferta /Tudo o que
somos, deixamos aqui.
É um milagre que se dá/
O pão e o vinho em corpo e sangue,/
Vão se transformar/ Não ha limites
para o amor, /Vem transformar
também minha vida/ Oh senhor,/ é
teu esse milagre de amor.
15 – ORAÇÃO SOBRE AS
OFERENDAS
PE: Concedei, Senhor nosso Deus,
que a oferenda colocada sob o vosso
olhar nos alcance a graça de vos servir
e a recompensa de uma eternidade
feliz. Por Cristo, nosso Senhor.
16 – ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
PE: O Senhor esteja convosco.
T: Ele está no meio de nós.
PE: Corações ao alto.
T: O nosso coração está em Deus.
PE: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
T: É nosso dever e nossa salvação.
PE: Na Verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e
todo-poderoso. Ainda que nossos
louvores não vos sejam necessários,
vós nos concedeis o dom de vos
louvar. Eles nada acrescentam ao que
sois, mas nos aproximam de vós por
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso. Por essa razão, os anjos do
céu, as mulheres e os homens da terra,
unidos a todas as criaturas,
proclamamos, jubilosos, vossa glória,
cantando (dizendo) a uma só voz...
T: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus
do Universo! O céu e a terra
proclamam a vossa glória. Hosana
nas alturas! Bendito o que vem, em
nome do Senhor! Hosana nas
alturas.
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PE: Na verdade, vós sois santo, ó Deus
do universo, e tudo o que criastes
proclama o vosso louvor, porque, por
Jesus Cristo, vosso filho e Senhor
nosso, e pela força do Espírito Santo,
dais vida e santidade a todas as coisas e
não cessais de reunir o vosso povo, para
que vos ofereça em toda parte, do
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício
perfeito.
T: Santificai e reuni o vosso povo!
PE: Por isso, nós vos suplicamos:
santificai pelo Espírito Santo as
oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se
tornem o Corpo † e o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que
nos mandou celebrar este mistério.
T: Santificai
Senhor!

nossa

oferenda,

ó

PE: Na noite em que ia ser entregue, ele
tomou o pão, deu graças, e o partiu e
deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É
O MEU CORPO, QUE SERÁ
ENTREGUE POR VÓS.
PE: Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente o deu a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É
O CÁLICE DO MEU SANGUE, O
SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA,
QUE
SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E POR
TODOS, PARA A REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO
EM
MEMÓRIA DE MIM.
PE: Eis o mistério da fé!
T: Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
PE: Celebrando agora, ó Pai, a
memória do vosso Filho, da sua paixão
que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e
enquanto esperamos a sua nova vinda,
nós vos oferecemos em ação de graças
este sacrifício de vida e santidade.
T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
PE: Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que
nos reconcilia convosco e concedei que,
alimentando-nos com o Corpo e o
Sangue do vosso Filho, sejamos
repletos do Espírito Santo e nos

“Louvado seja o Santíssimo Sacramento”

tornemos em Cristo um só corpo e um só
espírito.

T: Vosso é o Reino, o poder e a
glória para sempre!

T: Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!

PE: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos apóstolos: eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis
os nossos pecados, mas a fé que
anima vossa
Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que
sois Deus, com o Pai e o Espírito
Santo.

PE: Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida eterna
com os vossos santos: a virgem Maria,
mãe de Deus, os vossos apóstolos e
mártires (santo do dia), São Mateus
Moreira e de todos os santos, que não
cessam de interceder por nós na vossa
presença.
T: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
PE: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai,
que este sacrifício da nossa reconciliação
estenda a paz e a salvação ao mundo
inteiro. Confirmai na fé e na caridade a
vossa Igreja, enquanto caminha neste
mundo: o vosso servo o papa N., o nosso
bispo N., com os bispos do mundo
inteiro, o clero e todo o povo que
conquistastes.
T: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
PE: Atendei as preces da vossa família,
que está aqui, na vossa presença. Reuni
em vós, Pai de misericórdia, todos os
vossos filhos e filhas dispersos pelo
mundo inteiro.
T: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!

T: Amém!
PE: A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
T: O amor de Cristo nos uniu.
PE: Irmãos e irmãs, saudai-vos em
Cristo Jesus. (Todos se cumprimentam).
T: Cordeiro de Deus, que tirais o
pecado do mundo, tende piedade de
nós. Cordeiro de Deus, que tirais o
pecado do mundo, tende piedade de
nós. Cordeiro de Deus que tirais o
pecado do mundo, dai-nos a paz.
PE: Provai e vede como o Senhor é
bom; feliz de quem nele encontra seu
refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que
tira o pecado do mundo.
T: Senhor, eu não sou digno/a de
que entreis em minha morada, mas
dizei uma palavra e serei salvo/a.

PE: Acolhei com bondade no vosso reino
os nossos irmãos e irmãs que partiram
desta vida e todos os que morreram na
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos
também nós saciar-nos eternamente da
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.

18 – CANTO DE COMUNHÃO

T: A todos saciai com vossa glória!

Vinde, ó irmãos, adorar,/ vinde
adorar o Senhor / A Eucaristia nos
faz Igreja,/ comunidade de amor.
2.Há gente morrendo de fome,
sofrendo e sem nome, sem terra e sem
lar / Não é a vontade de Deus, pois
Jesus, Filho seu, quis por nós se doar.

PE: Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo poderoso, na unidade do
Espírito Santo, toda a honra e toda a
glória, agora e para sempre.
T: Amém!
17 - ORAÇÃO DO PAI NOSSO
PE: Obedientes à palavra do Salvador e
formados por seu divino ensinamento,
ousamos dizer:
T: Pai nosso que estais nos céus...
...e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.
PE: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela
vossa misericórdia, sejamos sempre livres
do pecado e protegidos de todos os
perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda de Cristo salvador.

(Vinde o irmãos adorar – Paulo Roberto)

1.Bem-vindos à mesa do Pai, onde o
Filho se faz fraternal refeição / É
Cristo a forte comida, o Pão que dá
vida com amor-comunhão.

3.Queremos servir a Igreja, na plena
certeza de nossa missão / Vivendo na
Eucaristia, o Pão da alegria e da
libertação.
19 - ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO
PE: OREMOS. (Todos de pé)
Tendo recebido em comunhão o
corpo e o Sangue de vosso Filho,
concedei, ó Deus, possa esta
Eucaristia que ele mandou celebrar
em sua memória fazer-nos crescer em
caridade. Por Cristo, nosso Senhor.
RITOS FINAIS
(Hino de Nsa. Sra. da Apresentação)
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1.Tu quiseste um dia trazer alegria ao
nosso cantar./ E vieste Maria com
Jesus nos braços, nas ondas do mar./
Pescadores te acharam,/ com amor te
acolheram,/ Ó Mãe sem igual!/ Entre o
Potengi e as águas tranquilas do mar de
Natal!
Escolheste,/ por amor,/ nossa terra
pra aqui, vir morar./ Virgem Mãe/ do
Senhor/ a teus pés nós viemos rezar.
2. Vinte e um de Novembro, o dia feliz
de tua aparição,/ e nós te festejamos, ó
Nossa Senhora da Apresentação. Hoje
a felicidade traz toda a cidade á tua
Catedral./ Pra louvar-te Maria, que
escolheste um dia teu trono em Natal.
3.Tens na fronte a coroa, Rainha da
Paz do amor e do perdão.
És a Mãe terna e boa,/ Rainha que
reina/ com o terço na mão./ Teu olhar
de bondade, onde a serenidade,/ nos dá
proteção./ Tens Jesus em teus braços,/
És Nossa Senhora da Apresentação.

Paróquia São Mateus Moreira

Senhor Jesus Cristo, o vosso
sangue derramado na cruz.
Tornou-se a fonte sagrada
que regou o testemunho dos
mártires brasileiros, mortos
pela fé, nos primórdios de nossa
evangelização.
Concedei-nos,
por
intercessão dos nossos santos mártires.
André de Soveral e Ambrosio Francisco
Ferro, presbíteros, Mateus Moreira, e os
seus 27 companheiros, Leigos! A
mesma fé e a mesma caridade que
inflamava os seus corações. Dai-nos
também
a
graça,
que
tanto
necessitamos. (faz-se o pedido) Se for para o
nosso bem e para a vossa maior gloria.
Amém! Santíssima virgem Maria,
Rainha dos Mártires, rogai por nós!

LITURGIA DA SEMANA: Seg: At 28, 11 – 16.3031/Mt 14,22-33 Ter: 2Mc 6,18-31/Lc 19,1-10 Qua:
2Mc 7,1.20-31 Qui: NSA. SRA. APRESENTAÇÃO Zc
2,14-17/Mt 12, 46-50 Sex: 1Mc 4,36-37.52-59/Lc
19,45-48 Sáb: 1Mc 6,1-13/Lc 20,27-40.

MISSAS:
Segunda-feira: 6h | Terça-feira: 18h
Quarta-feira: 19h | Quinta-feira: 06h
Sexta-feira: 19h | Sábado: 19h
Domingo: 8h e 19h
CONFISSÕES:
Quinta-feira e Sexta-feira:
08h Às 12h e 14h às 17h
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO:
Quinta-feira: Exposição: 06h30 às 18h
Hora Santa: 18h, seguida da benção
SECRETARIA:
Segunda-feira a Sexta-feira:
08h às 12h e 14h às 18h
Sábado: 8h às 12h

SACRAMENTO DO CRISMA:
23/11 às 19h
Local: Paroquia São Mateus Moreira
SOLENIDADE DE CRISTO REI:
24/11 às 8h e 19h
Local: Paróquia São Mateus Moreira
IMPLANTAÇÃO DO TERÇO DOS
HOMENS:
03/12 às 19h30
Local: Paróquia São Mateus Moreira

Siga-nos:
/PAROQUIASAOMATEUSMOREIRA

CONTATOS: (84) 2030-3381 / 98705-3151
pascommateusmoreira@gmail.com

“Felizes aqueles que se fixam
especialmente na parte boa dos
outros.”
Papa Francisco
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AJUDE A MANTER ESTA OBRA, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

16 anos de vida e missão, na partilha
amizade e oração.

Nosso Brasão
Conforme nos ensina o código
de direito canônico no cân.
535§3. cada paróquia tenha o
próprio selo. Motivados em
organizar a parte documental e
dar mais identidade a nossa paróquia,
decidimos criar o nosso brasão paroquial
demonstrando também assim nosso afeto e
carinho ao nosso padroeiro São Mateus
Moreira, que em nome da fé foi morto em
nossas terras, demonstrando com o coração o
amor que tinha a Jesus eucarístico.
DESCRIÇÃO HERÁLDICA:
Escudo eclesiástico: terciado em mantel. Cada
um dos três campos carrega consigo seus
significados específicos. Por trás do escudo,
uma Cruz processional, estandarte primeiro da
Igreja caminhante e sinal de salvação de toda a
humanidade. «E quando for elevado da terra
atrairei todos a mim». (Jo 12,32). Sob o escudo
o listel, branco de forro vermelho, gravado
nele em letras negras, PARÓQUIA SÃO
MATEUS MOREIRA tendo como premissa a
data de instalação ou elevação da mesma, a
saber: aos dezessete dias do mês de novembro
do ano do Senhor de dois mil e três.
1° CAMPO
Sendo o primeiro campo em ouro, simboliza o
valor primaz e indelével da santíssima
Eucaristia para a vida da Igreja, o celestial
alimento tendo no centro as letras IHS em
negro: abreviação da sigla em latim de Iesus
Hominum Salvator, que significa « Jesus
Salvador dos Homens», destacando-se a cruz
que demarca as mesmas é neste campo
exposto pela custódia que por sua vez é
representada na cor azul, estando assim
analogicamente relacionada com a Virgem
Maria, primeiro ostensório de amor. O ouro
também remete ao valor inigualável do amor
de Deus manifestado na santíssima Eucaristia.
2° CAMPO
No segundo campo em azul, uma flor-de-lis
cor de ouro, circundada por doze estrelas.
Sendo em esmalte azul, por ser uma cor
celestial e ainda trazer a representação do
manto de Nossa Senhora, a Mãe da
Apresentação padroeira da arquidiocese de
Natal, em que está inserida nossa Paróquia. A
flor-de-lis de ouro também é símbolo da
realeza de Maria na Igreja, além de
representar pureza, traz com suas três pétalas
os sinais: fé, sabedoria e valor, e rodeada com
doze estrelas, remete a passagem bíblica
contida em Ap 12,1 que nos diz: «um sinal
grandioso no céu: uma Mulher vestida com o
sol, tendo a lua sob os seus pés e sobre a
cabeça uma coroa de doze estrelas.
3° CAMPO
Esmaltado em vermelho, retratando o sangue
derramado por Nosso Senhor Jesus Cristo, e
também por nossos santos mártires potiguares.
Compondo um coração flâmeo, aberto ao lado
com três gotículas de sangue. As chamas
exprimem o amor incendido do santo mártir
pelo seu Senhor. As três gotículas fazem
referência
à
manifestação
Trinitária.
Juntamente com ramos de palma, que
recordam ao martírio ocorrente com nossos
mártires de Cunhaú e Uruaçu, em especial,
Mateus Moreira, leigo, que aos três dias do
mês de outubro do ano do Senhor de mil
seiscentos e quarenta e cinco, teve o coração
arrebatado
brutalmente
pelas
costas
exclamando: Louvado seja o Santíssimo
Sacramento.

