
Irmãos e irmãs, às margens do Jordão, 
Jesus recebe a missão que o Pai lhe con-
� ou: "Este é o meu Filho amado, no qual 

eu pus o meu agrado". Na força do Espírito 
que desce sobre Ele, assume a missão re-
dentora, como servo humilde e � el, e N'Ele 
se realiza a justiça divina. Feliz quem escu-
ta, com alegria e fé, a Palavra que Ele diz, 
e assume, com ardor, a missão de anun-
ciar o Redentor. Hoje também celebramos 
o Domingo do Dízimo. A partilha é uma 
das formas de assumirmos nosso batismo 
e dar nosso testemunho de  discípulos e 
missionários do Cristo.

1. ENTRADA I
1. Me chamaste para caminhar na vida 
contigo, decidi para sempre seguir-te, não 
voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito 
e uma � echa na alma, é difícil agora viver 
sem lembrar-me de ti.

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. 
Eu só encontro a paz e a alegria bem 
perto de ti.

2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar 
nem resposta. Eu pensei na fuga escon-
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sobre nós, recordando o nosso Batismo. 
Que Ele se digne ajudar-nos para perma-
necermos � éis ao Espírito que recebemos. 
(silêncio)

P. Deus eterno e todo-poderoso, qui-
sestes que pela água, fonte de vida e 
princípio de puri� cação, as nossas almas 
fossem puri� cadas e recebessem o prê-
mio da vida eterna. Abençoai esta água 
para que nos proteja neste dia que vos 
é consagrado, e renovai em nós a fonte 
da vida de vossa graça, a � m de que nos 
livre de todos os males e possamos nos 
aproximar de Vós com o coração puro e 
receber a vossa salvação. Por Cristo, nos-
so Senhor.  Ass: Amém.

CANTO PARA ASPERSÃO: 
Eu te peço desta água que Tu tens, és 
água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho 
fome de amor e acredito desta fonte de 
onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, 
também és Deus e Deus contigo faz um 
só. Eu, porém, que vim da Terra e volto ao 
pó, quero viver eternamente ao lado teu. 

És água viva, és vida nova e todo 
dia me batizas outra vez. Me fazes 
renascer, me fazes reviver,  eu quero 
água desta fonte de onde vens.

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.

P. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
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-
poderoso. / nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, / 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 pecado 
do mundo, acolhei a nossa súplica. / 
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der-me, ir longe de ti. Mas tua força ven-
ceu e ao � nal eu � quei seduzido. É difícil 
agora viver sem saudade de ti.

3. Ó Jesus não me deixe jamais caminhar 
solitário, pois conheces a minha fraqueza 
e o meu coração. Vem, ensina-me a viver 
a vida na tua presença, no amor dos ir-
mãos, na alegria, na paz,  na união.

2. ENTRADA II
1. Todos reunidos na casa de Deus, com 
cantos de alegria e grande louvor. Vamos 
celebrar os feitos do Senhor e sua bonda-
de que nunca tem � m. (bis)

Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos 
celebrar, Deus está aqui, no meio de 
nós. (bis)

2. Quando estamos juntos unidos a ti. 
Para elevar a nossa oração. Um canto de 
alegria surge entre nós, em adoração ao 
teu eterno amor. (bis)

3. SAUDAÇÃO 

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

P. A voz do Filho fez-se ouvir: "Este é o 
meu Filho muito amado!" Que a graça, a 
paz e o amor do Pai, manifestado em seu 
Filho amado, na força do Espírito Santo, 
estejam convosco.
Ass: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

4. ATO PENITENCIAL
P. Puri� cando-nos do pecado, a água do 
Batismo deixa transparecer nossa seme-
lhança com Deus. Jesus é essa água viva 
que nos redime de todo mal. Por Ele, su-
pliquemos a misericórdia do Pai! (silêncio)

BÊNÇÃO DA ÁGUA 
(Missal Romano pág. 1001)

P. Irmãos e irmãs em Cristo, invoquemos 
o Senhor nosso Deus para que se digne 
abençoar esta água que vai ser aspergida 

DOMINGO DO DÍZIMO



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):  Deus eterno e to-
do-poderoso, que, sendo o Cristo bati-
zado no Jordão e pairando sobre Ele o 
Espírito Santo, O declarastes solenemen-
te vosso Filho, concedei aos vossos � lhos 
adotivos, renascidos da água e do Espí-
rito Santo, perseverar constantemente 
em vosso  amor. P.N.S.J.C. Ass:  Amém.

A liturgia da Palavra de hoje é um lindo 
convite para assumirmos com Cristo a 

obra da santi� cação do mundo. Somos con-
vidados à justiça e à profecia, anunciando e 
testemunhando a salvação que vem do alto. 
Livres de todos os perigos, santi� cados na ver-
dade, somos � lhos amados do Pai. Ouçamos:

7. PRIMEIRA LEITURA 
(Is 42,1-4.6-7)

Leitura do Livro do profeta Isaías:
Assim fala o Senhor: “Eis o meu servo - eu 

O recebo; eis o meu eleito - n'Ele se com-
praz minh’alma; pus meu espírito sobre Ele; 
Ele promoverá o julgamento das nações. 

Ele não clama nem levanta a voz, nem 
se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma 
cana rachada nem apaga um pavio que 
ainda fumega; mas promoverá o julga-
mento para obter a verdade.

 Não esmorecerá nem se deixará abater, 
enquanto não estabelecer a justiça na 
terra; os países distantes esperam seus 
ensinamentos. 

Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e 
te tomei pela mão; Eu te formei e te cons-
tituí como o centro de aliança do povo, 
luz das nações, para abrires os olhos dos 
cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do 
cárcere os que vivem nas trevas”.

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

8. SALMO RESPONSORIAL  
(Sl 28)

Ass: Que o Senhor abençoe, com a paz, 
o seu povo! 

— Filhos de Deus, tributai ao Senhor,  
tributai-Lhe a glória e o poder! Dai-Lhe a 
glória devida ao seu nome; adorai-O com 
santo ornamento! 

— Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua 
voz sobre as águas imensas! Eis a voz do 
Senhor com poder! Eis a voz do Senhor 
majestosa. 
— Sua voz no trovão reboando! No seu 
templo os � éis bradam: “Glória!” É o Se-
nhor que domina os dilúvios; o Senhor 
reinará para sempre!  

9. SEGUNDA LEITURA 
(At 10, 34-38)

Leitura dos Atos dos Apóstolos:
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra 

e disse: “De fato, estou compreenden-
do que Deus não faz distinção entre as 
pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem 
teme e pratica a justiça, qualquer que 
seja a nação a que pertença. 

Deus enviou sua palavra aos israelitas 
e lhes anunciou a boa nova da paz, por 
meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de 
todos. Vós sabeis o que aconteceu em 
toda a Judeia, a começar pela Galileia, de-
pois do batismo pregado por João: como 
Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com 
o Espírito Santo e com poder. Ele andou 
por toda parte, fazendo o bem e curando 
a todos os que estavam dominados pelo 
demônio; porque Deus estava com Ele”.

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

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

Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz 
do Pai: Eis meu Filho muito amado, escu-
tai-O todos vós!

11. EVANGELHO (Mt 3,13-17)
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo  segundo † Mateus.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus veio da Galileia 
para o rio Jordão, a � m de se encontrar 
com João e ser batizado por ele. Mas João 
protestou, dizendo: “Eu preciso ser bati-
zado por ti, e Tu vens a mim?”

Jesus, porém, respondeu-lhe: “Por en-
quanto deixa como está, porque nós 
devemos cumprir toda a justiça!” E João 

concordou. Depois de ser batizado, Jesus 
saiu logo da água. Então o céu se abriu 
e Jesus viu o Espírito de Deus, descendo 
como pomba e vindo pousar sobre Ele.

E do céu veio uma voz que dizia: “Este 
é o meu Filho amado, no qual Eu pus o 
meu agrado”.

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

12. RENOVAÇÃO DAS 
PROMESSAS BATISMAIS
P. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia em 
que celebramos o Batismo de Jesus, nosso 
Salvador, renovemos nossas promessas 
batismais, e assim sejamos mais � éis a 
Cristo e profetas de esperança no mundo.

P. Para viver na liberdade dos � lhos e � -
lhas de Deus, renunciais ao pecado?
Ass: Renuncio.

P. Para viver como irmãos e irmãs, renun-
ciais a tudo o que vos possa desunir, para 
que o pecado não domine sobre vós?
Ass: Renuncio.

P. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao 
demônio, autor e princípio do pecado?
Ass: Renuncio.

P. Credes em Deus, Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra?
Ass: Creio.

P. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor, que nasceu da Virgem Ma-
ria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou 
dos mortos e subiu ao céu?
Ass: Creio.

P. Credes no Espírito Santo, na santa Igre-
ja Católica, na comunhão dos Santos, na 
remissão dos pecados, na ressurreição 
dos mortos e na vida eterna?
Ass: Creio.

P. O Deus todo-poderoso, Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer 
pela água e pelo Espírito Santo e nos con-
cedeu o perdão de todo pecado, guarde-
-nos em sua graça para a vida eterna, no 
Cristo Jesus, nosso Senhor. Ass: Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P.  Ao Deus de in� nita bondade e miseri-
córdia, elevemos nossos rogos, pedindo 
seu auxílio e proteção. Em vossa bondade, 
Senhor, ouvi vosso povo, que clama:

Ass: Firmai-nos, Senhor, na paz e na ca-
ridade.

1. FORTALECEI vossa Igreja e vossos mi-
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nistros e inspirai-lhes a forma correta de 
apresentar o Evangelho à sociedade em 
que vivemos, nós vos rogamos, Senhor:

2. DESPERTAI os cristãos leigos para a 
vida de comunidade e para a missão ba-
tismal, sendo sal, fermento e luz onde es-
tiverem, nós vos rogamos, Senhor:

3. FAZEI surgir entre nós, homens e mu-
lheres dispostos ao serviço da comunida-
de e do testemunho de vosso Reino, nós 
vos rogamos, Senhor:

4. OLHAI com bondade para os cristãos 
batizados e despertai-os para a vida de 
comunidade e o compromisso testemu-
nhal de vosso Reino, nós vos rogamos, 
Senhor:

P. Neste final de semana, ofertamos 
nosso Dízimo, resposta de gratidão ao 
Deus bondoso e misericordioso. Reze-
mos: 
Ass: Aceita, Senhor, como meu Dízimo, 
a minha gratidão. Quero ser membro 
ativo da Igreja. O Senhor me dá tan-
tos dons, a começar pela própria vida.  
Aceita, Senhor, o meu desejo de partici-
par na missão da Igreja de santi� car, de 
ser anúncio da Boa Nova de Jesus, de 
transformar o mundo para ser de Deus e 
de todas as pessoas. Aceita, Senhor, meu 
Dízimo, fruto do meu trabalho e sacrifí-
cio de cada dia. Maria, Mãe do Perpétuo 
Socorro, dá-me a força de perseverar e 
de animar outras pessoas a serem dizi-
mistas, a comprometerem-se efetiva-
mente com o Reino de Deus. Amém!

14. CANTO DAS OFERTAS
1. Vou te oferecer a vida e tudo que eu já 
sei viver: tempo e trabalho, amor que eu 
espalho, são coisas que me fazem crer.

2.  Vou te oferecer o pranto, aquilo que é 
meu sofrer.  Paz que ainda não sei e tudo 
que errei,  são coisas que me fazem crer.

Pão e vinho são sinais do teu amor: 
nele eu vou saber viver. Alegria e dor 
eu vou te oferecer, são coisas que me 
fazem crer. (2x)

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso 
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. Recebei, ó Pai, as oferendas que vos 
apresentamos no dia em que revelastes 
vosso Filho, para que se tornem o sacrifí-
cio do Cordeiro que lavou em sua miseri-
córdia os pecados do mundo. Por Cristo, 
nosso Senhor. Ass: Amém.

16 ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio pág. 166 e Missal pág. 482)

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 lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso, por Cristo, Se-
nhor nosso. Hoje, nas águas do rio Jordão, 
revelais o novo batismo, com sinais admi-
ráveis. Pela voz descida do céu, ensinais 
que vosso Verbo habita entre os seres hu-
manos. E pelo Espírito Santo, aparecendo 
em forma de pomba, fazeis saber que o 
vosso Servo, Jesus Cristo, foi ungido com 
o óleo da alegria e enviado para evangeli-
zar. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos 
unimos aos anjos e a todos os santos, can-
tando (dizendo) a uma só voz:
Ass:  Santo, Santo, Santo...

P. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama 
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de reunir 
o vosso povo, para que vos ofe reça em 
toda parte, do nascer ao por do sol, um 
sacrifício perfeito.
Ass:  Santi� cai e reuni o vosso povo!

P. Por isso, nós vos suplicamos: santi� cai 
pelo Espírito Santo as oferendas que vos 
apresentamos para serem consagradas, a 
� m de que se tornem o Corpo e o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nos-
so, que nos mandou celebrar este mistério.
Ass:  Santi� cai nossa oferenda, ó Senhor!

P: Na noite em que ia ser entregue, Ele to-
mou 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 to-
mou o cálice em suas mãos, deu graças no-

vamente, e o deu 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 agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão 
ao céu, e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação de gra-
ças este sacrifício de vida e santidade.
Ass: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que 
nos reconcilia convosco e concedei que, 
alimentando-nos com o Corpo e o San-
gue do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.
Ass: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

P. Que Ele faça de nós uma oferenda per-
feita para alcançarmos a vida eterna com 
os vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de 
Deus, os vossos Apóstolos e Mártires, N. 
e todos os santos, que não cessam de in-
terceder por nós na vossa presença.
Ass: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação es-
tenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. 
Con� rmai na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o vosso 
servo o Papa Francisco, o nosso bispo Gil 
Antônio, com os Bispos do mundo inteiro, 
o clero e todo o povo que conquistastes.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

P. Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em 
vós, Pai de misericórdia, todos os vossos � -
lhos e � lhas dispersos pelo mundo inteiro.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos � lhos!

P. Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram 
desta vida e todos os que morreram na 
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Ass: A todos saciai com vossa glória!

P. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, 
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a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unida-
de do Espírito Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre.  Ass: Amém! 

17. CANTO DE COMUNHÃO I

1.Tu és minha vida, outro Deus não há. 
Tu és minha estrada, a minha verdade. 
Em tua Palavra eu caminharei, enquanto 
eu viver e até quando Tu quiseres. Já não 
sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no 
meio de nós. 

2. Creio em ti Senhor, vindo de Maria. 
Filho Eterno e Santo, homem como nós. 
Tu morreste por amor, vivo estás em nós. 
Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um 
dia eu bem sei, Tu retornarás, e abrirás o 
Reino dos céus! 

3. Tu és minha força, outro Deus não há. 
Tu és minha paz, minha liberdade. Nada 
nesta vida nos separará, em tuas mãos 
seguras minha vida guardarás. Eu não te-
merei o mal, Tu me livrarás. E no teu per-
dão viverei! 

4. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. 
Filho Salvador, eu espero em ti! Santo Es-
pírito de amor desce sobre nós. Tu, de mil 
caminhos nos conduzes a uma fé. E por 
mil estradas onde andarmos nós, qual se-
mente nos levarás.

18. CANTO DE COMUNHÃO II
Diante de tua presença me encontro, Se-
nhor, Deus in� nito. O teu olhar me acom-
panha e sabes quem sou. Ao enxergar tua 
grandeza e minha pequenez, eu reconheço 
que minha história é nada sem o teu amor. 
Por isso venho te buscar, porque eu preciso, 
meu Deus, em teus braços estar. Morar em 
teu coração e entregar-me a ti, inteiramente.

Me abandonarei em ti, Senhor. Em ti re-
pousarei! A tua ternura me acolhe. Um re-
fúgio seguro encontrei! O meu coração ve-
nho a ti render, toma meu ser, meu querer! 
Recebe, Senhor, minha vida, como prova 
viva de amor! Em teu altar, Senhor!

19. ORAÇÃO APÓS
A COMUNHÃO
P. OREMOS (silêncio):  Nutridos pelo vosso 
sacramento, dai-nos, ó Pai, a graça de ouvir 
� elmente o vosso Filho amado, para  que, 
chamados � lhos de Deus, nós o sejamos de 
fato. Por Cristo, nosso Senhor. Ass:  Amém.

20. REZANDO PELO 2º SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

P.  A Arquidiocese de Juiz de Fora está vi-
vendo o 2º Sínodo Arquidiocesano. Reze-
mos para que este importante momento 
de nossa Igreja Particular traga muitos fru-
tos para nossos trabalhos evangelizadores.

LADO A: Senhor, estamos vivendo o 2º 

Sínodo da Arquidiocese de Juiz de Fora,  
uma Igreja sempre em missão. Vimos 
pedir a luz, a força, a sabedoria para este 
momento tão importante  para o cresci-
mento de nossa vida eclesial.
LADO B: Queremos agradecer-vos pelas 
inúmeras graças concedidas nestes 10 
anos que se passaram desde o 1º Sínodo. 
Aumentai em nós o ardor missionário nos 
três campos de nossa ação pastoral: terri-
tório da Arquidiocese, com suas 37 cida-
des e 91 paróquias, a Diocese de Óbidos, 
no Estado do Pará, e o Haiti.
LADO A: Despertai em nossas crianças, 
jovens e adultos um grande amor ao pe-
dido de Jesus: “Proclamai o Evangelho pe-
las ruas e sobre os telhados” (cf. Mt 10,27).  
Alimentai em todos nós o propósito de 
sermos sempre uma Igreja em saída.
LADO B: Dai-nos a santa coragem de, hu-
mildemente, chamar à conversão os que 
andam afastados ou nos caminhos do 
erro e da perdição.
TODOS: 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.

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA  
 
22. CANTO FINAL  

Ritos
Finais

Em Tempo
            FESTA DO BEATO PEDRO DONDERS -  Nesta terça-feira, dia 14, a Congregação 
Redentorista celebra a festa do Beato Pedro Donders, missionário que trabalhou junto 
aos índios, negros e leprosos no Suriname, no século XIX. Na Igreja da Glória, a festa 
será celebrada nas missas de 7h, 15h e 19h.

             MARCAÇÃO DE CASAMENTOS - No dia 28 de janeiro, acontece a distribuição 
de senhas e marcação de casamentos para o 1º semestre de 2021 na Igreja da 
Glória. A distribuição de senhas acontecerá às 19h na Sala de Liturgia (ao lado da 
Secretaria Paroquial), seguida da marcação. Os noivos devem trazer cópia da Carteira 
de Identidade e do comprovante de residência, além do pagamento de sinal de R$ 
200,00. Lembrando que não será aceita a Carteira de Motorista; apenas a Identidade. 
Caso os noivos não possam comparecer à marcação, o responsável deve estar muni-
do de uma autorização (não precisa reconhecer � rma), conforme modelo disponível 
no site da Paróquia da Glória (www.paroquiadagloria.org.br).

           PROFISSÃO RELIGIOSA:  A Província Redentorista de MG-RJ-ES convida todos 
para a Pro� ssão Religiosa do noviço Thiago Costa Alves de Souza, que será celebrada 
no próximo sábado, dia 18, às 18h30, na Igreja da Glória.  

           DOMINGO SOLIDÁRIO - No próximo � nal de semana, dias 18 e 19, você é 
convidado a fazer sua doação de alimentos não perecíveis que vão compor as cestas 
básicas distribuídas pelo Ambulatório a famílias carentes. Os produtos também po-
derão ser adquiridos no MERCADINHO DA CARIDADE.

Rito da 
Comunhão


