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Este ano foi, sem dúvida, um grande desafio para 

todos nós seres humanos. Foi ano de repensar a vida, 

perder pessoas queridas, reorganizar as prioridades da 

nossa existência.

Foi um período de abandonar projetos e/ou 

reinventá-los. Muitos choramos, sofremos e nos 

amedrontamos, afinal, vimos quase 200 mil pessoas em 

nosso país perder a vida de uma forma brutal e sem 

precedentes. Nem sempre vimos respostas valentes e 

ousadas de alguns governantes para atender e servir ao 

povo. 

“Não deixemos que nos roubem a ESPERANÇA”. Papa Francisco  

Deus cuida de cada um de nós e nos sustenta na hora dos desafios. Com esta esperança de 

que teremos dias melhores e que poderemos nos encontrar sem restrições, especificamente 

após a vacina tão aguardada e esperada, poderemos, sim, celebrar a vida e um momento novo 

em nossa história. 

Papa Francisco sempre nos convida a que não percamos a nossa esperança no Senhor. Pois é 

alicerçado nesta esperança que necessitamos continuar firmes em nosso caminho paroquial.

Como Paróquia foi estranho celebrar a Semana Santa virtual, ver as fotos nos bancos da Igreja, 

caminhar com o Senhor sozinho pelos tapetes tradicionais da nossa festa do Corpo de Cristo. Foi 

difícil ver o nosso programa dos 90 anos da Igreja Cristo Rei ser modificado, mas a Festa do 

Padroeiro já foi de certa forma um alento aos nossos corações: cuidamos dos pobres e da 

espiritualidade. A festa foi linda. 



 Pe. Laércio.sj 

Poderia elencar muitas coisas que vivenciamos neste período, mas citando estes acima, 

certamente irá nos fazer lembrar muitos outros. Por tudo isto, eu sou grato a Deus. Por esta 

paróquia, por estes paroquianos e paroquianas, funcionários e funcionárias, que colaboram na 

missão de Cristo na Paróquia Cristo Rei. Que este Natal e ano Novo nos fortaleçam e não nos 

permitam perder a Esperança. O Senhor está no comando de tudo. Feliz Natal e Próspero ano 

novo.

 A nossa retomada do Bazar e a nossa Lojinha Cristo Rei com artigos religiosos. 

 

Agora chega o final do ano. Quais os frutos tiramos para a nossa paróquia neste momento?

A nossa pastoral precisou se reinventar, o que aprendemos com isso? 

TRÊS LINDOS FRUTOS E CONCRETOS CITAREI AGORA:

O cuidado com os marginalizados - matamos a fome de muita gente – e ainda 

continuamos, pois a nossa luta é contra o sofrimento e a fome. 2.800 cestas de alimentos 

doados, 9.300 marmitas entregues. Quanta gratidão a todos que doaram e se doaram.

O cuidado com as famílias Venezuelanas – a Pastoral do Migrante Cristo Rei conseguiu 

manter o cuidado e a atenção durante toda a pandemia a duas famílias que chegaram 

para os nossos cuidados. 

Descobrimos o valor da comunicação virtual - o fortalecimento da PASCOM (Pastoral da 

Comunicação) foi espetacular. Como foi bonito ver a articulação e ao mesmo tempo o 

esforço de algumas pastorais e movimento, grupos, em manter firme o projeto mesmo que 

virtualmente, aí destaco o ECC, o Crisma, missa com crianças e os Leitores. Certamente 

outros grupos também mantiveram muito bem a missão, mesmo que virtual. Destaco aqui 

o nascimento da nossa TV Cristo Rei Canal 90, no youtube e o nosso informativo mensal. 
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ANO LITÚRGICO: O TEMPO DO ADVENTO (ano B)

Cada ano, no domingo que segue a Festa 

de Cristo Rei, começa um novo Ano Litúrgico, 

ou seja, o percurso de um novo ano durante o 

qual vamos acompanhando nas celebrações 

litúrgicas o desenvolvimento do mistério de 

Cristo que se deu na história desde o seu 

Nascimento até a sua Morte e Ressurreição 

seguida de volta ao Pai na Ascensão e do 

envio do Espírito Santo em Pentecostes. 

Desde então, como diz oração depois do Pai 

Nosso na missa “vivendo a esperança 

aguardamos a vinda do Cristo Salvador”, sua 

vinda final gloriosa no fim dos tempos com a 

vinda definitiva do seu Reino glorioso.

Falar de Advento do ano B significa simplesmente que, a partir deste Advento e durante o ano, 

vamos ouvir de modo especial São Marcos (ano B). 

O Advento é um tempo de preparação em primeiro à celebração do Natal de Jesus em 

Belém, mas nos faz pensar que todos os batizados dizemos com a Bíblia “Vem Senhor Jesus 

aguardando a sua vinda final em glória um dia”. Mas também, não esqueçamos que Jesus faz-se 

presente em cada momento de nossa vida, e somos convidados a descobrir a Boa Nova desta 

presença mesmo na dificuldades. Advento significa vinda: Jesus veio nascendo em Belém! 

Jesus virá no último dia da história realizando a plenitude da salvação, mas Jesus vem no hoje 

de nossas vidas. Vamos descobrir a sua boa Nova.

 Pe. Jacques Trudel Sj



Diante deste ano repleto de desafios, a equipe da 

Pastoral de Comunicação da Paróquia Cristo Rei 

mostrou o seu valor – através de cada membro - na 

disposição de mais amar e servir. Desejamos a todos os 

paroquianos que, no próximo ano, tenhamos mais 

esperança, e que a luz de Cristo que brilha tão forte no 

Natal seja lâmpada para os nossos pés (Cf. Sl 119, 105).

O sentimento que brota mais forte na Pastoral do 

Migrante este ano é de gratidão. Somos gratos pela 

compaixão e serviço de tantas pessoas que doaram e 

se doaram à causa dos que estavam sem família, sem 

lar e sem perspectivas. Presenciamos vários talentos 

sendo empregados em favor dos carentes, dos 

excluídos. Recebemos o apoio da Paróquia Cristo Rei,

Que em 2021 possamos, todos, continuar servindo e nos comunicando para a Maior Glória de 

Deus. Giovanni Colares (PasCom)

tanto dos funcionários, dos paroquianos e dos sacerdotes. Mas o maior testemunho de amor foi 

vermos o acolhimento das famílias venezuelanas ao se sentirem em casa com o mínimo para 

seguirem suas vidas. A partir desses testemunhos, desejamos um Natal repleto de amor e 

misericórdia. Um 2021 com propósito e serviço. PASTORAL DO MIGRANTE

Ação Pastoral
Litúrgica

Tantas mudanças neste ano de 2020 que tivemos que 

nos reinventar para estarmos unidos. A fé e a esperança 

foram a base para nossa caminhada litúrgica 

reafirmando o compromisso diante do Senhor e do seu 

povo. Nossos grupos de MESC, acólitos, Ministros da 

Palavra e dança litúrgica estiveram empenhados nos 

encontros virtuais e unidos em oração por todos.

O serviço faz a comunidade acontecer e ganha força quando o servir se transforma em 

testemunho de vida para a paróquia. Com sentimento de gratidão, encerramos este ciclo com a 

certeza de que Deus e Nossa mãe Maria Santíssima nos amparam em todos os momentos

Louvo a Deus pela disponibilidade, dedicação e zelo de cada um destes leigos e leigas no 

cumprimento da missão assumida. Que Deus recompense-os por tão grande generosidade. 

Maria santíssima interceda por todos que fazem parte da pastoral litúrgica. Feliz Natal e feliz 

2021. Coordenação Liturgia



Desejamos a todos noivos e noivas que pretendem 

receber as bênçãos do matrimônio, fé e esperança no 

amor de Deus! Sabemos que o ano de 2020 não foi fácil, 

mas o amor de vocês somado ao infinito amor de Deus 

tudo podem! Continuem caminhando firmes na 

construção do amor de vocês! Breve estaremos juntos, 

preparando-nos para construir a missão de ser família: 

Dom de Deus.  Setor pré matrimonial.

Com todo o carinho aos nossos irmãos, comunidade 

e paroquianos do Cristo Rei, em especial ao GRUPO 

C2U, um ano de jornada inimaginável em que a 

presença de Deus no meio de nós, evangelizando com 

novos recursos, tornamos-nos mais íntimos, fraternos e 

"bons samaritanos" nas nossas missões, mesmo 

sentindo a falta da presença e do abraço.

Dias melhores virão, não porque temos planos, mas porque temos esperança e confiamos no 

nosso Deus.

A determinação de continuar a jornada, trará uma nova manhã e, com ela, nascerá o 

recomeço. Não somos fortes o tempo todo, mas em todo o tempo buscaremos o colo do nosso 

Pai, que nos mostrará e nos dará forças para o quando e como fazer, alegremo-nos Nele sempre 

e façamos a alegria do Pai em 2021, continuando a sua missão. Coordenação C2U

Neste ano de 2020, a Pastoral do Batismo, em cada 

um dos seus agentes, nos seus momentos de oração, 

rezou por todas as famílias, por todos os pais, por todos 

os recém-nascidos e por todos os padrinhos e 

madrinhas, para que, unidos como igreja, unidos como 

família, enfrentássemos esta fase difícil. Rezamos e 

seguimos em oração por tantos irmãos e irmãs que em  

decorrência deste vírus vieram a óbito. Que o Pai de misericórdia os acolha na eternidade.

Neste ano em que se encerra, a nossa ação pastoral foi orar desde a nossa igreja doméstica. 

Nós que formamos a Pastoral do Batismo queremos desejar a todos um feliz Natal e um ano 

novo cheio de muitas bênçãos em todos os lares.  Pastoral do Batismo.



Para a nossa Catequese de Iniciação à Vida Cristã, o 

ano de 2020 resumiu-se a uma grande catequese 

domiciliar que agora, mais do que nunca, os pais têm a 

oportunidade de serem com seus filhos um retrato da 

sagrada família. Que o Menino Deus abençoe e nasça no 

coração de todos. Muito obrigado por desempenharem 

tão bem este papel de catequistas que é exclusivo de 

Neste ano, tivemos de nos adaptar a uma nova realidade, tivemos 

também um novo olhar para o mundo e em especial para as pessoas. 

Passamos a entender que não precisamos de tantas coisas para viver, 

pois o mais importante é viver. Descobrimos que os olhos sorriem, que 

abraços de longe também são uma forma de carinho.

A Missa com Crianças deseja que renasça em seus corações o Cristo 

menino, trazendo Paz, Amor, Esperança, Humildade e Caridade. 

Vamos todos agradecer pelo ano que passou e pelo que vai começar. 

Feliz Natal....Feliz 2021. Coordenação Missa com crianças

vocês, os pais. Obrigado, Meu Deeeeus. Rubens Ubiratan

Inaugurada na festa do padroeiro, a lojinha Cristo Rei já está em 

pleno funcionamento com a venda de artigos religiosos e livros. 

Opções variadas para presentear. Funciona nos horários das missas 

de sábado e domingo ao lado do bazar. Venha visitar nossa lojinha e 

se encantar com os produtos de qualidade.

NOTÍCIAS IMPORTANTES

Atenção aos horários das missas natalinas e de ano novo. Além de 

presenciais, as missas das 18h dos dias 24 e 31 serão transmitidas 

pelo nosso canal no YouTube.



Te pedimos hoje a graça de continuarmos em tua presença, buscando e encontrando a tua 

vontade em tudo o que fizermos.

Senhor Jesus Rei Eterno,

Que a tua Palavra e a o teu Espírito nos conduzam sempre na alegria e na missão, amém. 

Rezemos a oração a Cristo Rei

Dai-nos coragem e disposição para te servir nos sofredores do mundo atual. 

Sabemos e sentimos a tua presença nos conduzindo e orientando durante os 90 anos da 

nossa Igreja Cristo Rei. 

Whatsaap: (85) 996081204

Email: 

secretaria@paroquiacriatoreice.

com.br

Tel.: (85) 32316600

Secretaria Paroquial

Fale Conosco
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Fotos: PASCOM e paroquianos

      Comunicando para maior Glória de Deus

Em tudo amar e servir.
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