oração 40 anos diocese de viana do castelo
Senhor Deus, nosso Pai,
Damos-Te graças pelo Espírito,
Por Jesus Cristo,
Teu Filho e nosso Senhor
Derramas sobre a Igreja.
Olha, com amor,
Para esta Diocese de Viana do Castelo,
Que celebra 40 anos de caminhada
Como Igreja particular.
Faz com que as nossas comunidades cristãs,
Edificadas pela Palavra
Alimentadas pela Eucaristia,
Cresçam na comunhão.
Pedimos-Te pela renovação da nossa Diocese,
Para que, fiel ao sopro do Espírito,
Seja sal da terra e luz do mundo
E faça suas as tristezas e angústias,
As alegrias e as esperanças
Dos homens e das mulheres de hoje.
Dóceis à acção do Espírito Santo,
Faz com que SEJAMOS:
Agradecidos, sob o impulso do Beato
Bartolomeu dos Mártires e de S. Paulo VI;
Testemunhas do Evangelho, a exemplo de S. Teotónio;
E, sob a protecção de Maria Santíssima,
Contemplando o verdadeiro rosto de Jesus Salvador,
Uma Igreja jovem e bela, missionária e acolhedora,
Livre, fiel e rica de amor.
Amén

Acolhimento
10h00

CARISSIMO(A) CURSILHISTA

Reunião de Grupo
10h30

Oração do Ângelus
12h00

Abertura dos farnéis
12h05

Convívio
13h30

ULTREIA
15h00

tema do ROLHO
MCC - movimento de evangelização
Ressonâncias

1 - ponte de lima; 2 - valença; 3 - vila nova de cerveira

CELEBRAÇÃO DA EUCARISTIA
16h30
1.ª Leitura - viana do castelo
2.ª Leitura - arcos de valdevez
oração dos fiéis - monção

A Ultreia Diocesana, com que se encerram as actividades do Ano Pastoral do MCC, é em cada ano o ponto de
encontro para todos os Cursilhistas da nossa Diocese,
proporcionando a todos os Cursilhistas uma oportunidade para o reencontro e partilha do nosso “4.º Dia.”
Este Ano Pastoral, em que continuamos a comemorar o
Jubileu dos 40 anos da fundação da nossa Diocese, onde
somos convidados pelo nosso Bispo a ser Evangelizadores, como nos exorta na sua Carta Pastoral
“Somos Igreja que Evangeliza”, aproveitemos a
Ultreia Diocesana para partilharmos e refletirmos
sobre a nossa missão de Evangelizadores nos mais
diversos ambientes: “familiar, social, profissional e
em Igreja (Paróquia e Diocese), através da nossa
amizade e do nosso testemunho de vida.”
Vem e traz um amigo!
Contamos contigo…, Cristo Conta Contigo!

De Colores!

