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PARÓQUIA CRISTO REI 

De 15 a 24 de novembro de 2019
 

 “Nisto reconhecerão todos os que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns pelos outros’’(Jo 13, 35)

Família, fonte de esperança para o futuro da humanidade



XII Festa do Padroeiro 2019
 É com imensa alegria que venho convidar a todos para os festejos 
da nossa , como em todos os anos com  XII FESTA DO PADROEIRO
temas  voltados para a Família Cristã, e que possamos viver este tempo em  
que o bom Deus nos espera com muitas graças  e bênçãos.

 A família foi constituída pelo Senhor desde o Gênesis, sendo o 
plano de Deus para a vocação da humanidade como sua auxiliar na obra da 
criação desde o princípio. Vivemos uma época em que a família tem sido 
alvo de tantos ataques, cuja missão parece ser “desconstruí-la” na 
sociedade ao confundir o papel de cada um de seus membros (o patriarca 
temente a Deus vê sua masculinidade ser chamada pejorativamente de 
“machismo tóxico”; a mulher, fábrica da vida, vê-se como alvo do 
feminismo que luta por eliminar tudo o que lhe é próprio: a feminilidade, o 
matrimônio, a maternidade; aos filhos - ainda que este plural seja cada vez 
mais raro – não mais se passa a fé, mas se faz uma troca de bens de 
consumo e permissividade pelo afeto ausente; aos idosos, a imagem da 
sabedoria e experiência se dilui quando, pela fuga de responsabilidade dos 
filhos, são relegados a casas de repouso e cuidadores profissionais), num 
movimento que não é em nada aleatório, pois já Marx pregava a 
necessidade da “abolição” da família para que o ideal comunista pudesse 
prosperar.

 Frente a isso, a Igreja não se cala e nos dá subsídios (a Castii Connubii de 
Pio XI, a Humanae Vitae de Paulo VI, a Mulieris Dignitatem e a Teologia 
do Corpo de João Paulo II, entre outras inúmeras cartas e encíclicas de 
nossos Papas) para que, como seu povo fiel, possamos cumprir a vontade 
do Pai e assim, vivendo a nossa vocação de família cristã, sermos 
verdadeiramente luz e sinal do amor de Deus frente a sociedade 
contemporânea. Afinal, “para o bem do Estado e da sociedade, é de 
importância fundamental salvaguardar a família, pois ela é a principal fonte 
de esperança para o futuro da humanidade” (JPII, 2001). 
Que nosso padroeiro, Cristo Rei do Universo, nos abençoe e nos guie 
nessa missão.
Viva Cristo Rei!

Padre Claudemir de Andrade



 

 

 
 

 

Tema: Homem, criado à imagem e semelhança
 de Deus para cumprir uma missão

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

1º Dia - 15/11 – SEXTA-FEIRA
   

Atração Musical±

 

 
 

 

Tema: Mulher em sua essência: a feminilidade que lhe permite entrar no coração de Deus 

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

   

2º Dia - 16/11 – Sábado

Atração Musical±

PROGRAMAÇaO

Após a Missa, 
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO com comidas típicas 

Após a Missa, 
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO com comidas típicas 



 

 

 

 
 

 

Tema: Vocação do cristão: 
chamado a fazer a vontade de Deus

8h – barraca com café da manhã;

12h – Tradicional Galinhada;

As crianças que fizeram a Primeira Eucaristia nesse dia (17/11/18), 

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 - 17/11 – Domingo

Atração Musical±

 
 

Tema: Namoro cristão / sexualidade: chamado a santidade

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

   
4º Dia - 18/11 – Segunda-feira

Após a Missa, 
FESTIVAL DE MILHO



 

 

 

 

Tema: Matrimônio - imagem da aliança de Deus para com os homens

19h30 – Vésperas com adoração ao Santíssimo Sacramento

20h – Santa Missa

Após a Missa, 
FESTIVAL DO CALDO

   

5º Dia - 19/11 – Terça-feira

 
 

 

Tema: Abertura à Vida - Vocação de participar com Deus da obra da criação

19h30 – Vésperas com adoração ao Santíssimo Sacramento

20h – Santa Missa

   

6º Dia - 20/11 – QUArta-feira

Após a Missa, 
FESTIVAL DE PASTEL



 

 

 

 

Tema: Passagem da fé - educar os filhos para o Reino de Deus

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

Após a Missa, FESTIVAL DE MACARRONADA

   

7º Dia - 21/11 – Quinta-feira

 

Tema: A missão do idoso na família: 
transmissão da sabedoria e obediência ao quarto mandamento

19h30 – Vésperas com adoração ao Santíssimo Sacramento

20h – Santa Missa
   

8º Dia - 22/11 – Sexta-feira

 

 
 

 

Após a Missa, 
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO com comidas típicas

Atração Musical±

 

 

 

Tema: Família - Espelho da missão da Santíssima Trindade

18h30 – Vésperas com adoração ao Santíssimo Sacramento

19h – Santa Missa

   

9º Dia - 23/11 – 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 (12 metros);

14h – Show de mágica para as crianças;

15h – Apresentação teatral

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 24/11
Solenidade de Cristo Rei do Universo

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O DIA TODO



Santos Patronos da Festa

Santa Tereza Benedita da Cruz (Edith Stein)

Frei Damião - Servo de Deus



Edith Theresa Hedwing Stein nasceu em Breslau, Alemanha, em 1891 (hoje, 
Wroclaw, Polônia). Nasceu em família judia ortodoxa, na qual a mãe, 
Augusta, era bastante devota. O pai, Siegfried Stein, faleceu quando Edith 
tinha apenas um ano, e a mãe decidiu continuar a conduzir os negócios da 
família, na área madeireira. Stein era a caçula entre onze irmãos.

Edith iniciou seus estudos antes mesmo do tempo regulamentar, dada sua 
natureza inquisitiva, sua vivacidade e vontade de aprender. Aos treze anos, 
teve uma crise de fé, tornou-se ateia e passou por uma forte depressão, o que 
lhe fez solicitar à mãe que a tirasse da escola. Com o tempo, voltou à escola e 
compreendeu que tinha vocação para ser professora, o que a fez completar 
em alto nível seus estudos e buscar educação superior, na área de Filosofia. 

Os anos de estudos passam até que, no ano de 1921, Edith visita um casal 
convertido ao Evangelho. Na biblioteca deste casal ela encontra a 
autobiografia de Santa Teresa de Ávila. Edith lê o livro durante toda a noite. 
“Quando fechei o livro, disse para mim própria: é esta a verdade”, declarou 
ela mais tarde. Em Janeiro de 1922, Stein é batizada e no dia 02 de fevereiro 
desse mesmo ano é crismada pelo Bispo de Espira. Em 1932 lhe atribuída 
uma cátedra numa instituição católica, onde desenvolve a sua própria 
antropologia, encontrando a maneira de unir ciência e fé. 

Em seus estudos, defende que, no matrimônio, que deve ser resguardado, 
respeitado e honrado, está o ápice da complementaridade entre os dois 
sexos, na medida em que se revela nesse instituto a fidelidade, o sacramento, 
a prole. Em outras palavras, o matrimônio apresenta-se como imagem 
trinitária da aliança de Deus com os homens. Edith Stein trata da relação 
entre homem e mulher a partir de uma convergência entre vocação e missão. 

A vocação é o conjunto dos trabalhos e criações para os quais cada ser 
humano é destinado, e que estão inscritos na natureza de todo indivíduo. A 
missão é a realização dessa vocação. Homem e mulher são chamados 
(vocacionados) a ser no mundo imagem e semelhança de Deus (a missão 
fundamental da humanidade) e cumprem sua missão de modos 

Santa Tereza Benedita da Cruz (Edith Stein)



essencialmente diferentes e complementares. Segundo Stein, em sua época o 
feminismo negava exatamente a essência feminina, o que acontece hoje 
também. Para a filósofa, existe uma atitude espiritual tipicamente feminina, 
que é como ela define a feminilidade, atitude essa que envolve abarcar tudo o 
que é vivo pessoal e inteiro. Cuidar, guardar, proteger, nutrir e proporcionar o 
crescimento é seu anseio natural, maternal. O que é desprovido de vida, o fato, a 
realidade, somente tem interesse para a mulher na medida em que serve ao que é 
vivo e pessoal. Assim, a feminilidade é exatamente o cerne, a essência feminina, 
que permite à mulher entrar no coração de Deus. Esses estudos, posteriormente 
servem de inspiração à João Paulo II em sua Carta Apostólica Mulieris 
Dignitatem (1988), bem como em sua Carta às Mulheres (1995) e mais 
especificamente em sua Encíclica Evangelium Vitae (1995).

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Edith Stein tem que deixar a 
docência e ela própria declarou nesta altura: “Tinha-me tornado uma estrangeira 
no mundo”. E no dia 14 de Outubro desse mesmo ano, entra para o Mosteiro das 
Carmelitas de Colônia, passando a chamar-se Teresa Benedita da Cruz. Após 
cinco anos, faz a sua profissão perpétua. Da Alemanha, Edith é transferida para a 
Holanda juntamente com sua irmã Rosa, que também é batizada na Igreja 
Católica e prestava serviço no convento. Neste período do regime nazista, os 
Bispos católicos dos Países Baixos fazem um comunicado contra as deportações 
dos judeus. Em represália a este comunicado, a Gestapo invade o convento na 
Holanda e prendem Edith e sua irmã. Ambas são levadas para o campo de 
concentração de Westerbork. No dia 07 de Agosto, ela parte para Auschwitz, ao 
lado de sua irmã e um grupo de 985 judeus. Por fim, no dia 09 de Agosto, a Irmã 
Teresa Benedita da Cruz, juntamente com a sua irmã Rosa, morre nas câmaras de 
gás e depois tem seu corpo queimado. Assim, através do martírio, Santa Teresa 
Benedita da Cruz, recebe a coroa da glória eterna no Céu.

Frei Damião, servo de Deus
Frei Damião nasceu em Bozzano, na Itália, em 5 de novembro de 1898, 
tendo recebido o nome de Pio Gianotti. Era o segundo dos cinco filhos do 
casal de camponeses Felice e Maria Giannotti, de sólida formação católica.

Ainda aos 10 anos, após ser crismado, começou a expressar os primeiros 
sinais de vocação e, aos 13 anos, ingressou no Seminário Seráfico de 
Camigliano, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em 17 de março 
de 1911.



Aos 17 anos, em julho de 1915, emitiu os primeiros votos e recebeu o 
nome de Frei Damião de Bozzano. Entretanto, precisou interromper os 
seus estudos de Filosofia após ser convocado, em setembro de 1918, para o 
serviço militar na Primeira Guerra Mundial.

Retornou ao Convento ao fim da Guerra e emitiu sua profissão perpétua. Em 
1920, foi estudar Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Frei Damião foi ordenado sacerdote em 25 de agosto de 1923, na igreja do 
antigo Colégio São Lourenço de Bríndisi, em Roma. E, em 1931, foi enviado 
ao Brasil, onde chegou em 17 de junho, tendo se estabelecido no Convento 
Nossa Senhora da Penha, em Recife (PE). Após esta chegada, foram 66 anos 
dedicados às Santas Missões.

As Santas Missões eram vistas como “tempo forte de graça e conversão”, que 
costumavam durar de segunda-feira a domingo. Durante esta semana 
missionária, o frade proclamava a Palavra de Deus em uma cidade, por isso, 
afirmava ser apenas um mensageiro de Deus.

As Santas Missões contavam com sermões, catequeses, encontros específicos 
com homens, mulheres, jovens, crianças, visitava os doentes, os presos. Além 
disso, dedicava-se ao sacramento da Reconciliação, atendendo confissões por 
mais de 12 horas por dia, orientando os corações para Cristo.

Objetivos de suas missões para os sertanejos: 
“Livrá-los do Demônio, que queria afastá-los da Igreja, fazê-los abraçar outro credo. 
Muitos que viviam amancebados, ajustaram casamento. Homens casados que pecavam 
com outras mulheres, voltaram para casa a fim de cumprir o matrimônio perfeito, fugindo 
das tentações da carne. Prego pelo Nordeste inteiro e sempre tratei o povo bem. Quero 
bem ao povo, com carinho, aconselhando para o bem.”

Frei Damião - Servo de Deus
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