
Tema: “Pão em todas as mesas”
Lema: “E todos repartiam o pão e não havia 

necessitados entre eles.” (cf. At 4,32ss)

I
rmãos e irmãs, em comunhão com o Congresso Eucarístico 
Nacional, que será celebrado de 11 a 15 de novembro de 2022, a 
Paróquia de Nossa Senhora da Assunção convida todos os fiéis a 
participarem do Tríduo Eucarístico em preparação a Solenidade 
do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, para que unidos em 

oração assumamos em nossa caminhada pastoral a dimensão profética 
da Ceia do Senhor como mesa aberta a todos e como Sacramento da 
partilha e da justiça econômico-social. Venha rezar conosco!

13 de junho
“Dá a quem te pedir e não vires as costas a 

quem te pede emprestado.” (Mt 5,42)
19h – Celebração nas Comunidades

Bênção e distribuição dos pães de Santo Antônio.
Gesto concreto: Arroz

Tríduo Eucarístico de 13 a 15 de junho de 2022



14 de junho
“Amais os vossos inimigos e rezai por 

aqueles que vos perseguem.” (Mt 5, 48)
19h – Celebração nas Comunidades

Gesto Concreto: Açúcar

15 de junho
“E o teu Pai, que vê o que está oculto, 

te dará a recompensa.” (Mt 6,4b)
19h – Celebração nas Comunidades

Gesto Concreto: Óleo

16 de junho
“Dai-lhes vós mesmos de comer.” (Lc 9,13)

15h – Celebração Eucarística no Ginásio Poliesportivo Delmo Maria 
(Próximo a APAE), seguida de Procissão do Santíssimo até a Igreja 
Matriz de Nossa Senhora da Assunção.

Setor 1: Comunidades: Boa Morte, Imaculada Conceição, Cristo Rei, 
Santa Luísa de Marillac/São Vicente e Sant’Ana/São Joaquim e Menino 
Jesus de Praga.

08h – Celebração Eucarística na Igreja de São Sebastião de Campolide, 
seguida de Carreata com o Santíssimo pelas comunidades do setor.

Setor 2: Comunidades: São Sebastião de Campolide, São Pedro e São 
Paulo/Colônia Rodrigo Silva, Nossa Senhora. de Guadalupe/Magri, 
Nossa Senhora da Ajuda/Faria, São Judas Tadeu/Chapada do Faria, 
São José/Severiano Rezende.

*Os alimentos arrecadados no gesto concreto serão destinados para a 
Pastoral Social de nossa paróquia para atender as pessoas carentes.


