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Ano Jubilar Diocesano: período de 18/06/2020, aniversário de
criação da Prelazia de Bom Jesus do Gurguéia (criada em 1920) a
03/10/2021, aniversário da elevação da Prelazia ao Grau de Diocese
(criada em 1981). Ano Jubilar, honrosamente, intitulado e chamado:

Ano

Jubilar Jequitibá & Rubi: O Jequitibá, árvore de
sobrevivência centenária, nobre e robusta, simboliza os 100 anos de
vida da Igreja de Bom Jesus. Representa bem as raízes da firmeza da
fé, plantada pelos primeiros evangelizadores, frades mercedários,
fixada no coração do povo católico do Sul do Piauí. O Rubi, pedra
preciosa e de coloração atraente, simboliza os 40 anos da Diocese,
retrata bem a alegria e jovialidade de uma igreja vibrante e atuante.
Jequitibá e Rubi simbolizam, a Igreja de Bom Jesus do Gurguéia que
em meio aos muitos desafios do Nordeste Brasileiro, segue firme e
consolidando-se.
Uma

circunferência dividida ao meio: Dois grandes
acontecimentos, comemorados em um único ano. Na parte superior, a
Igreja Santuário Bom Jesus da Boa Sentença, até 1981, Catedral da
Prelazia, trás o numeral 100, indicando o centenário de criação da
Prelazia; na parte inferior está a atual Catedral, dedicada a CoPadroeira da Diocese, Nossa Senhora das Mercês, trás o numeral 40,
em referência aos 40 anos da elevação da Prelazia ao Grau de Diocese.
Ao centro, dividindo os dois eventos, estão os símbolos do Brasão da
Diocese: as listas azuis paralelas indicam as águas abundantes da
região, acima o Rio Gurguéia que dá nome a Diocese e abaixo as águas
do maior lençol freático do Nordeste Brasileiro; no centro da
Logomarca, a coroa de espinhos e as chagas do Padroeiro da Diocese, o
Bom Jesus da Boa Sentença; emanando da parte superior e da parte
inferior da esfera, as cores do Jubileu: acima a cor jequitibá e abaixo a
cor rubi; e finalizando, circunda dota a esfera a frase que anuncia o
Jubileu e junto dela, acima, o Ano Jubilar, o período entre os anos
2020/2021.
Formato:

uma “medalha”, um bóton, um selo, expressa
condecoração, uma marca, a alegria jubilar, gratidão e honra. Todos os
diocesanos e diocesanos devem trazê-lo no peito! Estão de Parabéns,
seja pela alegria jubilar, seja pelos méritos de quem participou e ainda,
hoje, participa, efetivamente, na construção da história da pujante
Igreja Particular de N. S. Jesus Cristo, em Bom Jesus do Gurguéia.
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