
LITURGIA DOMINICAL ANO 2 - N º 00602 de Fevereiro de 2020

FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR

RITOS INICIAIS

A: Irmãs e irmãos, unamo-nos nesta 
liturgia a Maria e José, que hoje apre-
sentam Jesus no templo, repetindo o 
que se faz em cada Eucaristia. Eles ofe-
recem o próprio  lho a Deus. E este o 
devolve à humanidade para ser luz das 
nações. Esta festa, conhecida também 
como “festa das luzes”, encerra as cele-
brações natalinas e nos abre o caminho 
rumo à páscoa.

1. CANTO DE ENTRADA

1. Senhor, quem entrará / no santuário 
pra Te louvar? (bis)

Quem tem as mãos limpas / e o coração 
puro, / Quem não é vaidoso / e sabe amar.

2. Senhor, eu quero entrar / no santuá-
rio pra Te louvar. (bis)

Ó, dá-me mãos limpas, / e um coração puro, 
/ Arranca a vaidade, / ensina-me amar.

3. Senhor, já posso entrar / no santuá-
rio pra Te louvar. (bis)

Teu sangue me lava, / Teu fogo me quei-
ma, / O Espírito Santo / inunda meu ser.

2. SAUDAÇÃO

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

T.: Amém.

PE: O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nossa 
fé, pela ação do Espírito Santo, esteja 
convosco.

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

PE: No dia em que celebramos a vitó-
ria de Cristo sobre o pecado e a morte, 
também nós somos convidados a mor-
rer para o pecado e ressurgir para uma 
vida nova. Reconheçamo-nos necessi-
tados da misericórdia do Pai.

1. Pelos pecados, erros passados / Por 
divisões na sua Igreja ó Jesus.

Senhor piedade! Senhor piedade! / Se-
nhor piedade! piedade de nós (2x)

2. Quem não te aceita quem te rejeita / 
pode não crer por ver cristãos que vi-
vem mal.

Cristo piedade! Cristo piedade! / Cris-
to piedade, piedade de nós (2x)

3. Hoje se a vida é tão ferida, / Deve-se 
a culpa e a indiferença dos cristãos!

Senhor piedade! Senhor piedade! / Se-
nhor piedade! piedade de nós (2x)

PE: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos peca-
dos e nos conduza à vida eterna.

T.: Amém.

4. GLÓRIA

Glória a Deus nas alturas e paz na ter-
ra aos homens por Ele amados. Senhor 
Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-po-
deroso: nós Vos louvamos, nós Vos 
bendizemos, nós Vos adoramos, nós 
Vos glori  camos, nós Vos damos gra-
ças, por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigénito, 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 sú-
plica; Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. Só Vós sois o 
Santo; só Vós, o Senhor; só Vós, o Al-
tíssimo, Jesus Cristo; com o Espírito 
Santo na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DO DIA

PE.: OREMOS. (todos de pé)

Deus eterno e todo-poderoso, ouvi 
as nossas súplicas. Assim como o 
vosso Filho único, revestido da nossa 
humanidade, foi hoje apresentado no 
templo, fazei que nos apresentemos 
diante de vós com os corações 
puri  cados. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

T.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

A.: Deus participa da nossa condição 
na fragilidade da criança recém-nasci-
da e por ela revela sua salvação. Jesus é 
luz para as nações e nele se manifesta 
a glória celeste. Ouçamos com atenção 
a palavra de Deus, que nos convida a 
reconhecer sua grandeza e amar-nos 
uns aos outro.

6. PRIMEIRA LEITURA (Ml 3,1-4)

Leitura da profecia de Malaquias – As-
sim diz o Senhor: Eis que envio meu 
anjo, e ele há de preparar o caminho 
para mim; logo chegará ao seu templo 
o dominador, que tentais encontrar, e o 
anjo da aliança, que desejais. Ei-lo que 
vem, diz o Senhor dos exércitos; e quem 
poderá fazer-lhe frente no dia de sua 
chegada? E quem poderá resistir-lhe 
quando ele aparecer? Ele é como o fogo 
da forja e como a barrela dos lavadeiros; 
e estará a postos, como para fazer derre-
ter e puri  car a prata: assim ele puri  -
cará os  lhos de Levi e os re  nará como 
ouro e como prata, e eles poderão assim 
fazer oferendas justas ao Senhor. Será 
então aceitável ao Senhor a oblação de 
Judá e de Jerusalém, como nos primei-
ros tempos e nos anos antigos.
- Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.
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7. SALMO 39(40)

R: O rei da glória é o Senhor onipotente!

1. “Ó portas, levantai vossos frontões! † 
Elevai-vos bem mais alto, antigas por-
tas, / a  m de que o rei da glória possa 
entrar!” – R.

2. Dizei-nos: “Quem é este rei da gló-
ria?” † “É o Senhor, o valoroso, o oni-
potente, / o Senhor, o poderoso nas 
batalhas!” – R.

3. “Ó portas, levantai vossos frontões! † 
Elevai-vos bem mais alto, antigas por-
tas, / a  m de que o rei da glória possa 
entrar!” – R.

4. Dizei-nos: “Quem é este rei da gló-
ria?” † “O rei da glória é o Senhor oni-
potente, / o rei da glória é o Senhor 
Deus do universo.” – R. 

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 2,14-18)

Leitura da carta aos Hebreus – Irmãos, 
visto que os  lhos têm em comum a 
carne e o sangue, também Jesus parti-
cipou da mesma condição, para assim 
destruir, com a sua morte, aquele que 
tinha o poder da morte, isto é, o diabo, 
e libertar os que, por medo da morte, 
estavam a vida toda sujeitos à escra-
vidão. Pois, a  nal, não veio ocupar-se 
com os anjos, mas com a descendência 
de Abraão. Por isso, devia fazer-se em 
tudo semelhante aos irmãos, para se 
tornar um sumo sacerdote misericor-
dioso e digno de con  ança nas coisas 
referentes a Deus, a  m de expiar os 
pecados do povo. Pois, tendo ele pró-
prio sofrido ao ser tentado, é capaz de 
socorrer os que agora sofrem a tenta-
ção.

- Palavra do Senhor.

T: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO

A.: Sois a luz que brilhará para os gen-
tios / e para a glória de Israel, o vosso 
povo.

Aleluia, Aleluia, Aleluia (2x)

1. Quando estamos unidos, estás entre 
nós / E nos falarás da tua vida.

10. EVANGELHO (Lc 2,22-40)

PE: O Senhor esteja convosco.

T: Ele está no meio de nós.

PE: Proclamação do Evangelho ✠ de 
Jesus Cristo segundo Lucas.

T: Glória a vós, Senhor.

Quando se completaram os dias para a 
puri  cação da mãe e do  lho, conforme 
a lei de Moisés, Maria e José levaram 
Jesus a Jerusalém, a  m de apresentá-lo 
ao Senhor, conforme está escrito na 
lei do Senhor: “Todo primogênito do 
sexo masculino deve ser consagrado 
ao Senhor”. Foram também oferecer 
o sacrifício – um par de rolas ou dois 
pombinhos –, como está ordenado na 
lei do Senhor. Em Jerusalém havia um 
homem chamado Simeão, o qual era 
justo e piedoso e esperava a consolação 
do povo de Israel. O Espírito Santo es-
tava com ele e lhe havia anunciado que 
não morreria antes de ver o Messias 
que vem do Senhor. Movido pelo Es-
pírito, Simeão veio ao templo. Quando 
os pais trouxeram o menino Jesus para 
cumprir o que a lei ordenava, Simeão 
tomou o menino nos braços e bendisse 
a Deus: “Agora, Senhor, conforme a tua 
promessa, podes deixar teu servo partir 
em paz; porque meus olhos viram a tua 
salvação, que preparaste diante de to-
dos os povos: luz para iluminar as na-
ções e glória do teu povo Israel”. O pai e 
a mãe de Jesus estavam admirados com 
o que diziam a respeito dele. Simeão 
os abençoou e disse a Maria, a mãe de 
Jesus: “Este menino vai ser causa tanto 
de queda como de reerguimento para 
muitos em Israel. Ele será um sinal de 
contradição. Assim serão revelados 
os pensamentos de muitos corações. 
Quanto a ti, uma espada te traspassará 
a alma”. Havia também uma profetisa, 
chamada Ana,  lha de Fanuel, da tribo 
de Aser. Era de idade muito avançada; 
quando jovem, tinha sido casada e vi-
vera sete anos com o marido. Depois  -
cara viúva e agora já estava com oitenta 
e quatro anos. Não saía do templo, dia 
e noite servindo a Deus com jejuns e 
orações. Ana chegou nesse momento 
e pôs-se a louvar a Deus e a falar do 
menino a todos os que esperavam a li-
bertação de Jerusalém. Depois de cum-
prirem tudo, conforme a lei do Senhor, 
voltaram à Galileia, para Nazaré, sua 
cidade. O menino crescia e tornava-se 
forte, cheio de sabedoria; e a graça de 
Deus estava com ele.

- Palavra da Salvação.

T: Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

Creio em Deus pai todo poderoso, 
criador do céu e da terra, e em Jesus 
cristo seu único  lho, (...) Creio no Es-
pírito santo, na Santa igreja Católica, 
na comunhão dos santos, na remissão 
dos pecados na ressurreição da carne e 
na vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE

PE: Irmãos e irmãs, neste dia da Apre-
sentação do Senhor, tendo acesa a luz da 
fé em nossos corações, coloquemos dian-
te de Deus nossos pedidos e supliquem:

T. Iluminai-nos com vossa luz, Senhor!

1. Jesus, glória de Israel, fazei a igreja 
crescer em santidade e ser sinal de soli-
dariedade e de união, nós vos clamamos.

2. Jesus luz das nações, iluminai todos 
os que ainda não vos conhecem e ainda 
andam nas trevas, nós vos clamamos. 

3 Jesus levado ao templo por Maria e 
José ensinai os pais e as mães a valorizar 
e respeitar seus  lho e orientá-los nos 
vossos caminhos, nós vos clamamos.

4. Jesus, consagrado ao Senhor, animai 
os que abraçam a vida consagrada a 
serem  éis testemunhas do Reino de 
Deus, nós vos clamamos.

5. Jesus, acolhido por Simeão, ajudai-
nos a vos acolher na pessoa de nossos 
irmãos e irmãs, nós vos clamamos. 

PE: Tudo isso vos pedimos, ó Cristo, 
luz bendita do Pai, que com Ele vive e 
reina, na unidade do Espírito Santo.

T: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

13. PREPARAÇÃO DAS 
OFERENDAS

A.: Vamos preparar a nossa mesa, tra-
zendo as oferendas para o altar e reali-
zando a nossa partilha para as necessi-
dades da Igreja de Jesus Cristo.

1. Daqui do meu lugar, / eu olho teu al-
tar / E  co a imaginar aquele pão / aque-
la refeição / Partiste aquele pão / e o des-
te aos teus irmãos / Criaste a religião do 
pão do céu / do pão que vem do céu.

Somos a igreja do pão / Do pão repar-
tido / e do abraço e da paz / Somos a 
igreja do pão / Do pão repartido / e do 
abraço e da paz
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2. Daqui do meu lugar, / eu olho o teu al-
tar, / e  co a imaginar aquela paz / aquela 
comunhão, / viveste aquela paz, / e a des-
te aos teus irmãos, / criaste a religião do 
pão da paz, / da paz que vem do céu.

Somos a igreja da paz, / da paz parti-
lhada / e do abraço e do pão, / Somos 
a igreja da paz, / da paz partilhada / e 
do abraço e do pão.

14. ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

PE: OREMOS. (Todos de pé) 
Possam agradar-vos, ó Deus, as oferen-
das da vossa Igreja em festa, nas quais 
vos apresentamos vosso Filho único, que 
nos destes como Cordeiro sem mancha 
para a vida do mundo. Por Cristo, nosso 
Senhor.

T: Amém!

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
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
Prefácio: mistério da apresentação do Senhor

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. 
Vosso Filho eterno, hoje apresenta-
do no templo, é revelado pelo Espíri-
to Santo como glória do vosso povo e 
luz de todas as nações. Por essa razão, 
também nós corremos ao encontro do 
Salvador; e, com os anjos e com todos 
os santos, proclamamos a vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

T: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus 
do Universo. O céu e a terra procla-
mam vossa glória. Hosana nas altu-
ras! Bendito o que vem em nome do 
Senhor. Hosana nas alturas!

PE: Senhor, vós que sempre quisestes 
 car muito perto de nós, vivendo co-

nosco no Cristo, falando conosco por 
ele, mandai vosso Espírito Santo, a  m 
de que as nossas ofertas se mudem no 
Corpo † e no Sangue de nosso Senhor 
Jesus Cristo.

T: Mandai vosso Espírito Santo!

PE: Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus ten-
do o pão em suas mãos, olhou para o 
céu e deu graças, partiu o pão e o entre-
gou a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 

POR VÓS.

Do mesmo modo, ao  m da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente o deu a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁ-
LICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FA-

ZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé!

T: Toda vez que se come deste pão, 
toda vez que se bebe deste vinho, se 
recorda a paixão de Jesus Cristo e se 
 ca esperando sua volta!

PE: Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua 
ressurreição e ascensão; nós queremos 
a vós oferecer este pão que alimenta e 
que dá vida, este vinho que nos salva e 
dá coragem.

T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

PE: E, quando recebermos pão e vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Es-
pírito nos una num só corpo, para ser-
mos um só povo em seu amor.

T: O Espírito nos uma num só corpo!

PE: Protegei vossa Igreja que caminha 
nas estradas do mundo rumo ao céu, 
cada dia renovando a esperança de 
chegar junto a vós, na vossa paz.

T: Caminhamos na estrada de Jesus!

PE: Daí ao santo padre, o papa Francis-
co, ser bem  rme na fé, na caridade, e 
a Dom Jaime, que é bispo desta Igreja, 
muita luz para guiar o seu rebanho.

T: Caminhamos na estrada de Jesus!

PE: Esperamos entrar na vida eterna 
com a virgem, mãe de Deus e da Igreja, 
os apóstolos e todos os santos, os már-
tires de Cunhaú e Uruaçu, que na vida 
souberam amar Cristo e seus irmãos.

T: Esperamos entrar na vida eterna!

PE: A todos os que chamastes para ou-
tra vida na vossa amizade e aos marca-
dos com o sinal da fé, abrindo vossos 
braços, acolhei-os. Que vivam para 
sempre bem felizes no reino que para 
todos preparastes.

T: A todos dai a luz que não se apaga!

PE: E a nós, que agora estamos reuni-
dos e somos povo santo e pecador, dai 
força para construirmos juntos o vosso 
reino, que também é nosso.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.

T: Amém!

16. RITO DE COMUNHÃO

PE: Guiados pelo Espírito de Jesus e 
iluminados pela sabedoria do Evange-
lho, ousamos dizer:

T: Pai nosso que estais nos céus (...) 
mas livrai-nos do mal.

PE: Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-
dos pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, viven-
do a esperança, aguardamos a vinda de 
Cristo salvador

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

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.

T: Amém!

PE: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.

T: O amor de Cristo nos uniu.

PE: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cris-
to Jesus. (Todos se cumprimentam)

T: Cordeiro de Deus, que tirais o pe-
cado 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 pe-
cado 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.

A: É chegado o momento sublime, 
de recebermos o corpo de Cristo, pe-
dimos que comunguem na frente do 
Ministro Extraordinário ou do Sacer-
dote, com bastante calma, colocando 
a mão esquerda sobre a direita ou re-
cebendo a eucaristia na boca.

1. Que bom, senhor, ir ao teu encon-
tro / Poder chegar e adentrar à tua 
casa / Sentar-me contigo e partilhar 
da mesma mesa.

Te olhar, te tocar / E te dizer: meu 
Deus, como és lindo! (2x)

2. Ó meu senhor, sei que não sou nada 
/ Sem merecer,  zeste em mim tua 
morada / Mas ao receber-te, perfeita 
comunhão se cria.

Sou em ti, és em mim / Minh´alma 
diz: meu Deus, como és lindo! (2x)

17. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO

PE: OREMOS. (Todos de pé)

Por esta comunhão, ó Deus, comple-
tai em nós a obra da vossa graça e 
concedei-nos alcançar a vida eterna, 
caminhando ao encontro do Cristo, 
como correspondestes à esperança 
de Simeão não consentindo que mor-
resse antes de acolher o Messias. Por 
Cristo, nosso Senhor.

T: Amém!

RITOS FINAIS

1. Uma entre todas foi a escolhida / 
Foste tu Maria, serva preferida / Mãe 
do meu Senhor, Mãe do meu Salvador.

Maria, cheia de graça e consolo, / ve-
nha caminhar com teu povo, / Nossa 
mãe sempre será (bis).

2. Roga pelos pecadores desta terra / Roga 
pelo povo que em seu Deus espera / Mãe 
do meu Senhor, Mãe do meu Salvador.

LITURGIA DA SEMANA: Seg: 2Sm 15,13-
14.30 ;16,5-13ª / Mc 5,1-20 Ter: 2Sm 
18,9-10.14b.24-25ª.30-19,3 / Mc 5,21-43 
Qua: 2Sm 24,2.9-17 / Mc 6,1-6 Qui: 1Rs 2,1-
4.10-12 / Mc 6,7-13 Sex: Eclo 47,2-13 / Mc 
6,14-29  Sáb: 1Rs 3,4-13 / Mc 6,30-34.

PATROCINADORES DO FOLHETO
Famílias: Ronaldo e Nice Martins, 
França, Srª Gorete, e Srª Sebastiana

Deus pode agir em quais-
quer circunstâncias, mes-

mo em meio a aparen-
tes fracassos.

Papa Francisco

ORAÇÃO DOS MÁRTIRES DE CUNHAU E URUAÇÚ

Senhor Jesus Cristo, o vos-
so sangue derramado na 
cruz. Tornou-se a fonte sa-
grada que regou o testemu-

nho dos mártires brasileiros, mortos 
pela fé, nos primórdios de nossa evan-
gelização. Concedei-nos, por interces-
são dos nossos santos mártires. André 
de Soveral e Ambrosio Francisco Fer-
ro, presbíteros, Mateus Moreira, e os 
seus 27 companheiros, Leigos! A mes-
ma fé e a mesma caridade que in  a-
mava os seus corações. Dai-nos tam-
bém 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!

SIGA-NOS
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/paroquiasaomateusmoreira
pascommateusmoreira@gmail.com
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FESTA DA 
COMUNIDADE 
JESUS MENINO
A Comunidade de 
Jesus Menino da Pa-
róquia de São Mateus 
Moreira celebrará nos 
dias 10, 11 e 12 de fe-

vereiro de 2020, a festa do seu padroeiro. 
Esta festa acontece nesta época tendo em 
vista ser no início de fevereiro de cada 
ano que a igreja celebra a apresentação 
de Jesus Menino no templo. Este acon-
tecimento ocorreu quarenta dias após 
o Seu nascimento para cumprir assim a 
lei judaica que exigia a consagração to-
tal a Deus dos primogênitos. É preciso 
compreender que o Menino levado por 
Maria e José com emoção ao Templo é o 
Verbo encarnado, o Redentor do homem 
e da história. Que esta festa nos motive a 
vivermos com muita alegria, a missão no 
ano que se inicia. Que possamos ser ver-
dadeiramente uma igreja em saída como 
nos pede o Santo Padre o Papa Francisco. 
A programação acontecerá nos setores da 
Comunidade Jesus Menino, encerrando 
com uma Missa Solene na Paróquia, con-
forme abaixo:

PROGRAMAÇÃO:

1º DIA: 10/02 - Segunda-feira às 19:30 
| TEMA: ‘’Igreja Missionária” – LEMA:  
“Anúncio do Anjo Gabriel” - Celebração 
da “Santa Missa” – Celebrante: Padre 
Francisco. | NOITEIROS: Comunidade 
de Santa Terezinha. Pastorais: Batismo, 
Família e Leitores. | LOCAL: Rua Alame-
da dos Eucaliptos, 15 – Nova Parnami-
rim. | GESTO CONCRETO: Recebimen-
to de doação de leite em pó.

2º DIA: 11/02 - Terça-feira às 19:30 | 
TEMA: ‘’Igreja Missionária” – LEMA: “A 
perda e o Encontro do Menino Jesus no 
Templo” | Celebração da Palavra – Cele-
brante: Diácono Mário.

NOITEIROS: Comunidade de Nossa 
Senhora de Fátima. Pastoral do Dízimo. 
Movimentos: Legião de Maria, Mãe Rai-
nha, Terço dos Homens, Catequese e Ju-
ventude. | LOCAL: Rua Adail Pamplona 
de Menezes, 486 – Nova Parnamirim. | 
GESTO CONCRETO: Recebimento de 
doação de leite em pó.

3º DIA: 12/02 - Quarta-feira às 19:30 | 
TEMA: ‘’Igreja Missionária” | LEMA:  “ 
Apresentação de Jesus Menino no Tem-
plo” - Celebração da “Santa Missa” | Ce-
lebrante: Padre Francisco. | NOITEIROS: 
Comunidade de Nossa Senhora de Na-
zaré. Pastoral da Música. Acólitos, ECC, 
Ministros e Segue-Me.

Não  que de fora, venha 
e participe conosco!


