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PARÓQUIA CRISTO REI 

De 16 a 25 de novembro de 2018
 

 “Quanto a mim e à minha casa, serviremos ao Senhor”. (Js 24,15)

Família, casa de oração e ternura



XI Festa do Padroeiro 2018
 É com imensa alegria que venho convidar a todos para os 
festejos da nossa , como em todos os  XI FESTA DO PADROEIRO
anos com temas  voltados para a Família Cristã, e que possamos viver 
este tempo em  que o bom Deus nos espera com muitas graças  e 
bênçãos.

 Sabemos que o futuro da sociedade e da humanidade passa 
pela família cristã, expressão tão querida por São João Paulo II. 
Querida Família Cristo Rei, que possamos acolher o convite que a 
Igreja nos faz através do Vigário de Cristo na terra o nosso querido 
papa Francisco: “Uma Igreja que sabe abrir os braços para abraçar a 
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.” 

 O papa Francisco em seu livro primeiro livro escrito: A 
IGREJA DA MISERICÓRDIA, no sétimo capítulo um temas 
tratados diz: “Quando dizemos “casa”, nos referimos a um lugar de 
acolhimento, a uma morada, a um ambiente humano onde se pode 
estar bem, se encontrar, se sentir inserido num território, numa 
comunidade.

  Ainda mais profundamente, “casa” é uma palavra com um 
sabor tipicamente familiar, que evoca o entusiasmo, o carinho e o 
amor que se pode experimentar no seio de uma família. Então, a 
“casa” representa a riqueza mais preciosa, a do encontro, a dos 
relacionamentos entre as pessoas, diferentes por idade, por cultura e 
por história, mas que vivem unidas e que juntas, se ajudam a crescer. 
Precisamente por isso, a “casa” é um lugar decisivo na vida, onde a 
vida se desenvolve e pode se realizar porque se trata de um lugar onde 
cada pessoa aprende a receber amor e a doar amor. Essa é a “casa”.

 A família está convocada a ser templo, ou seja, casa de oração: 
uma oração singela, cheia de ternura. Uma oração que se faz vida, 
para que toda a vida se converta em oração."

Padre Claudemir de Andrade



 

 

 
 

 

Tema: Família Cristã: Alma do mundo

19h30 – Vésperas com adoração ao Santíssimo Sacramento;
20h – Santa Missa.

1º Dia - 16/11 – SEXTA-FEIRA
   

Atração Musical±

 

 
 

 

Tema: Família Cristã: Chamado a perseverar na
Doutrina dos Apóstolos

18h30 – Vésperas com adoração ao Santíssimo Sacramento;
19h – Santa Missa.

   

2º Dia - 17/11 – Sábado

Atração Musical±

PROGRAMAÇaO

Após a Missa, 
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO com comidas típicas 

Após a Missa, 
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO com comidas típicas 



 

 

 
 

 

Tema: Família: Igreja em saída, sal da terra e
luz do mundo (subsídio Ano do Laicato)

8h – barraca com café da manhã;

12h – Tradicional Galinhada;

As crianças que fizeram a Primeira Eucaristia nesse dia (18/11/18), 

não pagarão a entrada;

18h30 – Vésperas com adoração ao Santíssimo Sacramento;

19h – Santa Missa.

Após a Missa, 
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO com comidas típicas 

   

3º Dia - 18/11 – Domingo

Atração Musical±

 
 

 

Tema: A importância da Família no Ano do Laicato

19h30 – Vésperas com adoração ao Santíssimo Sacramento
20h – Santa Missa

   
4º Dia - 19/11 – Segunda-feira

Após a Missa, 
FESTIVAL DE MILHO



 

 

 

 

Tema: Família: Igreja Doméstica

19h30 – Vésperas com adoração ao Santíssimo Sacramento

20h – Santa Missa

Após a Missa, 
FESTIVAL DO CALDO

   

5º Dia - 20/11 – Terça-feira

 
 

 

Tema: A fidelidade à Doutrina da Igreja no ambiente familiar

19h30 – Vésperas com adoração ao Santíssimo Sacramento

20h – Santa Missa

   

6º Dia - 21/11 – QUArta-feira

Após a Missa, 
FESTIVAL DE PASTEL



 

 

 

 

Tema: “As ovelhas ouvem a voz do Pastor”: 
A Palavra da Igreja para a Família Cristã

19h30 – Vésperas com adoração ao Santíssimo Sacramento
20h – Santa Missa

Após a Missa, FESTIVAL DE MACARRONADA

   

7º Dia - 22/11 – Quinta-feira

 

Tema: Humanae Vitae: 50 anos de uma carta para a Família Cristã

19h30 – Vésperas com adoração ao Santíssimo Sacramento

20h – Santa Missa
   

8º Dia - 23/11 – Sexta-feira

 

 
 

 

Após a Missa, 
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO com comidas típicas

Atração Musical±

 

 

 

Tema: “Escolhe, pois, a Vida!”: servir ao Senhor na abertura à vida

18h30 – Vésperas com adoração ao Santíssimo Sacramento

19h – Santa Missa

   

9º Dia - 24/11 – Sábado

 

 
 

 

Após a Missa, 
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO com comidas típicas 

Atração Musical±



 

 

8h – barraca com café da manhã;

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

BUCHADA DE BODE, GALINHADA, FEIJOADA, 

COMIDA NORDESTINA, E MUITO MAIS...

10 às 17h – Mini-fazendinha com animais de verdade para as

crianças brincarem;

13h – Tradicional Bolo de Cristo Rei (11 metros);

14h – Show de mágica para as crianças;

15h – Teatro Shrek

17h – Procissão saindo da Matriz

18H – SANTA MISSA SOLENE DE ENCERRAMENTO;

- Após a Santa Missa haverá atração musical e praça de

 alimentação com comidas típicas;

- Atração musical;

   

Domingo 25/11
Solenidade de Cristo Rei do Universo

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O DIA TODO



Santos Patronos da Festa

SERVA DE DEUS
CHIARA CORBELLA PERTRILLO

SÃO PAPA PAULO VI



 Giovanni Battista Montini nasceu na Lombardia (Itália), 
em 26 de setembro de 1897. Aos 22 anos, foi ordenado sacerdote, 
nomeado Arcebispo de Milão e, em 15 de dezembro de 1958, São 
João XXIII o nomeou Cardeal. Com a morte de São João XXIII, 
foi eleito Papa no dia 21 de junho, tomando o nome Paulo VI e 
dizendo ao mundo que continuaria com o trabalho de seu 
predecessor. Escreveu várias encíclicas, dentre elas: a encíclica 
Humanae Vitae, sobre a abertura à vida e a paterni-
dade/maternidade responsável, e a Sacerdotalis caelibatus sobre o 
celibato (temas controversos durante seu pontificado). 

 Seguindo o exemplo do Apóstolo cujo nome assumira, 
consumiu a vida pelo Evangelho de Cristo, cruzando novas 
fronteiras e fazendo-se testemunha d'Ele no anúncio e no diálogo, 
profeta de uma Igreja que olha para os distantes e cuida dos 
pobres. Mesmo nas fadigas e no meio das incompreensões, Paulo 
VI testemunhou de forma apaixonada a beleza e a alegria de seguir 
totalmente Jesus Cristo. Hoje continua a exortar-nos, juntamente 
com o Concílio Vaticano II, de que foi sábio timoneiro, a que 
vivamos a nossa vocação comum: a vocação universal à santidade.

SÃO PAPA PAULO VI



 Chiara Corbella é uma mulher que faleceu no dia 13 de 
Junho de 2012. Tinha 28 anos e era a esposa de Enrico Petrillo. 
Eram um casal normal, da geração “Wojtyla”, crescido em 
paróquia e participantes de Jornadas Mundiais da Juventude.

 Depois de se conhecerem em Medjugorje, fizeram o 
caminho do noivado ajudados pelos frades de Assis e casaram-se 
em setembro de 2008. 

 Chiara logo ficou grávida de Maria, mas, infelizmente, 
depois das primeiras ultrassonografias, a criança foi diagnosticada 
com anencefalia. Logo, sem nenhuma dúvida os pais acolheram a 
filha e a acompanharam até o nascimento na terra e, depois de 30 
minutos de vida, sua morte.
 
 Depois de alguns meses Chiara ficou grávida pela segunda 
vez, e pela segunda vez a ultrassonografia indicou problemas. A 
criança, desta vez menino, não tinha as pernas. Os pais, sem medo 
e com o sorriso nos lábios, resolveram levar em frente a gestação.  

 Infelizmente a ultrassonografia do sétimo mês, evidenciou 
outras má formações mais graves, além de não ter as pernas, a 
criança era incompatível com a vida. Também nesse caso os dois 
jovens resolveram acompanhar o pequeno Davide até o dia de sua 
morte que aconteceu (mais uma vez) poucos minutos depois do 
nascimento na terra.

 Finalmente outra gravidez: Francesco… Muitas pessoas, 
compreensivelmente, teriam desistido em tentar de novo.  

SERVA DE DEUS

CHIARA CORBELLA PERTRILLO



 Enquanto as ultrassonografias confirmavam que o menino 
estava sadio, no quinto mês de gestação, outra cruz. Chiara tinha 
uma grave lesão na língua e, depois duma primeira cirurgia, os 
médicos diagnosticaram um carcinoma. 

 Apesar disso, Chiara e Enrico quiseram defender esta vida. 
Não tiveram nenhuma dúvida e resolveram levar em frente essa 
gravidez, colocando em risco a vida da mãe. Chiara só depois do 
parto teve a possibilidade de se submeter a uma cirurgia mais 
profunda e, logo depois, à quimioterapia e radioterapia. 

 Muitas pessoas foram testemunhas diretas de todas essas 
provas carregadas com o sorriso no rosto e com uma serena e 
incompreensível confiança à Providencia e do fato que em todas 
essas provas, nunca eles se deixaram abalar, mas aceitaram a 
vontade “Daquele que não faz nada por acaso”. 

 E também a respeito do fato que, sempre repetiram a 
oração cotidiana de Consagração à Maria, que terminava com 
Totus Tuus… 
 
 No dia 21 de setembro de 2018, abriu-se oficialmente, na 
Basílica de San Giovanni in Laterano, o processo de Beatificação 
desta jovem, que escolheu como caminho de santidade a formação 
de uma autêntica família cristã.
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