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Convite do Papa aos bispos para Ato de Consagração 

 

1 - Papa Francisco durante uma liturgia na Basílica de São Pedro com cardeais e bispos (foto de arquivo) (Vatican Media)   

"Convido-o, querido Irmão, a unir-se ao referido Ato, convocando os sacerdotes, os 

religiosos e os outros fiéis para a oração comunitária nos lugares sagrados, no dia de 

sexta-feira 25 de março, de modo que o santo Povo de Deus faça, de modo unânime 

e veemente, subir a súplica à sua Mãe. A propósito, transmito-lhe o texto da própria 

oração de consagração para poderem recitá-la, ao longo desse dia, em união 

fraterna." 

Já passou quase um mês do início da guerra na Ucrânia, que está a causar sofrimentos cada dia mais 

terríveis àquela atormentada população, ameaçando mesmo a paz mundial. Nesta hora escura, a 

Igreja é fortemente chamada a interceder junto do Príncipe da Paz e a fazer-se próxima a quantos 

pagam na própria pele as consequências do conflito. Nesta linha, sinto-me agradecido a todas as 

pessoas que estão a responder, com grande generosidade, aos meus apelos à oração, ao jejum e à 

caridade. 

Agora, acolhendo também numerosos pedidos do Povo de Deus, desejo confiar de modo especial a 

Nossa Senhora as nações em conflito. Como disse domingo no final da oração do Angelus, no dia 25 

de março, Solenidade da Anunciação, pretendo realizar um Ato solene de Consagração da 

humanidade, particularmente da Rússia e da Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria. Uma vez que 

é bom predispor-se para invocar a paz renovados pelo perdão de Deus, tal Ato acontecerá no 

contexto duma Celebração da Penitência, que terá lugar na Basílica de São Pedro às 17h00, hora de 

Roma. O Ato de Consagração está previsto para as 18h30. 

Quer ser um gesto da Igreja universal, que neste momento dramático leva a Deus, através da Mãe 

d’Ele e nossa, o grito de dor de quantos sofrem e imploram o fim da violência, e confia o futuro da 



humanidade à Rainha da Paz. Por isso convido-o, querido Irmão, a unir-se ao referido Ato, 

convocando os sacerdotes, os religiosos e os outros fiéis para a oração comunitária nos lugares 

sagrados, no dia de sexta-feira 25 de março, de modo que o santo Povo de Deus faça, de modo 

unânime e veemente, subir a súplica à sua Mãe. A propósito, transmito-lhe o texto da própria oração 

de consagração para poderem recitá-la, ao longo desse dia, em união fraterna. 

Agradeço-lhe pela disponibilidade e a colaboração. De coração abençoo o querido Irmão e os fiéis 

confiados aos seus cuidados pastorais. Que Jesus vos proteja e a Virgem Santa vos guarde. Rezai por 

mim. 

Fraternamente, 

Roma – São João de Latrão, 21 de março de 2022  



24h para o Senhor! 

 

Prezada comunidade! 

Nos próximos dias 25 e 26 de março, dentro da caminhada da Quaresma, somos convidados a 

dedicar 24h para o Senhor, ou seja, intensificar nossas orações pessoais e comunitárias, além de 

incentivar as orações pessoais, seja organizando momentos comunitários de celebração da Eucaristia, 

Horas Eucarísticas, récita do terço, ladainha, via-sacra, entre outros. 

No dia 25 de março, Solenidade da Anunciação do Senhor, o Papa consagrará a Rússia e a Ucrânia 

ao Imaculado Coração de Maria. E convidou todos os católicos, e demais pessoas e instituições 

desejosas de paz no mundo, a se unirem nesta iniciativa. 



A oração do Santo Padre acontecerá às 17h, horário de Roma, correspondendo às 13h, horário de 

Brasília.  

Haverá transmissão pelas redes sociais da Santa Sé. 

Neste dia o Bispo Diocesano Dom Tarcísio Scaramussa,SDB estará na Catedral, às 17h, para fazer 

também, em comunhão com o Papa, a Oração de Consagração. 

Você pode acompanhar pelas redes sociais da Catedral Diocesana de Santos, e também no facebook 

da Diocese. 

 

2 - Veja mais da programação da Catedral Diocesana de Santos  

https://www.facebook.com/Catedraldiocesedesantos
https://www.facebook.com/diocesedesantos
https://www.facebook.com/diocesedesantos


 

Palavra Viva 

 

Veja a Palavra Viva do Quarto Domingo da Quaresma na página do Diácono Ernesto Bechelli: 

Assista 

https://youtu.be/4HQYQJXQzpM


DDC abre inscrições 

 

Estão abertas as inscrições para o Dia do Coroinha, o DDC 2022. O evento acontece dia 14 de maio, 

das 8h às 13h, no Colégio Liceu Santista. Os interessados podem, até o dia 6 de maio, entrar em 

contato com o coordenador do grupo de coroinhas da própria comunidade.  

O valor de inscrição é de R$15,00 por pessoa, o que inclui  almoço no local. Já o café da manhã será 

comunitário, portanto, a coordenação do evento pede para que todos levem lanche e/ou bebida para 

partilhar. 

Não há estacionamento disponível no colégio, mas é possível estacionar os carros nas imediações do 

evento. Os que irão de ônibus fretado devem informar à empresa contratada sobre essa condição. 

Fique de olho nas novidades para o DDC22 na página da Pastoral Vocacional. 

Pelas paróquias 
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Receba nosso boletim semanal pelo WhatsApp ou pelo email:  
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