Celebrações de Corpus Christi em Blumenau
“Graças e louvores se dêem a todo momento - ao santíssimo e diviníssimo
sacramento” é a pequena e devota oração de adoração a Jesus presente
na hóstia consagrada que se reza frequentemente. Em especial, no dia de
Corpus Christi, que será comemorado depois de amanhã, 5ª feira, 03 de
junho nas comunidades e paróquias da Diocese de Blumenau e de todo o
mundo.
A liturgia católica tem duas datas celebrativas do santíssimo sacramento
da Eucaristia: A quinta-feira Santa, quando se faz a memória da instituição
da Eucaristia e do Sacerdócio; e na data de Corpus Christi, quando a
recomendação litúrgica sugere a procissão externa ao templo, significando
a mensagem salvadora e libertadora do Senhor a inspirar a cidade, a
sociedade, tornando-a lugar do Reino de Deus.
Nas celebrações realizadas nas paróquias e comunidades da Diocese de
Blumenau, neste ano, em atenção às normas sanitárias vigentes,
externamente ao templo não se fará procissão e nem os tradicionais
tapetes serão confeccionados.
Na Catedral São Paulo Apóstolo haverá santas missas às 9h, presidida por
Dom Rafael Biernaski, bispo diocesano, e às 19h;
- no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, Itoupava Norte, serão
celebradas missas às 9h e 19h;
- na Igreja Matriz Santo Antonio, Garcia, santa missa às 8h, com a
passagem do santíssimo sacramento, e às 19h;
- na Igreja Matriz Imaculada Conceição, Vila Nova, missa às 9h – também
às 9h na Comunidade São Lourenço, à Rua Estanislau Schaette, 1305; celebração dentro do templo e sem procissão - pede-se que os fiéis
tragam cobertores, agasalhos (sem paletes), cestas básicas (também com
produtos de higiene pessoal) que serão distribuído aos carentes;
- na Igreja Matriz São Francisco de Assis, Fortaleza, missa às 9h e 19h –
tapetes somente no corredor central do templo – transmissão ao vivo pelo

Youtube e Facebook – pede-se sejam trazidos alimentos não perecíveis
destinados à Ação Social da Paróquia.
Serviço
Evento: Celebração de Corpus Christi;
Data: 03 de junho de 2021, 5ª feira;
Locais: Paróquias da Cidade e Diocese de Blumenau
Pe. Raul Kestring – Setor de comunicação da Diocese de Blumenau Contatos: (47) 3322-4435, Recepção da Diocese de Blumenau; Whatsapp
(47) 99924-1613.
Blumenau, 01 de junho de 2021

