
Considerado o “Patrono da Juventude”, São Luís Gonzaga nasceu

no ano de 1568 na Corte de Castiglione.

Recebeu por parte de sua mãe a formação cristã. Já seu pai o

motivava a ser príncipe. Sua família tinha muitas posses mas,

graças ao amor de Deus, Luís – desde cedo – deixou-se possuir por

esse amor.

Deixar-se amar por Deus é fonte de santidade.

Com dez anos de idade, na corte, frequentando aqueles meios,

dava ali testemunho do Evangelho e se consagrou a Nossa Senhora.

Ali descobriu seu chamado à vida religiosa e queria ser padre.

Luís tornou-se o modelo da pureza para todos os jovens,

mesmo em meio às vaidades e tentações do seu tempo. Ele teve

uma grande provação por parte do seu pai, que ao saber que

desejava ser sacerdote, não só o desaconselhou, mas passou a

levá-lo em festas mundanas.

Renunciou ao título e à herança paternas e aos catorze anos

entrou no noviciado dos Jesuítas. Esquecendo totalmente sua

origem de nobreza, escolheu para si as incumbências mais

humildes.

Algo também que marcava a espiritualidade de Luís era a

pergunta que fazia a si mesmo diante de algo importante a fazer:

"De que serve isto para a Eternidade?"

São Luís Gonzaga teve de ir para Roma no ano de por1590

motivos de estudo, mas ao deparar-se com as vítimas do

contagioso , compadeceu-se dos que sofriam e seutifo

envolvimento foi tanto ao ponto de pegar a doença e morrer no

dia 21 de junho de 1591 (data esta que hoje se comemora o seu

dia) com apenas 23 anos, em nome da caridade e pureza.

São Luís Gonzaga, rogai por nós!
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Dia 19 – Junho – Quinta
Corpus Christi
09h00- Missa Arquidiocesana - Catedral da Sé
16h00- Missa Solene

Procissão e Bênção do SantíssimoEm seguida:
*Traga material de higiene para ser partilhado

Dia 20 – Junho – Sexta
20h00- Missa Solene - Envio dos novos Cerimoniários,
Acólitos e  Coroinhas
*O Coral da Paróquia animará a celebração  entoando a Missa Sertaneja

Creme de Milho e Caldo VerdeApós a missa:

Dia 21 – Junho – Sábado
Dia de São Luis Gonzaga
15h00- Missa – Primeira Eucaristia

Bolo de São LuisApós a missa:
Apresentação Teatral “Promessa para São Luis”19h00-

Procissão, Queima de Fogos, Noite da SerestaEm seguida:
Música ao Vivo, Cachorro Quente e Vinho Quente

Dia 22 – Junho – Domingo
08h00- Missa

Carreata - Bênção dos carros10h00-
Missa Solene - Presidida por D. Milton Kenan Junior11h00-
Almoço Festivo – Churrasco12h00-
Missa18h00-


