
X Festa do Padroeiro
    

 Famíla: 
      Um santuário de 

amor e da vida
 

Paróquia Cristo Rei 

 

 

 
 
 

de 17 à 26 de novembro de 2017
"  Para que todos sejam um"

(Jo :  17,21) 
  

10 anos evangelizando as famílias!
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PARÓQUIA CRISTO REI 

 

Nesses dez anos de aniversário da Paróquia Cristo Rei 
queremos, junto com o Papa Francisco, renovar o convite 
constante de "uma Igreja que sabe abrir os braços para 
abraçar todos, que não é a casa de poucos, mas de todos, 
onde todos podem ser renovados, transformados e 
santificados pelo seu amor: os mais fortes e os mais fracos, os 
pecadores, os indiferentes, os que se sentem desanimados e 
perdidos" (Papa Francisco - A Igreja da Misericórdia). Nesse 
sentido queremos acolhe-lo como o Pai acolhe o filho pródigo 
e diz: “É teu irmão que voltou”. 

Frente aos desafios que a família cristã está exposta, a 
paróquia Cristo Rei a cada dia tem buscado catequizar as 
famílias ao seu redor (nas temáticas de todas as festas do 
Padroeiro, na catequese familiar, de primeira eucaristia ou de 
crisma, como nos ambientes de encontro familiares – na 
Tradicional Galinhada, e demais eventos paroquiais), 
mostrando-lhes que uma sociedade só pode ser saudável se a 
família estiver bem. A família é a célula-mãe de uma 
sociedade. Não existe futuro para a humanidade sem a 
família, sendo ela o centro e o coração da civilização do amor, 
boa nova para o terceiro milênio. Família, santuário e berço da 
vida; filhos, primavera da família e da sociedade. São 
expressões usadas pelo nosso querido e saudoso Santo Papa 
João Paulo II, para expressar sua estima pela família e pelos 
filhos. 
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Mas ser família é mais que apenas laços sanguíneos, 

de cultura ou nacionalidade: é compartilhar a mesma fé, a 
mesma esperança, o mesmo Pai e Senhor de todos. O próprio 
Jesus Cristo afirma: "E foram ter com ele sua mãe e seus 
irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da 
multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, 
que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: Minha 
mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus 
e a executam" (Lc. 8,19-21). 

 

Como pastores, e com preocupação, contemplamos o 
momento atual do Brasil, no qual cada vez mais as famílias são 
feridas em sua dignidade e lesadas em seus direitos, vítimas 
crescentes de exclusão, e, cada vez mais, refém da miséria, da 
fome, do desemprego, da violência, da falta de políticas 
públicas que garantam a todos os direitos de cidadãos e a 
dignidade de filhos e filhas de Deus. Por isso é importante, 
tornar-se cada dia mais, uma Igreja presente, com uma 
Pastoral Familiar verdadeiramente “intensa e vigorosa, para 
proclamar o Evangelho da Família, promover a cultura da vida 
e trabalhar para que os direitos das famílias sejam 
reconhecidos e respeitados, como nos pede a Igreja no 
Documento de Aparecida (cf. DA, n. 435)1”. 

 

Pe. Claudemir de Andrade 
Pe. Mateus  
Diáconos: Carlos Antônio e Daniel Isac 

                                                           
1
Texto do 1º Encontro Nacional dos assessores da Pastoral Familiar, 

organizado pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar, da CNBB. 
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NOVENÁRIO 

1º dia - sexta-feira, dia 17 de novembro 

               Tema:  “Família, escola de oração e de acolhida” 

19h30: Vésperas com Adoração ao Santíssimo 

20h: Santa Missa 

 

Após a missa, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO com 

comidas típicas brasileiras 

                  Atração musical 

                        

2º dia - sábado, dia 18 de novembro 

Tema:  “Família, berço da educação humana e humanizadora” 

18h30: Vésperas com Adoração ao Santíssimo 

19h: Santa Missa 

Após a missa, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO com 

comidas típicas brasileiras 

                    

                      Atração musical 



  5 

 

3º dia - domingo, dia 19 de novembro 

Tema: “Família, defensora contra a ideologia” 

 8h: Barraca com café da manhã 

12h: Galinhada  da família Cristo Rei 

As crianças que fizeram a Primeira Eucaristia no dia 19/11 

não pagarão a entrada! 

18h30: Vésperas com Adoração ao Santíssimo 

19h: Santa Missa 

                    

                  Atração musical    

4º dia – segunda-feira, dia 20 de novembro 

Tema: “Família , promotora da verdadeira cultura humana” 

19h30: Vésperas com Adoração ao Santíssimo 
20h: Santa Missa 

 
                       

                            FESTIVAL DE CALDO!  
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5º dia – terça-feira, dia 21 de novembro 

Tema: “Família: Icone e cooperadora do amor criador de Deus” 

19h30: Vésperas com Adoração ao Santíssimo 

20h: Santa Missa 

 

                     FESTIVAL DE MILHO! 

6º dia – quarta-feira, dia 22 de novembro 

Tema: “Família, primeira pastoral vocacional” 

19h30: Vésperas com Adoração ao Santíssimo 

20h: Santa Missa 

 

                           FESTIVAL DE PASTEL! 

 

7º dia – quinta-feira, dia 23 de novembro 

Tema: “Família, prioridade pastoral da Igreja” 

19h30: Vésperas com Adoração ao Santíssimo 

20h: Santa Missa 

                         FESTIVAL DE MACARRONADA! 
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8º dia – sexta-feira, dia 24 de novembro 

Tema: “Família e Nova Evangelização” 

19h30: Vésperas com Adoração ao Santíssimo 

20h: Santa Missa 

Após a missa, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO com 

comidas típicas brasileiras 

                 Atração musical- Festival de Sertanejo e Flash Back                  

 

9º dia – sábado, dia 25 de novembro 

Tema: “Família e mistério sacramental: "para que todos sejam um em 

Cristo.” 

18h30: Vésperas com Adoração ao Santíssimo 

19h: Santa Missa 

Após a missa, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO com 

comidas típicas brasileiras 

                   Atração musical 
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SOLENIDADE DE CRISTO REI 
Domingo, dia 26 de novembro 

 

17h: Procissão pelas ruas da paróquia, saindo da Matriz 

18h: Santa Missa Solene de Encerramento 

 

Festa da Família Cristo Rei 

• 8h: Barraca com Café da Manhã; 

• Praça de alimentação o dia todo; 

• 10 às 17h: Mini Fazendinha com animais de verdade para as 

crianças brincarem; 

• 13h:Tradicional Bolo de Cristo Rei (10 metros) 

• 14h: Show de mágicas para as crianças; 

• 15h: Teatro 

• Após a Santa Missa: Atração Musical 

E que PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO é essa? Se prepara... 

Buchada de bode, galinhada, feijoada... 
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Acabou? Não! Tem mais! 

Churrasquinho, cachorro-quente, arroz carreteiro, porções 

diversas, derivados de milho, cremes e sucos, maçãs, uva e 

morango do amor, tapiocas e doces, crepes, saladas de frutas e 

um barraca de artesanato. 

Vai perder essa? 

Além de aquelas delícias que a Família Cristo Rei sempre 

prepara para você e sua família. 
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 Patronos da Festa 

 Protomártires do Brasil 

Fazemos memória aos Protomártires do Brasil, 

missionários e leigos martirizados 

 

 
Dentro da conturbada invasão dos holandeses no 

nordeste do Brasil, encontram-se os dois martírios coletivos: o 

de Cunhaú e o de Uruaçu. Estes martírios aconteceram no ano 

de 1645, sendo que o Pe. André de Soveral e Domingos de 

Carvalho foram mártires em Cunhaú e o Pe. Ambrósio 

Francisco Ferro e Mateus Moreira em Uruaçu; dentre outros. 

 Engenho de Cunhaú, principal pólo econômico da 

Capitania do Rio Grande (atual estado do Rio Grande do Norte), 

existia uma pequena e fervorosa comunidade composta por 70 

pessoas sob os cuidados do Pe. André de Soveral. No dia 15 de 

julho chegou em Cunhaú Jacó Rabe, trazendo consigo seus 

liderados, os ferozes tapuias, e, além deles, alguns potiguares 

com o chefe Jerera e soldados holandeses. Jacó Rabe era 

conhecido por seus saques e desmandos, feitos com a 
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conivência dos holandeses, deixando um rastro de destruição 

por onde passava. 

Dizendo-se em missão oficial pelo Supremo Conselho 

Holandês do Recife, convoca a população para ouvir as ordens 

do Conselho após a missa dominical no dia seguinte. Durante a 

Santa Missa, após a elevação da hóstia e do cálice, a um sinal 

de Jacó Rabe, foram fechadas todas as portas da igreja e se 

deu início à terrível carnificina: os fiéis em oração, tomados de 

surpresa e completamente indefesos, foram covardemente 

atacados e mortos pelos flamengos com a ajuda dos tapuias e 

dos potiguares. 

A notícia do massacre de Cunhaú espalhou-se por todo 

o Rio Grande e capitanias vizinhas, mesmo suspeitando dessa 

conivência do governo holandês, alguns moradores influentes 

pediram asilo ao comandante da Fortaleza dos Reis Magos. 

Assim, foram recebidos como hóspedes o vigário Pe. Ambrósio 

Francisco Ferro, Antônio Vilela, o Moço, Francisco de Bastos, 

Diogo Pereira e José do Porto. Os outros moradores, a grande 

maioria, não podendo ficar no Forte, assumiram a sua própria 

defesa, construindo uma fortificação na pequena cidade de 

Potengi, a 25 km de Fortaleza. 

Enquanto isso, Jacó Rabe prosseguia com seus crimes. 

Após passar por várias localidades do Rio Grande e da Paraíba, 

Rabe foi então à Potengi, e encontrou heróica resistência 

armada dos fortificados. Como sabiam que ele mandara matar 

os inocentes de Cunhaú, resistiram o mais que puderam, por 16 
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dias, até que chegaram duas peças de artilharia vindas da 

Fortaleza dos Reis Magos. Não tinham como enfrentá-las. 

Depuseram as armas e entregaram-se nas mãos de Deus. 

Cinco reféns foram levados à Fortaleza: Estêvão 

Machado de Miranda, Francisco Mendes Pereira, Vicente de 

Souza Pereira, João da Silveira e Simão Correia. Desse modo, 

os moradores do Rio Grande ficaram em dois grupos: 12 na 

Fortaleza e o restante sob custódia em Potengi. 

Dia 2 de outubro chegaram ordens de Recife mandando 

matar todos os moradores, o que foi feito no dia seguinte, 3 de 

outubro. Os holandeses decidiram eliminar primeiro os 12 da 

Fortaleza, por serem pessoas influentes, servindo de exemplo: 

o vigário, um escabino, um rico proprietário. 

Foram embarcados e levados rio acima para o porto de 

Uruaçu. Lá os esperava o chefe indígena potiguar Antônio 

Paraopaba e um pelotão armado de duzentos índios seus 

comandados. Repetiram-se então as piores atrocidades e 

barbáries, que os próprios cronistas da época sentiam pejo em 

contá-las, porque atentavam às leis da moral e modéstia. 

Um deles, Mateus Moreira, estando ainda vivo, foi-lhe 

arrancado o coração das costas, mas ele ainda teve forças para 

proclamar a sua fé na Eucaristia, dizendo: “Louvado seja o 

Santíssimo Sacramento”. 
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No 5 de março de 2000, na Praça de São Pedro, no 

Vaticano, o Papa João Paulo II beatificou os 30 protomártires 

brasileiros, sendo 2 sacerdotes e 28 leigos beatificados. 

Aos  15 de agosto, o Papa Francisco presidiu na Praça 

São Pedro, a Canonização de André de Soveral, Ambrósio 

Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus 27 Companheiros, os 

denominados Mártires brasileiros de Cunhaú e Uruaçu. Eles 

foram martirizados por protestantes calvinistas, no Rio Grande 

do Norte. 

Protomártires do Brasil, rogai por nós! 
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São Miguel Arcanjo 

                    Houve, então, uma batalha no céu:                     

Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão 

O Arcanjo Miguel sempre foi muito amado e venerado 

pelo povo de Deus. Diante de algumas passagens da Sagrada 

Escritura, a Igreja foi entendendo melhor o papel e a missão 

que ele tem, junto ao Senhor, em favor dos homens, como no 

Livro do profeta Daniel: “Naquele dia, vai prevalecer Miguel, o 

grande comandante, sempre de pé ao lado do teu povo” (Dn 

12,1). Daí, sabemos que o Senhor o constituiu guarda e protetor 

da Igreja. 

 Guardião dos agonizantes 

A tradição o vê também como guardião dos 

agonizantes, aquele que leva as almas ao Trono de Deus para o 

julgamento, invocado como nosso advogado na vida e na hora 

da morte (cf. Jd 1, 9). 

Nas artes, ele é representado vestindo armadura, de 

espada em punho e atacando o diabo, que está derrotado aos 

seus pés. Praticamente, visualizamos essa imagem em suas 

palavras ao demônio: “Que o Senhor te repreenda”, na Epístola 

de São Judas 1, 9; e em Apocalipse 12,7-8: “Houve, então, uma 

batalha no céu: Miguel e seus anjos guerrearam contra o 

dragão. O dragão lutou, juntamente com seus anjos, mas foi 

derrotado e eles perderam seu lugar no céu”. 
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Virtude de São Miguel 

A maior virtude de São Miguel vem da decisão e atitude 

anterior a todos esses feitos e exercícios ministeriais, em que, 

diante da loucura de uma criatura que desejava ser comparada 

ao Senhor, Miguel declara: “Quem como Deus?”. Seu nome é 

uma alusão ao alto grau de convicção e fidelidade que esse 

arcanjo tem ao Altíssimo. “Miguel” significa “Quem como 

Deus?”, exatamente na forma de pergunta, dada em resposta à 

arrogância de satanás. 

“Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos 

humildes” (Tg 4,6). A força do arcanjo Miguel vem dessa sua 

certeza e docilidade ao Senhor, por isso ele vence a serpente 

orgulhosa. 

Num mundo tão competitivo, muitas vezes, não 

percebemos o quanto estamos impregnados de arrogância 

quando queremos defender nossos direitos, nossa vez e voz, e 

exaltamos a nós mesmos numa luta ferrenha por 

reconhecimento. 

Palavras que significam pecados e também a pretensão de 

superioridade para com outras pessoas, como “ostentação”, 

“ambição” e “vaidade”, tornaram-se sinônimos de “coisas 

boas”, que “estão na moda” e nós as absorvemos em nossas 

atitudes. 



!


