Ordenação Diaconal

Convite

Escola Diaconal São Filipe, Evangelista e Diácono

A Diocese de Bom Jesus do
Gurguéia, na pessoa de seu Bispo
Dom Marcos Antonio Tavoni,
convida para a Solenidade de
encerramento do
Ano Jubilar Diocesano

Altamiran Lopes Ribeiro
"…Esvasiou-se a si mesmo e tomou a forma
de servo…" (Fl. 2,7)

Diocleci Pereira Jacobina
"Ele é meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza, e nele confiarei" (Sl. 91, 2)

Francisco Alves de Carvalho Filho

"Não tenha medo, esforça-te e tem bom ânimo; não
pasmes, nem te espantes, porque o SENHOR, teu Deus,
é contigo, por onde quer que andares". (Js. 1,9)

João Paulo Silva Tavares
“Eu, porém, estou no meio de vós como aquele
que serve!" (Lc 22, 27c)
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Moaci Alves de Souza
"Se alguém está em Cristo e uma nova criatura
o que e velho já se passou e agora e uma
nova criatura" (2 Cor. 5,17)

Renato das Chagas e Silva

"Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação
de Deus em Cristo Jesus" (Fl. 3,14)

Dia 03 de outubro, 10h
Catedral Diocesana Nossa Senhora das Mercês
Bom Jesus – Piauí

Samuel de Araújo Souza

“Quem oferece um sacrifício de gratidão é que me
glorifica, e a quem persevera em seu caminho eu farei
ver a salvação de Deus" (Sl. 50, 23)

Welson Luiz Bezerra Campelo
“Quanto a mim e à minha família, nós serviremos
ao SENHOR" (Js 24,15)

Paramentos

Litúrgicos:

Brancos

Confirmação de presença: (89) 3562-2496
ou e-mail: curia@diocesedebomjesus.org.br

Willian Ferreira dos Santos Junior

"Eu vivo, mas já não sou eu; é Cristo que vive em mim.
A minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé no Filho
de Deus, que me amou e se entregou por mim" (Gl. 2, 20)

