
Agradecimento pela Festa de Cristo Rei 2021 

Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia.  

É com uma imensa satisfação que chegamos ao fim de mais uma festa de nosso 

padroeiro. Durante esses 9 dias, nossa comunidade vivenciou um tempo de ver 

novas todas as coisas em Cristo Rei. Refletindo e orando que Cristo Rei da 

comunhão, participação e missão na igreja em saída está verdadeiramente 

presente nesse altar e em nossos corações. Como foi bom estarmos juntos em 

oração e comunhão para celebrarmos os festejos. Apesar das circunstâncias 

impostas pela pandemia, os fieis não mediram esforços em celebrar os festejos 

de Cristo Rei. 

Por isso, é hora de agradecer a todos que fizeram acontecer esse  momento. O 

nosso muito obrigado a todos leigos e leigos que serviram na liturgia, na 

condução da novena, na decoração, na limpeza, nas vendas de rifas e bingo, no 

bazar, na divulgação, nas barracas, na cozinha, na montagem do andor. 

Nossos agradecimentos e carinho a Pascom, aos funcionários da paróquia, 
secretária, sacristãos, aos músicos, aos MESC’s, aos leitores, aos salmistas, que 
se empenharam com esforço para os festejos. Aos coordenadores das pastorais, 
CPP, CPA, movimentos e grupos. Quanta dedicação! Quanta generosidade! 
Não queremos esquecer ninguém. Portanto, cada um que colaborou com a 

nossa festa, seja através da ajuda financeira, do trabalho, doação ou da oração, 

o nosso MUITO OBRIGADO.  Deus abençoe as pessoas que estiveram em 

nossa paróquia nestes dias de festa. Sejam bem vindos e fica o convite para, se 

ainda não fazem parte, a fazerem parte dessa grande família. 

O sentimento não poderia ser outro, por isso agradecemos a Deus o que cada 
um fez pela festa do nosso padroeiro, que deixaram de lado a incerteza e 
abraçaram com fé e coragem esta festa que é de todos e que nos leva a 
experimentar o imenso amor de Deus. 

Também queremos agradecer aos padres que presidiram as celebrações da 

festa de Cristo Rei: Pe. Rezende, Pe. Pedro Pereira, Pe. Vicente, Pe. Eugênio, 

Pe. Anderson, Pe. Bezerra e aos  padres da nossa paróquia, Pe. Jacques, Pe. 

Marquinhos e ao nosso amado pároco, Pe. Acrizio que não mediu esforço para 

que a festa acontecesse, pastoreando o rebanho que Deus lhe confiou. 

Que Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus e Maria 

Santíssima, intercedam por cada um de nós, concedendo paz e sabedoria. Que 

Jesus Cristo reine em nosso lar e em nossa vida. Muito obrigado. E VIVA 

CRISTO REI! 

Texto: Daniela Nóbrega (Secretária Paroquial) e Mônica Beatriz 

(Liturgia/Pascom) 

 


