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FESTA DO PADROEIRO 

PARÓQUIA SÃO PEDRO – BARRA DO CEARÁ 
 
 

 Com muita alegria que a Paróquia São Pedro, vem convidar a todo povo de Deus para 
participar dos festejos em honra de seu padroeiro. Uma festa devocional, realizada com muita 
fé, unidade e júbilo. 

Neste ano Santo da Misericórdia, iremos meditar no Tema: Com São Pedro celebramos 
a Misericórdia de Deus e o Lema: Missionários da Misericórdia.  

Como preparação, teremos a pré-festa dia 12 com a carreata pelas ruas de nosso 
bairro, dia 18 será a Ação Social, dia 24 e 25 acontece o torneio de futebol e a procissão 
marítima com a comunidade e os jangadeiros pelo mar no dia 26.  

Já os festejos com o novenário iniciam no dia 19 e segue até o 29 de junho de 2016, na 
matriz da paróquia, situada na Irmã Ana Maria, 10 – Barra do Ceará.  

 

Convidamos a todos para participar!  

 

mailto:paroquiasaopedrobc1@gmail.com


PROGRAMAÇÃO 
 

12/06 (Domingo) – Pré festa: Carreata  

Saindo as 7:30hs da Comunidade São Sebastião, passando pelas ruas da Barra do Ceará e 
comunidades de nossa paróquia até a Matriz, finalizando com a benção das chaves e café da 
manhã. 

 

18/06 (Sábado) – Ação Social  

Evento em que a paróquia promoverá, das 8hs as 12hs na matriz, com serviços sociais abertos 
a toda comunidade, com corte de cabelo, manicure, oculista, exames de glicemia e pressão 
arterial, retirada de documento de registro geral – RG, serviços de advocacia e pula-pula para 
crianças. 

 

19/06 (Domingo) - Abertura da Festa 

Acontecerá em dois momentos com a reflexão do sub-tema: Com São Pedro celebramos a 
Misericórdia do Pai na Casa Comum. Pela manhã, as 8:30hs terá a Santa Missa e café 
partilhado. Já a Santa Missa a noite será as 19hs, com momento de convívio com barraquinhas 
de comidas típicas, bazar, espaço criança, jogos e a atração musical fica por conta do 
Ministério Canto Novo. 

  

20/06 (Segunda) - Celebração Eucarística e Novena 

Meditando no sub-tema: Obras de Misericórdia Espirituais: Corrigir os que erram e Ensinar os 
ignorantes, teremos a celebração eucarística e novena às 19hs. Após terá momento de 
convívio com barraquinhas de comidas típicas, bazar, espaço criança e jogos. 

 

21/06 (Terça) - Celebração Eucarística e Novena 

Meditando no sub-tema: Obra de Misericórdia Espiritual: Dar bom conselho, teremos a 
celebração eucarística e novena às 19hs. Após terá momento de convívio com barraquinhas 
de comidas típicas, bazar, espaço criança, jogos e a atração musical fica por conta do grupo 
regional Pra Lá e Pra Cá. 

 

22/06 (Quarta) - Celebração Eucarística e Novena 

Meditando no sub-tema: Obras de Misericórdia Corporais: Dar de comer e beber a quem 
necessita, teremos a celebração eucarística e novena às 19hs. Após terá momento de convívio 
com barraquinhas de comidas típicas, bazar, espaço criança, jogos e a atração musical fica por 
conta do Projeto Reide. 

 

23/06 (Quinta) - Celebração Eucarística e Novena  

Meditando no sub-tema: Obra de Misericórdia Espiritual: Suportar com paciência as fraquezas 
do próximo, teremos a celebração eucarística e novena às 19hs. Após terá momento de 
convívio com barraquinhas de comidas típicas, bazar, espaço criança, jogos e a atração 
musical fica por conta do grupo Estilo Musical. 



24/06 (Sexta) - Celebração Eucarística (Solenidade da Natividade de São João Batista) 

Meditando no sub-tema: Obra de Misericórdia Corporal: Acolher os peregrinos, teremos a 
celebração eucarística às 19hs. Após terá momento de convívio com barraquinhas de comidas 
típicas, bazar, espaço criança, jogos e a atração musical fica por conta da Quadrilha 
Arrasta Pezinho do Sertão e Quadrilha improvisada. 

 

24 e 25 (Sexta e Sábado) – 3 º Torneio de São Pedro 

Com o objetivo celebrar São Pedro e congregar os jovens que moram no entorno da paróquia, 
faremos pela terceira vez o torneio de São Pedro, no campo situado em frente da matriz. No 
dia 24 iniciará às 16hs seguindo até as 22hs, apenas com intervalo às 19hs, horário da Santa 
Missa na matriz. Já dia 25, inicia às 14hs e termina com o último jogo e premiação, que será 
disputado logo após a Santa Missa das 19hs na matriz. O time vencedor terá como premiação 
o Troféu, medalhas e um conjunto de uniforme. O time vice-campeão será premiado com 
Troféu e medalhas. Também terá premio para o goleiro menos vazado.  

 

25/06 (Sábado): Celebração Eucarística 

Meditando no sub-tema: Juventude: Sejam misericordiosos como o Pai (Juventude e o Jubileu 
do Ano da Misericórdia), teremos a celebração eucarística às 19hs. Após terá momento de 
convívio com barraquinhas de comidas típicas, bazar, espaço criança, jogos e a atração 
musical fica por conta do ProvDance. 

 

26/06 (Domingo) – Celebração Eucarística, Procissão Marítima e Novena  

Meditando no sub-tema: Com São Pedro somos missionários da misericórdia, teremos pela 
manhã a Santa Missa as 7:30hs na Praia – próxima a Barraca do Araújo e em seguida a 
procissão pelo mar. Continuamos a noite com novena às 19hs e após terá momento de 
convívio com barraquinhas de comidas típicas, bazar, espaço criança, jogos e o Leilão.  

 

27/06 (Segunda) - Celebração Eucarística e Novena   

Meditando no sub-tema: Obra de Misericórdia Espiritual: Rezar pelos vivos e pelos mortos, 
teremos a celebração eucarística e novena às 19hs. Após terá momento de convívio com 
barraquinhas de comidas típicas, bazar, espaço criança e jogos. 

 

28/06 (Terça) - Celebração Eucarística e Novena   

Meditando no sub-tema: Casa Comum: Nossa responsabilidade, teremos a celebração 
eucarística e novena às 19hs. Após terá momento de convívio com barraquinhas de comidas 
típicas, bazar, espaço criança, jogos e a atração musical fica por conta do Forró pé de serra. 

 

29/06 (Quarta) - Solenidade de São Pedro            

Solene Celebração Eucarística de Encerramento da Festa do Padroeiro. Teremos a procissão e 
missa as 18:30hs. Após terá momento de convívio com barraquinhas de comidas típicas, 
bazar, espaço criança, jogos e a atração musical Luciano e Banda. 

 

 


