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A Liturgia como Disciplina Eclesial de Espiritualiz ação

A liturgia é uma disciplina da Igreja de Cristo, us ada logo no inicio de sua organização, para orienta r
o serviço público nas comunidades, com o objetivo d e celebrar a anamnese de Cristo e favorecer a
espiritualização e santificação dos crentes fiéis. A liturgia constitui uma ameaça para o mundo
profano, pois ela sacraliza tudo o que ela toca, se ndo essencial sua observância nestes tempos em
que o profano adentrou à Igreja, até mesmo estando presente de forma acintosa em vários templos
cristãos.

A Igreja de Cristo adota para os seus serviços de n atureza pública e congregacional a Liturgia
Sagrada, uma disciplina eclesial que teve inicio na  memorável quinta-feira santa, pelo próprio Jesus
Cristo, o Filho Unigênito de Deus, ao celebrar a Sa nta Ceia da Páscoa junto com seus Discípulos em
um sobrado em Jerusalém, na Palestina, no ano 34. N essa ocasião Jesus Cristo instituiu o
Sacramento da Eucaristia, durante a Santa Ceia e ma ndou que repetíssemos esta cerimônia para
celebrar a sua memória. 

Na quinta-feira santa deste ano de 2015 estaremos r epetindo esta comemoração aniversarial pela
1988ª vez, pois fazem cerca de 1988 anos que Jesus Cristo instituiu esta ordenança.

A palavra “Hemerológio”  é derivada da língua grega usada pelos primeiros cristãos e quer dizer
"dias das homenagens", onde se assinala as comemora ções ao longo do tempo cronológico e que
na Igreja Cristã se usa para a santificação do temp o. A santificação do tempo às vezes é também
denominada pelas palavras “agiazocronia”, "hierocro nia" e "agiocronia" também derivadas da
língua grega de uso corrente na antiguidade cristã.  

Aqui não se usa a palavra "calendário", como na Igr eja de Roma, para fugir da origem pagã do
termo, pois ele teve origem nas "calendas latinas",  que eram festas pagãs.

O Hemerológio Cristão no Catolicismo Apostólico Sal omonita, comemora 1988 anos de Liturgia
Cristã, por que considera que Cristo nasceu cerca d e seis anos antes do inicio da nossa era e como
Ele estava com 33 anos quando instituiu a Santa Cei a Mística, fazem portanto 1988 anos desse
acontecimento.

O Hemerológio Cristão propõe as VIVÊNCIAS DA ANAMNE SE CRÍSTICA NA HISTÓRIA DA
SALVAÇÃO; em outras palavras, o Catolicismo Apostól icoSalomonita propõe para seus membros,
crentes fiéis em Cristo Salvador, comemorar ao long o dos 365 dias do ano cronológico, as
diferentes etapas da intervenção de Deus na Históri a do Mundo, através das Três Pessoas Divinas.
Estas vivências ocorrem através da Liturgia Sagrada , que procura “atualizar”  na vida dos cristãos
esses MISTÉRIOS DIVINOS DA VIDA.



O MOVIMENTO DE DEUS A FAVOR DA HUMANIDADE

Deus, a Triuna Divindade, é a Fonte que efetiva doi s grandes movimentos redentores que viabilizam
a evolução criativa, o desenvolvimento, o crescimen to, a conscientização, a operação do bem, a
construção da paz e fraternidade, o aperfeiçoamento , a salvação e o retorno do ser humano para
Deus.

No primeiro movimento pensa-se em um arco descenden te, pois Deus, o Ser Consciencial Eterno,
desce de sua magnitude e mergulha na matéria sua cr iatura como principio inteligente, como causa
primária de todas as coisas, realizando o vir-a-ser  da realidade existencial, como Deus Pai/Mãe de
todas as criaturas, viabilizando na terra o cenário  da evolução da humanidade, no seio da qual o
Cristo, Filho Unigênito de Deus, se faz homem na pe ssoa de Jesus de Nazaré. É o Deus se tornando
homem. Por isso esse movimento descendente é denomi nado de TEOANTROPÉIA,  palavra originada
da língua grega que significa Deus se humanizando.

No segundo movimento imagina-se um arco ascendente,  pois o Deus escondido sobre o véu da
humanidade de Jesus de Nazaré se revela como Cristo , o Filho Unigênito de Deus Pai/Mãe, anuncia
o seu evangelho libertador, consuma a obra da reden ção humana, sendo fiel a seu plano salvador,
mesmo diante da morte na cruz e edifica a sua Igrej a como seu Corpo Místico, para estar conosco
até o fim dos tempos através dos cristãos como memb ros do seu Corpo, agindo influenciados pelas
orientações do Espírito Santo de Deus. É a humanida de do homem e da mulher se espiritualizando e
se cristificando como filhos adotivos de Deus. Por isso esse movimento ascendente é denominado
de ANTROPOTÉIA , palavra de origem na língua grega que significa o  ser humano se tornando
divino.

Em cada um desses dois movimentos de Deus, o movime nto da teoantropéia e o movimento da
antropotéia, haverá sempre três tempos de ações e v ivências litúrgicas para o cristão:

   *  o tempo de preparação     para     o     evento;   

   *   o tempo     de     celebração     do     evento;   

   *   o tempo     de     reflexão     sobre     a     importância     do     evento.

I Movimento – Arco Descendente
Teoantropéia

Idéia Central: O Cristo, Filho Unigênito de Deus, s e manifesta no planeta terra 
tornando-se pessoa humana em Jesus de Nazaré.

Tempo do Advento
Preparação dos seres humanos para receber o Cristo de Deus em suas vidas.

Lições Bíblicas 
Cada tema indicado para as reflexões e vivências li túrgicas deverá ser baseado nas Sagradas
Escrituras (uma das obras reveladas mais coerente q ue exite), não estando já indicados, para dar
oportunidade ao Reitor da Comunidade e sua Equipe, de livremente preparar suas aulas e seus
sermões, pois os cristãos devem ter intimidade com a utilização e manuseio das Sagradas
Escrituras.

Semana do Ano Eclesial 1988
(2014/2015)

Atualização dos Mistérios da Vida através da Anamne se Crística -
atos, fatos, comemorações, reflexões, vivências, ce lebrações
litúrgicas.

30/11/2014 - 1ª semana

Tempo do Advento
1º Domingo - Criação da Terra para cenário do desen volvimento e
evolução humana e formação da Ordem de Melquisedequ e para
precepção dos humanos.



07/12/2014 - 2ª semana 2º Domingo - Formação da equi pe Angélica para auxiliar
Melquisedeque na precepção da evolução maturadora d a
humanidade terrena.

14/12/2014 - 3ª semana

 18/12/14 Quinta-feira
 19/12/14 Sexta-feira
 20/12/14 Sábado

3º Domingo - Encarnação dos humanos que atuaram com o
participantes no plano da redenção crística.

- Têmporas Estacionais de Verão - Festa das Luzes

Retiros de reflexão, recolhimento, ordens sacras, t omada de
posições, discipulado cristão.
Gratidão das Igrejas Locais pelos bens do tempo e d a vida. 
Cor Litúrgica: Vermelho - Simbolizando a coragem e a tenacidade
na prática do amor e caridade para com todas as cri aturas de Deus.

21/12/2013 - 4ª semana 4º Domingo - Surgimento dos p rofetas que prepararam as
consciências dos humanos para receber o Cristo de D eus.

Tempo de Natal

Celebração do surgimento do Cristo de Deus na terra  e nas vidas dos seres
humanos

25/12/2014 - 4ª semana
Tempo de Natal

Quinta-feira - Natal de Jesus - 
Alegrias cósmicas e Louvores a Deus celebram o Mini stério dos
Anjos: O Cristo de Deus nasceu em Jesus de Nazaré, em Belém de
Judá.

28/12/2014 - 5ª semana Domingo Pós-Natal - Alegrias da Família de Jesus pelo nascimento
do menino anunciado pelo anjo

01/01/2015 - 5ª semana Quinta-feira - Ano Novo Civil  - Inculturação de Jesus no Judaísmo -
Circuncisão e recepção do santo nome de Jesus 

04/01/2015 - 6ª semana Domingo da Epifania do Cristo  de Deus 
A humanidade representada pelos três Magos reconhec e a
divindade de Jesus. 

Tempo da formação da pessoa de Jesus

Reflexão sobre a formação da pessoa de Jesus de Naz aré

11/01/2015 - 7ª semana

Tempo Pós Epifania

1º Domingo - A provisão da família pobre para o sus tento do
menino Jesus.

18/01/2015 - 8ª semana 2º Domingo - A infância do Me nino Jesus

25/01/2015 - 9ª semana 3º Domingo - A educação domés tica de Jesus

01/02/2015 - 10ª semana 4º Domingo - A educação temp lária de Jesus

08/02/2015 - 11ª semana 5º Domingo - Inculturação no  judaísmo -
O Rito de passagem na adolescência de Jesus após os  12 anos -
Bar Mitzva - È recebido na comunidade dos adultos

* Silêncio histórico da vida de Jesus 

** A vida oculta de Jesus e a comunidade dos essêni os



II Movimento - Arco Ascendente
Antropotéia

Idéia Central: A pessoa humana Jesus de Nazaré, se manifesta como Filho de Deus Pai/Mãe,
anuncia o Evangelho Salvador, consuma a obra da Red enção Humana e edifica a Igreja como seu
Corpo Místico.

O ser humano se espiritualiza na comunhão com Deus mediatizada pelo Cristo; cristifica-se
como Membro do seu Corpo Místico, para manifestar o  Cristo no mundo e retornar ao seio da
Deidade Absoluta.

Tempo da metanóia e catarse penitencial
Conversão e preparação para entronizar o Cristo de Deus como Senhor da história

da nossa vida pessoal, em nossa trajetória rumo a D eidade Transcendental

15/02/2015 - 12ª semana 

Tempo de Metanoia - Conversão - Cinzas

1º Domingo das Cinzas - Início da metanóia e catars e penitencial 
Arrependimento, conversão e reforma interior

22/02/2015 - 13ª semana 2º Domingo - Jesus é batizad o por João no rio Jordão Prática da
justiça e da penitência.

01/03/2015 - 14ª semana 3º Domingo - Jesus é provado  no deserto e vence a tentação 
Retiro, jejum e oração 

08/03/2015 - 15ª semana 4º Domingo - Jesus-está-no- mundo: vai a festa de casamento,
dialoga com a pecadora, opera maravilhas.
Realiza taumatos ( dons e habilidade) e terastes (M ilagres como
sinal do céu)

15/03/2015 - 16ª semana 5º Domingo - Jesus ensina o povo.
Usa a didascália, a martiria, a querigmática.

19/03/2015 - Quinta-feira
20/03/2015 - Sexta-feira
21/03/2015 - Sábado

22/03/2015 - 17ª semana

Têmporas estacionais de outono - Festa dos Frutos

Retiros de reflexão, recolhimento, ordens sacras, t omada de
posições, discipulado cristão.
Gratidão das Igrejas Locais pelos bens do tempo e d a vida. 

Cor Litúrgica: Amarelo - Simbolizando a confiança n os frutos da
terra e a fé na construção de um mundo melhor na te rra, de acordo
com o evangelho de Jesus de Nazaré.

6º Domingo - Jesus prepara seus epígonos –
 os apóstolos e os discípulos.
Jesus adota ministérios para a sua obra.

Tempo da Parusia do Cristo

Período do Cristo Encarnado
Celebração da presença eficaz de Jesus Cristo em no sso mundo

29/03/2015 - 18ª semana

Parusia do Cristo - Jesus de Nazaré

Domingo das Hosanas ou Ramos - Consagração dos Ramo s -
Reconhecimento da Senhoridade de Jesus Cristo em no ssas vidas.



 Entronização do Cristo de Deus como Senhor da noss a vida
pessoal.
(Guardamos os ramos de sua saudação, como sinal do nosso
compromisso, junto ao "Mesuzah" na porta de entrada de nossas
residências). 
 Há o costume dos cristãos queimarem partes desses ramos, com
orações a Deus para acalmar as tempestades e flagel os.

30/03/15- Segunda-feira
31/03/15 - Terça-feira
01/04/15 - Quarta-feira

Tríduo Preparatório para a vida de Testemunho do cr istão no
mundo.

02/04/15 - Quinta-feira Comemoração da Instituição d os Sacramentos da Ordem,
Eucaristia e Unções Sagradas.

03/04/15 - Sexta-feira Consumação do Plano de Redenç ão para os humanos. Paixão e
Morte do Senhor - Desnudação dos Altares. Luto no T emplo.

04/04/15 - Sábado:
           Durante o dia ...

Desolação do Templo – Tristeza e luto.
O corpo de Jesus está no túmulo, mas em espírito Cr isto visita o
Hades para anunciar seu Evangelho Salvador aos espí ritos que lá
estavam.

          Ao anoitecer ... Consagração do Fogo Novo e do Círio Pascal.
Preparação das Águas Lustral e Batismal.
Cristo Ressuscitou! Aleluia!
Celebração da Páscoa Cristã. Aleluia!

05/04/2015 - 19ª semana Domingo da Ressurreição - Al eluia! Jesus Cristo ressuscitou. Sua
sepultura está vazia, em kenosis - Verdadeiramente Ele
ressuscitou! Alegremo-nos! Aleluia!

Período do Cristo Ressuscitado

Durante 40 dias Ele se encontra com os apóstolos e discípulos e lhes transmite
ensinamentos.

12/04/2015 - 20ª semana

Parusia do Cristo - Cristo Ressuscitado

1º Domingo da Páscoa - Maria Magdalena vai ao túmul o e vê o 
Senhor Ressuscitado

19/04/2015 - 21ª semana 2º Domingo - Os discípulos v êem o Senhor Ressuscitado

26/04/2015 - 22ª semana 3º Domingo - O Cristo Ressus citado promete o revestimento de
poder.

03/05/2015 - 23ª semana 4º Domingo - O Cristo Ressus citado pede que os discípulos se
santifiquem na verdade.

10/05/2015 - 24ª semana 5º Domingo - Cristo Ressusci tado confere o múnus pastoral aos
apóstolos, que serão suas testemunhas em todos os c onfins da
terra, através do Ministério da Sucessão Apostólica  aos Ministros
do Templo e Crentes Fiéis, como Congregação do Povo  de Deus
em Jesus Cristo.

17/05/2015 - 25ª semana

21/05/15 - Quinta-feira
22/05/15 - Sexta-feira
23/05/15 - Sábado

Domingo da Ascensão do Senhor - Ascenção de Jesus C risto aos 
céus na presença de seus Apóstolos e Anjos de Deus.

Tríduo de Rogações na busca do Espírito Santo para orientar a
Igreja de Cristo e a vida pessoal dos Religiosos e Crentes Fiéis que
compõem a Congregação do Povo de Deus na terra - An tecede o
Pentecoste.



Tempo Missionário ( Martiria Eclesial )
Reflexão e aplicação dos ensinamentos de Cristo no mundo por aqueles que tem a

Igreja Interna construída em suas vidas. 

Período dos Fundamentos Eclesiais

24/05/2015 - 26ª semana

Testemunho Cristão - Fundamentos da Fé

Domingo de Pentecoste - Empoderamento no Espírito S anto.
1988º Aniversário de Instituição da Igreja Cristã A postólica.
Aniversário do Hemerológio Cristão - Ano Litúrgico 1988.

31/05/2015 - 27ª semana Domingo da Santíssima Trinda de - Festa da Triuna Divindade.
O Ser Eterno, o Vivente Universal, se manifesta na Comunidade da
Trindade Santíssima, no devir existencial, na manut enção da ordem
criada e no cumprimento das funções da criação exis tencial. 
Participação na Comunidade da Trindade -

07/06/2015 - 28ª semana Domingo do Corpo Crístico, o  Corpo de Luz -

Festa do Corpo de Luz, o Corpo Crístico dos Crentes  Fiéis, que se
desenvolve pelas boas obras e virtudes cristãs prat icadas - fé,
adoração, amor, esperança, caridade, reverência a D eus e outras -
o cristão é a Luz do Mundo, tendo o dever de manife stá-la para
dissipar as trevas. 

Período Missionário

Pregar o Evangelho e Testemunhar a Cristo, sendo o sal da terra e a luz do mundo

14/06/2015 - 29ª semana

18/06/15 - Quinta-feira
19/06/15 - Sexta-feira
20/06/15 - Sábado

Testemunho Cristão - Função Missionária do Crente

1º Domingo Missionário - Ser missionário na dimensã o da vida
pessoal.

Têmporas estacionais de inverno - Festa das Semente s.

Retiros de reflexão, recolhimento, ordens sacras, t omada de posições,
discipulado cristão. 
Gratidão das Igrejas Locais pelos bens do tempo e d a vida.

Cor Litúrgica: Verde - Simbolizando o recolhimento e a esperança em
um mundo melhor pela conjugação da nossa fé com o d inamismo da
natureza criada por Deus.

21/06/2015 - 30ª semana 2º Domingo - Ser missionário  na dimensão da íntima companhia

28/06/2015 - 31ª semana 3º Domingo -Ser missionário na dimensão da vida familiar.

05/07/2015 - 32ª semana 4º Domingo - Ser missionário  na dimensão da vizinhança.

12/07/2015 - 33ª semana 5º Domingo - Ser missionário  na dimensão da comunidade social.

19/07/2015 - 34ª semana 6º Domingo - Ser missionário  na dimensão da sociedade.

26/07/2015 - 35ª semana 7º Domingo - Ser missionári o na dimensão nacional.

02/08/2015 - 36ª semana 8º Domingo - Ser missionári o na dimensão patriótica.

09/08/2015 - 37ª semana 9º Domingo - Ser missionário  na dimensão mundial.

16/08/2015 - 38ª semana 10º Domingo - Ser missionári o na dimensão planetária.

23/0982015 - 39ª semana 11º Domingo - Ser missionár io na dimensão cósmica.

30/08/2015 - 40ª semana 12º Domingo - Ser missionári o na dimensão martirial.



Período da Compaixão
Ter compaixão por todas as criaturas de Deus

06/09/2015 - 41ª semana
Testemunho Cristão - Compaixão pelas Criaturas de D eus

1º Domingo da Compaixão - Ter compaixão pela humani dade 
Ministério de Melquisedeque e dos Anjos Custódios.

13/09/20145- 42ª semana

17/09/15 - Quinta-feira
18/09/15 - Sexta-feira
19/09/15 - Sábado

2º Domingo - Ter compaixão pelos animais Ministério  da Ordem 
dos Arcanjos de Deus.

Têmporas Estacionais da Primavera - Festa das Flore s.
Retiros de reflexão, recolhimento, ordens sacras, t omada de
posições, discipulado cristão.
Gratidão das Igrejas Locais pelos bens do tempo e d a vida.

Cor Litúrgica: Azul Celeste -
Simbolizando a alegria dos nossos propósitos diante  de Deus.

20/09/2015 - 43ª semana 3º Domingo - Ter compaixão pelos vegetais Ministério da Ordem 
dos Principados

27/09/2015 - 44ª semana 4º Domingo - Ter compaixão p ela água e pelos minerais. 
Ministério da Ordem das Potestades

04/10/2015 - 45ª semana 5º Domingo - Ter compaixão p elos ecossistemas da terra 
Ministério da Ordem dos Tronos, Querubins e Virtude s 

11/10/2015 - 46ª semana 6º Domingo -Ter compaixão pe la atmosfera da terra 
Ministério da Ordem dos Querubins, Tronos e Virtude s.

18/10/2015 - 47ª semana 7º Domingo - Ter compaixão p ela lua da terra. Ministério de
Michael, da Ordem dos Arcanjos de Deus.

25/10/2015 - 48ª semana 8º Domingo - Ter compaixão p elo nosso sistema solar. 
Ministério de Ofanim e Orofiel, da Ordem dos Serafi ns de Deus

01/11/2015 - 49ª semana

*****

08/11/2015 - 50ª semana

*****

15/11/2015 - 51ª semana

9º Domingo - Ter compaixão pelas constelações do cé u zodiacal 
Ministério de Ratsiel, da Ordem dos Elohim de Deus.

*****
10º Domingo - Ter compaixão pela Via Láctea - Ministério 

da Ordem dos Serafins de Deus.

*****

11º Domingo - Ter compaixão pelo espaço sideral.

 Ministério da Ordem dos Querubins de Deus.

*****

* Ter respeito pelas Hierarquias Espirituais da Comunhão 

com Deus e alinhamento harmonioso com a ordem criada 

para o bem.

Ministério da Humanidade Encarnada.

 22/11/2015 - 52ª semana Domingo de Cristo Rei do Un iverso - Isoforia Cristã  = Contribuição
para o Reino de Deus, de acordo com os talentos pes soais
recebidos.

O Cristo de Deus é o Rei do Universo. Os cristãos d evem refletir
em prestação de contas ao Rei, o que fizeram durant e o ano que
findou, pela implantação do Reino de Deus na terra,  e com
consciência planejar os seus compromissos para o no vo ano
espiritual que se iniciará.



26/11/2015 - Quinta-feira
 (antes do advento)

Dia Nacional de Ação de Graças - 
A ti, Senhor louvamos, por tuas infinitas dádivas

concedidas e por tudo o que fizemos em prol do Reino de

Deus aqui no planeta terra!

Solene "Te Deum" nas Igrejas Locais, Congregações ,

Seminários e Casas de Formação.

 ===> No próximo dia 29/11/2015 iniciará o novo ano eclesial 1989

Encarte Complementar

Sede Primaz e Comissariado Episcopal do Grande Rio
(Município de Duque de Caxias e Área do Grande Rio)

Dom Felismar Manoel - Bispo Primaz

Poderá variar segundo os costumes das Igrejas Locais

Ano

civil

2015

Evento

Crístico

Inculturação no

judaísmo
Comemoração e reflexões litúrgicas

01/01 Circuncisão Comemoração Recepção do nome de Jesu s 

06/01 Epifania
Apostolado Comemoração

Os 3 Reis Magos

Aniversário de Restauração da Autonomia 
Eclesial do Catolicismo Salomonita - 1965/1966

18/01 Confissão de Pedro – ap.

25/01 Conversão de Paulo - ap.
26/01 Timóteo e Tito – companheiros de Paulo

02/02 Apresentação
Purificação pós-parto de 
Maria e apresentação de 
Jesus ao templo

Simeão e Ana – Profecias

24/02 São Matias - ap.
19/03 São José – esposo de Maria
25/03 Anunciação de Maria – Arcanjo Gabriel
25/04 Marcos – evangelista

01/05 Felipe (Co-Patrono da Tradição) e Tiago (menor)
– ap.

09/05 Apostolado Devocional do Cordão das
Misericórdias de Jesus

São Pacômio - Asceta cristão do deserto . * 
Tebas 292 +348 Egito

31/05 Maria visita Isabel
11/06 Barnabé – ap.
24/06 Natividade de João Batista

29/06 Apostolado Comemoração Sagração Episcopal de Dom Manoel Ceia 
Laranjeira

29/06 Pedro e Paulo – ap.
22/07 Maria Madalena – conversão
25/07 Tiago – ap.

06/08 Transfiguração Dia da Toga, Balandrau ou 
Vestes litúrgicas Transfiguração de Jesus



Ano

civil

2015

Evento

Crístico

Inculturação no

judaísmo
Comemoração e reflexões litúrgicas

15/08 Apostolado Comemoração Sagração Episcopal de Dom  Salomão Ferraz
15/08 Bem aventurança da Mãe de Jesus

21/08 Apostolado Comemoração Aniversário do Realinhamento às Orientações 
Salomonianas - I COCI-TS 2010

24/08 Apostolado Comemoração
Bartolomeu – ap.
Aniversário da Ordenação Diaconal do Bispo 
Felismar Manoel - 1965

07/09 Dia da Pátria Brasileira Identidade Nacional
14/09 Dia da Santa Cruz
18/09 Apostolado Comemoração Aniversário da Fraternida de Fabiano de Cristo
21/09 Mateus – ap. e evangelista

29/09 Hierarquias sagradas de 
Deus

São Miguel e Todos os Anjos

04/10 Apostolado Comemoração Ministério de Francisco d e Assis
17/10 Apostolado Comemoração Ministério de Fabiano de Cristo
18/10 Lucas – evangelista

23/10 Tiago de Jerusalém – irmão de Jesus – mártir 
em 62, Patrono do Rito Maior

28/10 Apostolado Comemoração
Simão e Judas – ap.
Aniversário da Ordenação Presbiteral do Bispo 
Felismar Manoel - 1965

01/11 Todos os Santos
02/11 Dia dos Desencarnados Atavismo cultural e Ances tralidade
30/11 Apostolado Comemoração Sagração Episcopal de Dom  Felismar Manoel
30/11 André (Co-Patrono da Tradição) – ap.
9/12

a
14/12

Apostolado Comemoração
Emancipação do Catolicismo Evangélico no 
Brasil - I Congresso Católico Livre em 1936

21/12 Tomé – ap.
25/12 Encarnação Mistério da Teoantropeia Nascimento d e Jesus de Nazaré
26/12 Estevão – diácono – mártir
27/12 João – ap. e evangelista
28/12 Santos inocentes


