
Irmãos e irmãs, o Reino de Deus é co-
munhão, festa para a qual todos são 
convidados. Deus espera que sejamos 

mensageiros e construtores desse Reino 
de justiça e de paz. Ele quer contar com 
nossa ajuda para realizar seu sonho de li-
berdade e de vida plena para todos. Acei-
tamos sua proposta na medida em que 
nos colocamos numa atitude de doação 
e nos esforçamos para servir e amar nos-
sos irmãos e irmãs.

1. ENTRADA I 
1. Antes que te formasse dentro do ventre 
de tua mãe. Antes que tu nascesse, te co-
nheci e te consagrei. Para ser meu profeta 
dentre as nações eu ti escolhi. Irás onde 
te envio e o que eu mando proclamarás.

Tenho de gritar, tenho de arriscar, ai de 
mim se não o faço! Como escapar de ti? 
Como não falar se tua voz me queima 
dentro? Tenho de andar, tenho de lu-
tar, ai de mim se não o faço! Como es-
capar de ti? Como não falar? Se tua voz 
arde em meu peito.

2. Não temas arriscar-te porque contigo 
Eu estarei. Não temas anunciar-Me: por 
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tua boca eu falarei. Te entrego hoje meu 
povo, para arrancar e derrubar, para edi� -
car, destruirás e plantarás.

3. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e 
tua mãe. Abandona tua casa, porque a 
terra gritando está. Nada tragas contigo, 
porque a teu lado Eu estarei: é hora de lu-
tar porque meu povo sofrendo está.

2. ENTRADA II
1. Eu venho do Sul e do Norte, do Oeste e 
do Leste, de todo o lugar.Estrada da vida 
eu percorro,levando socorro a quem pre-
cisar. Assunto de paz é meu forte, eu cru-
zo montanhas e vou  aprender. O mundo 
não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o 
que eu quero é viver. 

No peito eu levo uma cruz, no meu co-
ração o que disse Jesus.(bis)

2. Eu sei que eu não tenho idade da ma-
turidade de quem já viveu, mas sei que 
eu já tenho a idade de ver a verdade, o 
que eu quero é ser eu. O mundo ferido e 
cansado de um  negro passado de guer-
ras sem � m, tem medo da bomba que 
fez, a fé que desfez mas aponta pra mim.

3. Eu venho trazer meu recado, não tenho 
passado, mas sei entender. Um  jovem foi 
cruci� cado por ter ensinado a gente a 
viver. Eu grito ao meu mundo descrente 
que eu quero  ser gente, que eu creio na 
cruz. Eu creio na força do jovem que se-
gue o caminho de Cristo Jesus.

3. SAUDAÇÃO 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.  Ass: Amém.

P. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de 
nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai 
e a comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco.
Ass: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

4. ATO PENITENCIAL
P. Como cristãos devemos esforçar-nos 

sempre para viver a caridade evangélica, 
testemunhando e anunciando com ar-
dor a fé que professamos. Com o coração 
arrependido, reconheçamos que nem 
sempre fomos empenhados e zelosos na 
vivência desse propósito.  (silêncio)  Supli-
quemos a misericórdia divina:

CANTO:
1. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tan-
tas vezes pequei, não fui � el: pensamen-
tos e palavras, atitudes, omissões... por 
minha culpa, tão grande culpa.

Senhor, piedade! Cristo, piedade! Tem 
piedade, ó Senhor! (bis)

2. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe e a 
vós, meus irmãos, rogueis por mim. A 
Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta 
em sua mão, por seu amor, tão grande 
amor!

P. Deus todo-poderoso, tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. 
Ass: Amém.

5. HINO DE LOUVOR

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra 
aos homens por Ele amados. / Senhor 
Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-po-
deroso./ Nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos,/ nós vos adoramos, nós vos 
glori� camos, / nós vos damos graças 
por vossa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, / Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. / Vós 
que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. / Vós que tirais o peca-
do do mundo, acolhei a nossa súplica. / 
Vós que estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós. / Só vós sois o Santo, só 
vós, o Senhor, / só vós o Altíssimo, Jesus 
Cristo, / com o Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai. Amém.
 
6. ORAÇÃO

P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, que unis os 
corações dos vossos � éis num só desejo, 
dai ao vosso povo amar o que ordenais 
e esperar o que prometeis, para que, na 
instabilidade deste mundo, � xemos os 
nossos corações onde se encontram as 
verdadeiras alegrias P. N. S. J. C. 
Ass:  Amém.
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Eis a visão da comunidade do céu: ela 
será universal, à qual terão acesso to-

dos os povos da terra, sem exceção. Nela, o 
banquete do Reino é para todos; no entan-
to, não há entradas garantidas, nem bilhe-
tes reservados: é preciso fazer uma opção 
pela “porta estreita” e aceitar seguir Jesus 
no dom da vida e no amor total aos irmãos.

7. PRIMEIRA LEITURA 
(Is 66,18-21)

Leitura do Livro do Profeta Isaías: 
Assim diz o Senhor: Eu, que conheço 

suas obras e seus pensamentos, virei para 
reunir todos os povos e línguas; eles vi-
rão e verão minha glória. Porei no meio 
deles um sinal e enviarei, dentre os que 
foram salvos, mensageiros para os povos 
de Társis, Fut, Lud, Mosoc, Ros, Tubal e 
Javã, para as terras distantes e para aque-
las que ainda não ouviram falar em mim 
e não viram minha glória.

Esses enviados anunciarão às nações 
minha glória e reconduzirão, de toda par-
te, até meu santo monte em Jerusalém, 
como oferenda ao Senhor, irmãos vossos, 
a cavalo, em carros e liteiras, montados em 
mulas e dromedários — diz o Senhor — e, 
como os � lhos de Israel, levarão sua ofe-
renda em vasos puri� cados para a casa do 
Senhor. Escolherei dentre eles alguns para 
serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor.

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

8. SALMO RESPONSORIAL  
(Sl 116)

Ass: Proclamai o Evangelho a toda cria-
tura!     

— Cantai louvores ao Senhor, todas as 
gentes, povos todos, festejai-O!   

— Pois comprovado é seu amor para co-
nosco, para sempre Ele é � el!      

9. SEGUNDA LEITURA 
(Hb 12,5-7.11-13)

Leitura da Carta aos Hebreus: 
Irmãos: Já esquecestes as palavras de 

encorajamento que vos foram dirigidas 
como a � lhos: “Meu � lho, não desprezes 
a educação do Senhor, não desanimes 
quando Ele te repreende; pois o Senhor 

corrige a quem Ele ama e castiga a quem 
aceita como � lho”. É para a vossa educa-
ção que sofreis, e é como � lhos que Deus 
vos trata. Pois qual é o � lho a quem o pai 
não corrige?

No momento mesmo, nenhuma corre-
ção parece alegrar, mas causa dor. Depois, 
porém, produz um fruto de paz e de justiça 
para aqueles que nela foram exercitados.

Portanto, “� rmai as mãos cansadas e os 
joelhos enfraquecidos; acertai os passos 
dos vossos pés”, para que não se extravie 
o que é manco, mas antes seja curado.

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

10. ACLAMAÇÃO 
AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida; 
ninguém chega ao Pai senão por mim.
  
11. EVANGELHO 

(Lc 13, 22-30)
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo  segundo † Lucas.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus atravessava ci-
dades e povoados, ensinando e prosse-
guindo o caminho para Jerusalém. Al-
guém lhe perguntou: “Senhor, é verdade 
que são poucos os que se salvam?”

Jesus respondeu: “Fazei todo esforço 
possível para entrar pela porta estreita. 
Porque eu vos digo que muitos tentarão 
entrar e não conseguirão. Uma vez que o 
dono da casa se levantar e fechar a por-
ta, vós, do lado de fora, começareis a ba-
ter, dizendo: ‘Senhor, abre-nos a porta!’

Ele responderá: ‘Não sei de onde sois’.
Então começareis a dizer: ‘Nós come-

mos e bebemos diante de ti, e tu ensi-
naste em nossas praças!’

Ele, porém, responderá: “Não sei de 
onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós, 
que praticais a injustiça!’

Ali haverá choro e ranger de dentes, 
quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, jun-
to com todos os profetas no Reino de 
Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. 
Virão homens do oriente e do ociden-
te, do norte e do sul, e tomarão lugar à 
mesa no Reino de Deus. E assim há úl-
timos que serão primeiros, e primeiros 
que serão últimos”.

– Palavra da Salvação.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

12. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso / 
criador do céu e da terra, / e em Jesus 
Cristo seu único Filho, nosso Senhor,/ 
que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo; /nasceu da Virgem 
Maria;/ padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
cruci� cado, morto e sepultado. / Desceu 
à mansão dos mortos; / ressuscitou 
ao terceiro dia, / subiu aos céus; / está 
sentado à direita de Deus Pai todo-
poderoso, / donde há de vir a julgar os 
vivos e os mortos. / Creio no Espírito 
Santo; / na Santa Igreja católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne;/ na vida eterna. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P.  Ao Deus da vida em plenitude, que nos 
chama a seguir os seus caminhos, apre-
sentemos nossas preces:

Ass: Ó Pai, ajudai-nos a assumir e a vi-
ver nossa vocação na Igreja! 

1. SENHOR, que a Igreja, comunidade de 
discípulos, seja sempre mais um lugar de 
felicidade, encontro e realização para os 
homens e mulheres que buscam vos en-
contrar, nós vos pedimos:

2.  AJUDAI na caminhada todos os que, 
na Igreja, assumem algum trabalho espe-
cí� co para contribuir com a evangeliza-
ção. Que, em Vós, superem o desânimo e 
as di� culdades, nós vos pedimos:

3. SUSCITAI em vossa Igreja vocacionados 
que queiram, cada qual em sua realidade 
especí� ca, ser sinais da vossa presença, 
santi� cando o mundo, nós vos pedimos:

4. PELOS catequistas de nossa Paróquia, 
que se dedicam, com amor e doação, a 
transmitir às novas gerações o conheci-
mento do vosso Reino, o amor pela  Igreja 
e as verdades da Fé, nós vos pedimos:

P. Pai bondoso, atendei nossas preces, 
convertei-nos para o vosso Reino de jus-
tiça, de paz e de fraternidade. Por Cristo, 
Nosso Senhor. Ass:  Amém. 

Comentário:

Hoje é o Domingo Solidário, dia em que 
nos unimos para estar em comunhão 

com tantas famílias que procuram a nossa 

Ser dizimista é entender o sentido de ser comunidade.
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ajuda. As doações recebidas serão utiliza-
das para compor  as cestas básicas distri-
buídas pelo Ambulatório Nossa Senhora 
da Glória às famílias carentes cadastra-
das. Esta cesta que agora recebemos re-
presenta todas as doações adquiridas no 
Mercadinho da Caridade. Desde já agra-
decemos a sua colaboração.

14. CANTO DAS OFERTAS 

1. A mesa santa que preparamos, mãos 
que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o 
vinho, frutos da terra, duro trabalho, ca-
rinho e amor.

Ô,ô,ô, recebe, Senhor! Ô,ô, recebe, Se-
nhor!

2. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, 
mães e � lhos diante do altar. A nossa 
oferta em nova festa, a nossa dor vem, 
Senhor, transformar.

3. A vida nova, nova família, que celebra-
mos aqui tem lugar. Tua bondade vem 
com fartura. É só saber, reunir, partilhar.

15. ORAÇÃO SOBRE 
AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nos-
so sacrifício seja aceito por Deus Pai 
todo-poderoso.
Ass: Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício para glória de seu nome, para o 
nosso bem e de toda a Santa Igreja.

P. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, 
oferecido uma só vez, conquistastes para 
vós um povo, concedei à vossa Igreja a 
paz e a unidade. Por Cristo, nosso Senhor.  
Ass: Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B  
(Missal pág. 848)

P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
Ass: O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass: É nosso dever e nossa salvação.

P. Na verdade, é justo e necessário, é nos-
so dever e salvaçào dar-vos graças, sem-
pre em todo o lugar, Senhor, Pai santo, 
criador do mundo e fonte da vida. Nunca 
abandonais a obra da vossa sabedoria, 
agindo sempre no meio de nós. Com vos-
so braço poderoso, guiastes pelo deserto 
o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e 
a força do Espírito Santo, acompanhais 
sempre a vossa Igreja, peregrina neste 

mundo; e por Jesus Cristo, vosso Filho, a 
acompanhais pelos caminhos da história 
até a felicidade perfeita em vosso reino. 
Por essa razão, também nós, com os an-
jos e santos, proclamamos a vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass:  Santo, Santo, Santo...

P. Na verdade, vós sois santo e digno de 
louvor ó Deus, que amais os seres huma-
nos e sempre os assistis no caminho da 
vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando nos 
reunimos por seu amor. Como outrora 
aos discipulos, Ele nos revela as Escrituras 
e parte o pão para nós.
Ass:  O vosso Filho permaneça entre nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, 
que envieis o vosso Espírito Santo para 
santi� car estes dons do pão e do vinho, a 
� m de que se tornem para nós o Corpo e 
+ o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ass:  Mandai o vosso Espírito Santo!

P. Na véspera de sua paixão, durante a úl-
tima Ceia, Ele tomou o pão, deu graças e 
o partiu e deu a seus discípulos dizendo:

“TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS”.

P. Do mesmo modo, ao � m da ceia, Ele, 
tomando o cálice em suas mãos, vos deu 
graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:

“TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE 

DA  NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ  
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 

PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”.

P. Eis o mistério da fé!
Ass: Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e res-
surreição.

P. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a me-
mória de Cristo, vosso Filho, nosso Sal-
vador, que pela paixão e morte de cruz 
� zestes entrar na glória da ressurreição e 
colocastes à vossa direita, anunciamos a 
obra do vosso amor até que Ele venha, e 
vos oferecemos o pão da vida e o cálice 
da bênção. Olhai com bondade para a 
oferta da vossa Igreja. Nela vos apresen-
tamos o sacrifício pascal de Cristo, que 
vos foi entregue. E concedei que, pela 
força do Espírito do vosso amor, sejamos 
contados, agora e por toda a eternidade, 
entre os membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.
Ass: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Fortalecei, Senhor, na unidade os con-

vidados a participar da vossa mesa. Em 
comunhão com o nosso Papa Francisco, 
e o nosso Bispo Gil Antônio, com todos os 
bispos, presbíteros, diáconos e com todo 
o vosso povo, possamos irradiar con� an-
ça e alegria e caminhar com fé e esperan-
ça pelas estradas da vida.
Ass: Tornai viva nossa fé, nossa esperança! 

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs 
que adormeceram na paz do vosso Cris-
to, e de todos os falecidos, cuja fé só vós 
conhecestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da ressurrei-
ção, a plenitude da vida.
Ass: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

P. Concedei-nos ainda, no � m da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos 
à morada eterna, onde viveremos para 
sempre convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, com os 
Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, 
vos louvaremos e glori� caremos, por Je-
sus Cristo, vosso Filho.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a Vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a gló-
ria, agora e para sempre.  Ass: Amém! 
 
  

  
   

17. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Se calarem a voz dos profetas, as pe-
dras falarão. Se fecharem uns poucos ca-
minhos, mil trilhas nascerão...

Muito tempo não dura a verdade, nes-
tas margens estreitas demais, Deus 
criou o in� nito pra vida ser sempre 
mais!  É Jesus, este pão da igualdade, 
viemos pra comungar,  com a luta do 
povo que quer ter voz, ter vez, lugar!  
Comungar é tornar-se um perigo, vie-
mos pra incomodar!  Com a fé e a união 
nossos passos, um dia, vão chegar!

2. O Espírito é vento incessante, que nada 
há de prender. Ele sopra até no absurdo, 
que a gente não quer ver...

3. No banquete da festa de uns poucos, 
só rico se sentou, nosso Deus � ca ao lado 
dos pobres, colhendo o que sobrou...

4. O poder tem raízes na areia, o tempo 
faz cair.  União é a rocha que o povo usou 
pra construir... 

5. Toda luta verá o seu dia nascer da es-
curidão.  Ensaiamos a festa e a alegria, fa-
zendo comunhão...

O Dízimo é prova de nossa confi ança em Deus.

Rito da 
Comunhão



18. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o 
cordeiro imolado é refeição. Nosso ali-
mento de amor e salvação, em torno des-
te altar somos irmãos. 

O pão da vida és Tu, Jesus, o pão do 
céu. O caminho, a verdade, via de 
amor. Dom de Deus, nosso Redentor...

2. Toma e come, isto é o meu corpo. Que 
do trigo se faz pão, é refeição. Na Euca-
ristia o vinho se torna sangue. Verdadeira 
bebida, nossa alegria.

19. ORAÇÃO APÓS 
A COMUNHÃO
P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, fazei agir plena-
mente em nós o sacramento do vosso amor 
e transformai-nos de tal modo pela vossa 
graça, que em tudo possamos agradar-vos. 
Por Cristo, nosso Senhor. Ass:  Amém.

20. REZANDO PELAS VOCAÇÕES

P. Neste � nal de semana, celebramos 
as vocações dos leigos e leigas, que co-
locam seus dons a serviço do Reino de 
Deus. Também comemoramos o Dia 
do Catequista. Rezemos para que Deus 
abençoe sempre o trabalho destes ho-
mens e mulheres que dedicam sua vida 
à evangelização.

Ass: Senhor, vós que deixastes à vos-
sa Igreja, através da � gura de Pedro, a 
tarefa de continuar no mundo a vossa 
missão, concedei, por vosso Espírito, a 
graça da vossa bênção aos vossos � lhos 
e � lhas que exercem na comunidade al-
gum serviço ou ministério. Que contem 
com a vossa proteção para persevera-
rem no caminho do discipulado, apesar 
das di� culdades. Que busquem formar 
sempre mais comunidades a serviço da 
vida, especialmente onde ela é ameaça-
da. Que muitos outros ouçam o vosso 
chamado e sejam bem acolhidos em 
nossos movimentos e pastorais, para 
juntos construirmos o vosso reino, que 
também é nosso. Amém.

21. REZANDO PELO 2º SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

P.  Nossa Igreja Particular de Juiz de Fora 
se prepara para o 2º Sínodo Arquidioce-
sano. Neste sentido, peçamos a Deus que 
ilumine os trabalhos, rezando:

LADO A: Aproxima-se o 2° Sínodo da Ar-
quidiocese de Juiz de Fora. Vimos pedir 
a luz, a força, a sabedoria para este mo-
mento tão importante para o crescimen-
to de nossa vida eclesial. Queremos agra-
decer-vos as inúmeras graças concedidas 
nestes 10 anos que se passaram desde a 
abertura do 1° Sínodo.

LADO B:  Aumentai em nós o ardor mis-
sionário nos três campos de nossa ação 
pastoral: território da Arquidiocese com 
suas 37 cidades e 91 paróquias, a Dio-
cese de Óbidos (no Estado do Pará) e o 
Haiti.

LADO A: Despertai em nossas crian-
ças, jovens e adultos um grande amor 
ao pedido de Jesus: “Fazei discípulos 
meus!” (Mt. 28, 19).

LADO B: Alimentai em todos nós, o pro-
pósito de sermos sempre uma Igreja em 
saída. Arquidiocese de Juiz de Fora, uma 
Igreja sempre em missão!

TODOS: Dai-nos a santa coragem de, hu-
mildemente, chamar à conversão os que 
andam afastados ou nos caminhos do 
erro e da perdição. Ó Maria Santíssima, 
Serva � el e bondosa, volvei para nós os 
vossos olhos de misericórdia e amparai-
-nos nas atividades deste novo período. 
Santo Antônio, nosso Padroeiro, rogai a 
Deus por nós. Amém.

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

23. CANTO FINAL

Ritos
Finais

Em Tempo

                                       DízimoDízimo
                 Semente de prosperidade                 Semente de prosperidade                 Semente de prosperidade

            ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MÚSICOS - Será no dia 14 de setem-
bro, das 8h30 às 17h, no Salão Paroquial, com o tema "Música e Liturgia",
tendo como formador o Pe. Paulo Morais, C.Ss.R. As inscrições podem ser 
feitas na Secretaria Paroquial até o dia 11 de setembro, mediante o paga-
mento de R$ 25,00 (referente ao café da manhã, almoço e lanches). Crianças e 
adolescentes até 15 anos não pagam. 

             AÇÃO ENTRE AMIGOS -  Concorra a um conjunto de jóias da 
Vivara (par de brincos, colar e anel - ouro 18k). A ação entre amigos 
pode ser adquirida na Secretaria Paroquial e também junto às pastorais 
e movimentos. A contribuição é de R$ 10,00, e o sorteio está marca-
do para o dia 12 de outubro.

               MISSA DA JUVENTUDE - Na Paróquia da Glória, todo primeiro sábado 
do mês é dedicado à juventude. Por isso, jovem, você está convidado a parti-
cipar da Celebração das 18h30 do dia 7 de setembro, na Igreja da Glória. 

                              MISSA DA JUVENTUDE MISSA DA JUVENTUDE 

             NOVO SITE DA PROVÍNCIA REDENTORISTA DO RIO -  A partir 
desta terça-feira, dia 27, você poderá conferir o novo design do site 
da Província Redentorista do RJ-MG-ES. Ele foi planejado para trazer 
mais leveza, funcionalidade, interatividade e conteúdo para os inter-
nautas. Dentre as novidades, está a ampliação dos campos de notícias 
e formação, além da inserção de dois novos links: Espiritualidade Re-
dentorista, com subsídios para a formação ligada ao Carisma Afonsia-
no; e Jumire, um espaço dedicado à Juventude Missionária Redentoris-
ta. Também serão incluídas as galerias de fotos e vídeos. 

Acesse www.provinciadorio.org.br


