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Paróquia Nossa Senhora Consolata 
 

Festa da Padroeira: Batizados e enviados com Maria! 
 

 

  

Vivemos um forte momento de 

inspiração missionária, principal-
mente por iniciativa do Papa 
Francisco que, desde o ano 

passado, proclamou o próximo 
mês de outubro, como Mês 

Missionário Extraordinário, 
com o tema: “Batizados e 
enviados”, além de convocar o 

Sínodo da Amazônia, para outubro 
deste ano. Acabamos de receber 

solenemente os três Símbolos 
Missionários, entre eles, a 

Bandeira do Jubileu de nossa 
Arquidiocese de Brasília. Neste 
clima, estamos nos aproximando 

da Novena e da Festa de nossa 
Padroeira, Nossa Senhora 

Consolata.  
A Consolata é a razão da nossa 
alegria; é estímulo à nossa fé, à 

nossa união e fraternidade. Temos 
três momentos especiais da festa 

da Padroeira: a Novena, a 
Carreata e a Celebração da Santa 
Missa, com a conclusão solene da 

coroação da Mãe, pelos filhos mais  
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pequenos, os catequizandos. Neste ano, temos a honra de acolher 
nosso Arcebispo, Dom Sérgio, que presidirá a Santa Missa. 

 

  
honra de nossa Padroeira. Ela é generosa e poderosa nas graças. 

  Pe. Lirio Girardi 
 

 
Bandeira do Jubileu de 60 anos da 
Arquidiocese de Brasília 

Carreata da imagem de  

Nossa Senhora Consolata 
(Cortejo de veículos pelas quadras da área 

paroquial até a Matriz. Durante a carreata, haverá 

bênção das crianças, dos enfermos e dos idosos)   

Domingo - 23/06 

Quadras e Concentração  Horário  

913 – Saída da Matriz  15h40 

713 – estacionamento bl. Q 15h50 

711 – estacionamento bl. K 16h10 

712 – estacionamento bl. F 16h30 

312 – em frente à Escola Classe 16h50 

311 – entre os blocos D e E 17h10 

111 – praça da prefeitura da quadra 17h30 

112 – estacionamento bl. G 17h50 

113 – estacionamento bl. J 18h10 

313 – área lateral do bl. F  18h30 

913 – Chegada à Matriz  18h50 

 

  

Novena de 14 a 22 de junho 
(Durante todos os dias da novena haverá Missa e sorteio de uma Bíblia) 

Matriz (913 N) - 19 horas    
Comunidade Divina Misericórdia (EQN 312-313) - 20 horas 

Data e local Quadras e Temas 

Sexta (14) - Matriz  711 – O encontro com Jesus Cristo 

Sábado (15) - Matriz 712 – Batizados e enviados 

Domingo (16) -  Matriz 713 – Missão e identidade da Igreja 

Segunda (17) - Div. Miseric. 111 – Missão sem fronteiras 

Terça (18) - Div. Miseric. 112 – Testemunhos da missão 

Quarta (19) - Div. Miseric. 113 – Caridade: fonte e expressão da missão 

Quinta (20/6) – Matriz 
(missas das 8h e das 10h) 

311 – (Corpus Christi) – Maria e a Eucaristia 

Sexta (21/6) – Matriz 312 – Formação de discípulos missionários 

Sábado (22/6) - Matriz 313 – Missão e Sínodo da Amazônia 
 

Domingo (23/6) Dia da Festa 
15h30 - Visita da imagem de N.S. Consolata em carreata às 

quadras da Paróquia    

19h - Missa festiva e solene na Matriz, presidida pelo 

cardeal Dom Sérgio da Rocha e coroação da imagem de 

N.S. Consolata.  

   

 
 

A Paróquia Nossa Senhora Consolata completa 55 anos em 2019. E, para celebrar, 

inauguramos um site para concentrar os eventos, notícias, reflexões e ações da matriz e 

da comunidade da Divina Misericórdia (www.paroquiaconsolatadf.com.br). 

Confira e divulgue!!! 

Convido todos os 
membros das Pasto-
rais, Movimentos e 

Serviços, e de toda a 
Comunidade Paroquial 

a participarem, com 
alegria, entusiasmo e 

fé, das celebrações em  

 

http://www.paroquiaconsolatadf.com.br/
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Cantinho das Quadras  
Confira as atividades dos paroquianos 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Celebrações Solenes 
de Pentecostes  

Dia 08/06  
- Missas às 17h e 19h  

- Vigília de Pentecostes às 20h 

no auditório  

Dia 09/06  

- Missas na Matriz às 8h, 10h e 

19h, e na Comunidade da 

Divina Misericórdia, às 17h e 

20h30 

 

 
Dedicação e carinho de algumas 

paroquianas que já estão preparando 

a festa da Padroeira, no próximo dia 

23! Agende aí!!! 

 
Quadra 111 - Terço toda segunda, às 19h. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Horários de Missas 
 

 
 

 

 

 

 

Quadra 113 - O Grupo do Terço 

já promoveu sua tradicional 

festa Junina. A animação foi 

total, com música ao vivo, bingo 

e prêmios, além daquela 

comidinha maravilhosa!!!  

 
 

 

 

 

 

 

Matriz (W5 - 913N)                            

- Segunda a sexta: 7h e 19h       
- Sábado: 7h, 17h e 19h 
- Domingo: 8h, 10h e 19h        
- 1ª Sexta do mês: 19h e Adoração     
- Dia 20 - Dia da Consolação:                   
17h – Terço da Consolação e 
Vésperas de Nossa Senhora 
18h - Adoração ao Santíssimo                                            
19h – Missa de N.S. Consolata  

 

Comunidade Divina 
Misericórdia (EQN 311-312) 

 

- Domingo: 17h e 20h30      
- Toda Sexta-feira: 15h  
- 1ª Sexta do mês: 
  15h, com Adoração  
- Toda última sexta-feira do mês, 
Missa com bênção dos enfermos 
às 15h. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Semana de Oração 

pela Unidade Cristã 
A Semana de Orações pela Unidade 

começa com a festa da Ascensão do 

Senhor.  

No dia 7 de junho, teremos uma 

Celebração Ecumênica, na Matriz, 

às 20h, com a participação de vários 

pastores de igrejas evangélicas.  

Participe deste momento forte de 

Orações pela Unidade para conhecer 

melhor o que é o Ecumenismo. 

 

 

CAMPANHA DE ALUGUÉIS 
PARA IMIGRANTES 
VENEZUELANOS 
No dia 16 de maio, foi enviada para 
Roraima a segunda coleta, 
referente ao mês de abril: R$ 

4.159,99 reais.  
Agradecemos e convidamos as 

pessoas e pastorais a continuar 
participando da Campanha.  
Deixe sua contribuição na 

Secretaria da Paróquia ou no 
Plantão do Dízimo.  

 
 

Domingo Mariano 

O Terço com as velas foi um dos 

momentos maravilhosos de reflexão 

e testemunho sobre a presença de 

Maria na vida dos cristãos.  

A partir das reflexões durante 

os encontros da Quaresma, os 

moradores da Quadra 313 

decidiram formar uma Equipe 

de Animação Missionária da 

Quadra (EAMQ). Juntos, vão 

incentivar a participação dos 

paroquianos da quadra. 
Parabéns! 
 

 
No dia 20 de Junho, só haverá missas 
na Matriz pela manhã, às 8h e às 10h. 


