
Irmãos e irmãs, a liturgia de  hoje 
nos mostra, com exemplos concre-
tos, como Deus tem um projeto de 

salvação para oferecer a todos os ho-
mens, sem exceção. Reconhecer o dom 
de Deus, acolhê-lo com amor e gratidão, 
é a condição para vencer a alienação, 
o sofrimento, o afastamento de Deus e 
dos irmãos e chegar à vida plena.  O Dí-
zimo que consagramos hoje também é 
sinal de gratidão por tudo que o Senhor 
realiza em nossas vidas.

1. ENTRADA 

1. Um dia escutei teu chamado, divino re-
cado batendo no coração.  Deixei deste 
mundo  as  promessas e fui bem depressa 
no rumo da tua mão!

Tu és a razão da jornada, Tu és minha 
estrada, meu guia, meu � m. No grito 
que vem do meu povo, te escuto de 
novo chamando por mim!
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2. Os anos passaram ligeiro, me � z um 
obreiro do reino de paz e amor. Nos ma-
res do mundo navego e às redes me en-
trego, tornei-me teu pescador!

3. Embora tão fraco e pequeno, caminho 
sereno com a força que vem de ti.  A cada 
momento que passa,  revivo esta graça 
de ser teu sinal aqui!

2. SAUDAÇÃO 

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

P. Irmãos e irmãs, Deus, que nos veio li-
bertar e se apressou em nos socorrer, 
acolha-vos como � lhos e � lhas muito 
amados, na graça e na paz de nosso Se-
nhor Jesus Cristo e na comunhão do Es-
pírito Santo.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
P. No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, tam-
bém nós somos convidados a morrer ao 
pecado e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da mise-
ricórdia do Pai (silêncio)

P. Confessemos os nossos pecados:
Ass: Confesso a Deus todo-Poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e pala-
vras, atos e omissões, por minha culpa, 
minha tão grande culpa. E peço à Vir-
gem Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por mim a 
Deus, nosso Senhor. 

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

P. Senhor, tende piedade de nós!
Ass: Senhor, tende piedade de nós!
P. Cristo, tende piedade de nós!
Ass: Cristo, tende piedade de nós!
P. Senhor, tende piedade de nós!
Ass: Senhor, tende piedade de nós!

4. 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-
-poderoso. / Nós vos louvamos, nós 
vos bendizemos, / nós vos adoramos, 
nós vos glori� camos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / Se-
nhor 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 pecado 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. 

5. ORAÇÃO
P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, sempre nos 
preceda e acompanhe a vossa graça, para 
que estejamos sempre atentos ao bem 
que devemos fazer  P. N. S. J. C. 
Ass:  Amém.

A melhor maneira de sermos gratos a 
Deus é nos dispormos a ouvir e a pra-

ticar o que Ele nos pede. Escutemos sua 
Palavra.

6. PRIMEIRA LEITURA 
(2Rs 5,14-17)

Leitura do Segundo Livro dos Reis.
Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e 

mergulhou sete vezes no Jordão, confor-
me o homem de Deus tinha mandado, 

Domingo do Dízimo

Meu Dízimo é meu muito obrigado a Deus!

elebrandoelebrando

Ritos
Iniciais

Liturgia da 
Palavra



e sua carne tornou-se semelhante à de 
uma criancinha, e ele � cou puri� cado.

Em seguida, voltou com toda a sua co-
mitiva para junto do homem de Deus. Ao 
chegar, apresentou-se diante dele e dis-
se: “Agora estou convencido de que não 
há outro Deus em toda a terra, senão o 
que há em Israel! Por favor, aceita um pre-
sente de mim, teu servo”.

Eliseu respondeu: “Pela vida do Senhor, a 
quem sirvo, nada aceitarei”. E, por mais que 
Naamã insistisse, � cou � rme na recusa.

Naamã disse então: “Seja como queres. 
Mas permite que teu servo leve daqui a 
terra que dois jumentos podem carregar. 
Pois teu servo já não oferecerá holocaus-
to ou sacrifício a outros deuses, mas so-
mente ao Senhor”.

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL  
(Sl 97)

Ass: O Senhor fez conhecer a salvação 
e às nações revelou sua justiça.    

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu 
braço forte e santo alcançaram-lhe a vi-
tória. 

—  O Senhor fez conhecer a salvação, e às 
nações, sua justiça; recordou o seu amor 
sempre � el pela casa de Israel.    

— Os con� ns do universo contemplaram 
a salvação do nosso Deus. Aclamai o Se-
nhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e 
exultai!

8. SEGUNDA LEITURA 
(2Tm 2, 8-13)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo.

Caríssimo: Lembra-te de Jesus Cristo, 
da descendência de Davi, ressuscitado 
dentre os mortos, segundo o meu evan-
gelho. Por ele eu estou sofrendo até às 
algemas, como se eu fosse um malfeitor; 
mas a palavra de Deus não está algema-
da. Por isso suporto qualquer coisa pelos 
eleitos, para que eles também alcancem 
a salvação, que está em Cristo Jesus, com 
a glória eterna.

Merece fé esta palavra: se com ele mor-
remos, com ele viveremos. Se com ele � -
camos � rmes, com ele reinaremos. Se nós 
o negamos, também ele nos negará. Se 
lhe somos in� éis, ele permanece � el, pois 
não pode negar-se a si mesmo.

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO 
AO EVANGELHO

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)

Em tudo dai graças, pois esta é a vontade 
de Deus para convosco em Cristo Jesus.

10. EVANGELHO (Lc 17, 11-19)

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.

Aconteceu que, caminhando para Jeru-
salém, Jesus passava entre a Samaria e a 
Galileia. Quando estava para entrar num 
povoado, dez leprosos vieram ao seu en-
contro. Pararam à distância, e gritaram: 
“Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!”

Ao vê-los, Jesus disse: “Ide apresentar-
-vos aos sacerdotes”.

Enquanto caminhavam, aconteceu que 
� caram curados. Um deles, ao perceber 
que estava curado, voltou glori� cando 
a Deus em alta voz; atirou-se aos pés de 
Jesus, com o rosto por terra, e lhe agrade-
ceu. E este era um samaritano.

Então Jesus lhe perguntou: “Não foram 
dez os curados? E os outros nove, onde 
estão? Não houve quem voltasse para 
dar glória a Deus, a não ser este estran-
geiro?”  E disse-lhe: “Levanta-te e vai! Tua 
fé te salvou”.

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

11. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso...

12. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, 
tendo acolhido, na 
fé, a mensagem de 
salvação, con� emos 
ao Senhor nossos an-
seios e supliquemos:

Ass:  Curai-nos, Senhor, e nós vos ben-
diremos para sempre!

1. SENHOR, “se vos somos in� éis, Vós per-
maneceis � el”; concedei-nos sempre a 
graça do perdão de nossas in� delidades 
e do nosso contra testemunho, nós vos 
pedimos:

2. SENHOR, que recebestes de um único 
leproso a gratidão por sua cura; dai-nos 
sempre a virtude da gratidão para com 

todos que nos fazem o bem e, sobretudo 
para convosco que sois o Sumo Bem, nós 
vos pedimos:

3. SENHOR, por vosso amor e compaixão, 
curai-nos de toda a indiferença e do nos-
so não reconhecimento de vossa presen-
ça no meio de nós, sobretudo nos mais 
pobres e necessitados, nós vos pedimos: 

4. Neste � nal de semana, também consa-
gramos nosso Dízimo, gesto de gratidão 
a Deus e partilha para construção de seu 
Reino de Justiça e paz. Por isso, rezamos:
Ass: Senhor, sempre vos peço bênçãos 
e graças, mas hoje quero prostrar-me 
diante de Vós apenas para agradecer. 
Em cada dia vivido, em cada pessoa 
que existe, encontro a oportunidade 
de me lembrar de todo bem que rece-
bo de ti e de quanto vos devo agrade-
cer. Que o meu Dízimo seja sempre um 
compromisso � el em reconhecimento e 
gratidão por todos os bens que conti-
nuamente me concedeis! E que em toda 
a minha vida eu vos louve sem cessar! 
Amém!

13. CANTO DAS OFERTAS
 
Venho, Senhor, oferecer com esse vinho 
e esse pão; tudo que existe em meu ser,  
tudo que há em meu coração. Vejo ago-
ra em teu altar, essa oferta de amor; que-
ro também te consagrar, toda a minha 
vida Senhor!

E quando este Pão for levantado e jun-
to com o Vinho consagrado. Também 
as minhas mãos a ti levantarei... Entoa-
rei louvores ao meu Rei. (bis)

14. ORAÇÃO SOBRE 
AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs para que esta 
nossa família, reunida em nome de Cris-
to, possa oferecer um sacrifício que seja 
aceito por Deus Pai-todo Poderoso.
Ass: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória de seu nome, 
para nosso bem e de toda santa Igreja!

P. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, 
as preces dos vossos � éis, para que o nos-
so culto � lial nos leve à glória do céu. Por 
Cristo, nosso Senhor.  
Ass: Amém.
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15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D  
(Missal pág. 860)

 
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 nosso 
dever e salvação, dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, Pai misericordioso e Deus 
� el. Vós nos destes vosso Filho Jesus Cris-
to, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre 
se mostrou cheio de misericórdia pelos 
pequenos e pobres, pelos doentes e pe-
cadores, colocando-se ao lado dos perse-
guidos e marginalizados. Com a vida e a 
palavra anunciou ao mundo que sois Pai 
e cuidais de todos como � lhos e � lhas. Por 
essa razão, com todos os Anjos e Santos, 
nós vos louvamos e bendizemos, e procla-
mamos o hino de 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 discípulos, 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 
última Ceia, Ele tomou o pão, deu gra-
ças 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, no � 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: Anunciamos, Senhor, a vossa mor-

te e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!

P. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memó-
ria de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, 
que pela paixão e morte de cruz � zestes 
entrar na glória da ressurreição e colo-
castes 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 apresentamos 
o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do 
Espírito do vosso amor, sejamos conta-
dos, agora e por toda a eternidade, entre 
os membros do vosso Filho, cujo Corpo e 
Sangue comungamos.
Ass: Aceitai, Senhor, a nossa oferta!

P. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à 
perfeição na fé e no amor, em comunhão 
com o nosso Papa Francisco, o nosso 
Bispo Gil Antônio, com todos os Bispos, 
presbíteros e diáconos e todo o povo que 
conquistastes.
Ass: Confirmai o vosso povo na uni-
dade! 

P. Dai-nos olhos para ver as necessida-
des e os sofrimentos dos nossos irmãos 
e irmãs; inspirai-nos palavras e ações 
para confortar os desanimados e opri-
midos; fazei que, a exemplo de Cristo, 
e seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço a 
eles. Vossa Igreja seja testemunha viva 
da verdade e da liberdade, da justiça e 
da paz, para que toda a humanidade se 
abra à esperança de um mundo novo.
Ass: Ajudai-nos a criar um mundo novo!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs 
que adormeceram na paz do vosso Cris-
to, e de todos os falecidos, cuja a 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!    

     
  
 

16. CANTO DA COMUNHÃO I
1. Senhor, toma minha vida nova, antes 
que a espera desgaste anos em mim. Es-
tou disposto ao que queiras, não importa 
o que seja, Tu chamas-me a servir. 
Leva-me aonde os homens necessitem 
tua palavra, necessitem de força de vi-
ver. Onde falte a esperança, onde tudo 
seja triste, simplesmente por não sa-
ber de ti.

2. Te dou meu coração sincero, para gritar 
sem medo, formoso é teu amor. Senhor, 
tenho alma missionária. Conduza-me à 
terra que tenha sede de ti.

3. E, assim eu partirei cantando por ter-
ras, anunciando tua beleza. Senhor, terei 
meus braços sem cansaço, tua história 
em meus lábios e a força na oração.

17. CANTO DA COMUNHÃO II
Venho, Senhor, te receber agora. Teu 
santo corpo, Senhor, me enche do teu 
amor. Venho, Senhor, te receber agora. 
Teu santo sangue, Senhor, transborda 
meu coração, Senhor.

1. E ao receber teu corpo e sangue, 
Senhor, possa em mim brotar a paz, o 
amor e a salvação. E no teu altar sere-
mos um em comunhão. És grande, oh 
meu Salvador!

2. E ao receber teu corpo e sangue Se-
nhor, não se faça em mim motivo de 
condenação. Mas se faça sim, Senhor, 
presença tua em mim. És grande, oh meu 
Salvador!

18. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. OREMOS (silêncio): Ó Deus todo-podero-
so, nós vos pedimos humildemente que, 
alimentando-nos com o Corpo e o Sangue 
de Cristo, possamos participar da vossa 
vida.  Por Cristo, nosso Senhor.  Ass:  Amém.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

20. CANTO FINAL

DIZIMISTA,  obrigado pela sua fi delidade!
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OFERECIMENTO 
(Após o Rito Inicial)

D: Ó Glorioso São Geraldo, nós vos ofere-
cemos este tríduo para agradecer tantas 
graças recebidas por vosso intermédio, 
mas também queremos implorar o vosso 
auxílio pelos pedidos que trazemos no in-
timo do nosso coração. 
T: Depositamos a vossos pés os pedi-
dos que anseiam o nosso coração, aju-
dai-nos a alcançar o que vos pedimos 
na con� ança de que sereis diante de 
Deus nosso intercessor. 

D: Vós sabeis quais as graças que neces-
sitamos em nossa vida, por isso amparai-
-nos, santo de Deus, pois a vós recorre-
mos con� antes.
T: Recomendamos também que assis-
tais os nossos irmãos esquecidos pela 
sociedade: os pobres, os doentes, os 
agonizantes e os oprimidos.

D: Ó bondoso São Geraldo, acolhei os 
pedidos que vossos devotos vos con� am 
(tempo de silêncio).

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

LADAINHA DE SÃO GERALDO

D: Movidos pelo Espírito Santo, con� an-
tes na vossa intercessão, recorremos a 
vós com a con� ança de alcançar o que 
vos pedimos. 

Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.

Deus Pai celestial, tende piedade de nós. 
Deus Filho redentor do mundo, tende 
piedade de nós.
Santíssima Trindade que sois um só Deus, 
tende piedade de nós.
Santa Maria, concebida sem pecado, in-
tercedei a Deus por nós.

SÃO GERALDO, digníssimo � lho de San-
to Afonso de Ligório, rogai por nós.
- Anjo de pureza e de inocência, rogai 
por nós.
- Amigo privilegiado do Menino Jesus, 
rogai por nós.
- Alimentado por são Miguel com o pão 
dos Anjos, rogai por nós.
- Ornado com os mais sublimes dons da 
graça, rogai por nós. 
- Servo insigne da Virgem Maria, rogai 
por nós.

SÃO GERALDO, � el imitador da Paixão 
de Cristo, rogai por nós.
- Adorador será� co de Jesus na Eucaristia, 
rogai por nós.
- Exemplo admirável de caridade e amor 
para com os inimigos, rogai por nós.
- Modelo de humildade, rogai por nós.
- Prodígio de paciência nas humilhações 
e nas calúnias, rogai por nós.
- Espelho de observância regular, rogai 
por nós.
- Homem de oração e trabalho, rogai 
por nós.

- SÃO GERALDO, mártir da conformida-
de com a vontade divina, rogai por nós.
- Mestre esclarecido das ciências e dos 
santos, rogai por nós.
- Zelador das vocações religiosas, rogai 
por nós.
- Terror dos demônios, pai e benfeitor dos 
pobres, rogai por nós.
- Tesoureiro dos bens da Providência, ro-
gai por nós.
- Favorecido com o dom de curar os do-
entes, rogai por nós. 

SÃO GERALDO, poderoso protetor das 
mães de das crianças, rogai por nós.
- Ilustre pelos vossos milagres, rogai por 
nós.
- Glória e ornamento da Congregação do 
Santíssimo Redentor, rogai por nós.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. 

1º. DIA: Súplica pelas famílias 

(após a Oração Pós-Comunhão)

D: Ó virtuoso São Geraldo, vós que rece-
bestes dos vossos pais os ensinamentos 
para uma vida santa, ajudai também os 
pais de hoje a viverem a santidade.
T: Caminhai com os casais em di� cul-
dades, sede refúgio para as famílias, 
escutai com amor a prece daqueles 
que vos imploram proteção.

D: Derramai as copiosas bênçãos sobre as 
famílias.
T: Sede protetor daqueles que assumi-
ram a vocação matrimonial, assisti os 
noivos, abençoai os � lhos, uni as famí-
lias dispersas e ajudai-as a encontrar a 
Cristo, único Caminho, única Verdade, 
para que n’Ele tenham vida.

D: Ensinai os cristãos, principalmente 
as famílias, a viverem no amor tendo o 

exemplo da sagrada Família de Nazaré.
T: A família que ama permanece unida 
no amor. Quem vive no amor, supera 
qualquer di� culdade. O amor é vinculo 
da caridade fraterna. Que nossas famí-
lias estejam unidas nas alegrias e tris-
tezas da vida. Buscando sempre fazer 
a vontade de Deus. 

ORAÇÃO: Ó Deus, que desde a sua mais 
tenra idade quisestes chamar a vós, São 
Geraldo, e fazer dele uma viva cópia do 
Vosso Filho Cruci� cado, fazei com que 
nós, seguindo os seus exemplos, chegue-
mos a ser transformados neste mesmo 
modelo. Amém! 

CÂNTICOS

1) Hino a São Geraldo

1. Pensando na mensagem do Evangelho 
de Jesus, nós vemos uma imagem que 
encanta e seduz: é tua imagem pobre e 
humilde, nosso irmão, exemplo para to-
dos, bondoso São Geraldo, a quem nós 
dirigimos esta simples oração.

Roga por nós, São Geraldo. (bis)

2. No turbilhão do mundo poucos pensam 
em Jesus, temendo o profundo da mensa-
gem e da cruz. Com risos e com prantos, 
na humildade, nosso irmão também se-
remos santos, iguais a ti, Geraldo, a quem 
nós dirigimos esta simples oração.

2) Oh São Geraldo glorioso

1. Oh São Geraldo glorioso, sois o amigo 
de Jesus, levai-nos ao bom caminho, que 
para o céu conduz.

Mostrai-nos, ó São Geraldo, pra todos 
um protetor. Por vós é que esperamos 
a bênção do Senhor. (bis)

2. Riquezas que tanto enganam, nunca 
vossa alma procurou, tesouros mais pre-
ciosos teu coração amou.

TRÍDUO EM PREPARAÇÃO À FESTA DE SÃO GERALDO - 1º DIA
(PARA SER REZADO NA MISSA DAS 19H30)

Tríduo
1º Dia, 13/10: Missa às 19h30, na 
Igreja da Glória. LANÇAMENTO DO 
ALMANAQUE SÃO GERALDO 2020
2º Dia, 14/10 - Missa às 19h
3º Dia, 15/10 - Missa às 19h

Festa
Dia 16 de outubro
7h e 19h: Missas na Igreja da Glória, 
                com a distribuição dos pãezinhos.

Tríduo e Festa 
de São Geraldo 2019
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