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PRÊMIO SURPRESA
Atenção crianças; O Mensageiro Paroquial, continua a festa com mais um brinde 
surpresa. Para participar basta preencher corretamente as cruzadas ao lado, 
Colocar seu nome e telefone, inserir na urna que estará disponível na secretaria 
da Paróquia e torcer para ser sorteado. O sorteio acontece no dia 13 de julho, 
domingo após a Missa das 09 horas. Participem...

NOME : 

TELEFONE:

OS GANHADORES
Ai estão as fotos dos dois 
ú l t imos ganhadores do 
desafio premiado do Jornal 
“O Mensageiro Paroquial”, 
Matheus Balan Alves do 
mês de Fevereiro e Gustavo 
Loureiro Capel do mês de 
Abril, aos dois sortudos,mas 
também inteligentes, fica 
os nossos parabens e que 
cont inuem a part ic ipar. 
Valeu...

Instituída pelo Papa Urbano IV no dia 8 de Setembro de 1264, a celebração de Corpus 
Christi marca o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo, um dos Sacramentos 
da Eucaristia. Neste ano, a comemoração, um feriado nacional, será no dia 19 de junho. 
Considerada uma festa pela Igreja Católica, a data é sempre numa quinta-feira, após o 
domingo de Pentecoste, porque a Eucaristia foi celebrada pela primeira vez na Quinta-
Feira Santa. A origem de Corpus Christi foi honrar o corpo de Jesus na Eucaristia, sendo 
Santa Juliana de Cornillon, uma monja agostiniana, na Bélgica, a primeira a levantar a 
questão depois de afirmar que Cristo lhe fez uma revelação sobre a falta de uma data 
dedicada ao Corpo do Senhor. Em cada país existe uma tradição e no Brasil, passou 
a fazer parte da tradição católica em 1961, sendo os  primeiros enfeites nas ruas feitos 
em Ouro Preto. Já pelo novo Código de Direito Canônico – cânon 944 - está estipulado 
veneração pública para com a Santíssima Eucaristia na ocasião. Na Paróquia Santa 
Bárbara foi definido que haverá a confecção do tapete, tradição que começou em 
Portugal e veio para o Brasil. À confecção terá inicio logo cedo em trechos das ruas 
Santa Bárbara, General Osório e Dona Margarida, para que ele esteja pronto para a 
missa das 17h, que será presidida pelo Pároco Jucimar Bitencourt. Tendo serragem 
colorida como o principal elemento, o tapete pode trazer ainda borra de café, farinha, 
areia, tampinhas de garrafas, folhas, etc. O tema será “Eucaristia”, e para confeccioná-
los, membros das pastorais, corais, entre outros já se organizaram. Em caso de chuva, 
um pequeno enfeite será confeccionado na Paróquia.

Corpus Christi e a Comunidade

Carolina Penatti

A Imagem da Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt, trazida pelos 
Coordenadores da Paróquia São Sebastião estará em visita à nossa Paróquia 
e Capelas, segundo o cronograma abaixo:

30 de junho às 19H00 Missa da chegada da Imagem da Mãe Rainha na 
Matriz Santa Bárbara.

De 01 a 04 de julho - terça a sexta às 15H00 Terço com as Missionárias.

05 de julho às 08H00 a Imagem chega ao Asilo São Vicente de Paulo.

De 07 a 11 de julho - segunda a sexta às 15H00 Terço com as 
Missionárias.

12 de julho às 17H30 Missa da chegada da Imagem à Capela São João 
na Vila Breda.

De 14 a 18 de julho - segunda a sexta às 19H00 Terço com as 
Missionárias. 

28 de julho às 19H00 Missa de Despedida da Mãe Rainha na Matriz Santa 
Bárbara.

Convidamos toda a 
Comunidade para 
que participem, 
p o i s  t e m o s 
motivos especiais 
para agradecer e 
tomar posse das 
graças que serão 
derramadas sobre 
todo o Povo de 
Deus. 

VISITA DA MÃE RAINHA À MATRIZ SANTA BÁRBARA 
Ano de Centenário


