
Retiro de Carnaval da Consolação 2021 acontece presencial e on-line 

 

72 horas de oração pedindo proteção para famílias nesse tempo de pandemia 

 

 

A 26ªedição do tradicional Retiro de Carnaval realizado pela Comunidade Católica Consolação 

Misericordiosa acontece nos dias 12, 13, 14 e 15 de fevereiro. Neste ano, o retiro apresenta o 

formato de 72 horas ininterruptas de oração on-line por meio do tríduo a Divina Misericórdia 

pedindo proteção para famílias nesse tempo de pandemia. Toda programação do retiro será 

transmitida pelos canais das redes sociais (youtube, instagram e facebook) da Consolação e Rádio 

107.7 FM. O evento começa na sexta-feira (12), às 15h, com a missa de abertura na sede da 

comunidade, localizada na Rua José Dionísio da Silva, 97, no bairro Castelo Branco.  

Por conta das limitações impostas pela pandemia, a Consolação Misericordiosa programou o 

seu retiro em duas modalidades: presencial e on-line. O formato presencial contará com adoração ao 

Santíssimo Sacramento para o público jovem das 11h às 13h e missa, às 15h, para o público em 

geral, na sede da Comunidade Consolação, respeitando todos os protocolos de biossegurança e a 

capacidade do número de pessoas determinado pelos órgãos competentes.  

Para a participação presencial durante as missas e adoração ao Santíssimo é necessário o 

agendamento antecipado por meio de mensagem via WhatsApp ao número (83) 98675-7985. Após 

a solicitação, a pessoa receberá o link para realizar sua inscrição on-line. Isso ocorre porque há um 

número limitado de vagas no local. 

No atual contexto de instabilidade, desemprego e insegurança, o Retiro de Carnaval da 

Consolação 2021 propõe oferecer auxílio espiritual por meio de momentos oracionais 

especialmente direcionados à intercessão pela superação das dificuldades oriundas da ansiedade, 

depressão e pânico, que esse tempo pandêmico tem intensificado em muitos corações. Com o tema 

“Família sob proteção à divina misericórdia”, o retiro oferece momentos de oração com missas, 

adoração ao Santíssimo Sacramento, veneração da relíquia de Santa Faustina, louvor, terço da 

misericórdia e apresentações artísticas. Os momentos oracionais serão conduzidos pelo padre 

Sandro Santos, moderador da Consolação, Padre Eunildo Cartaxo, pároco da Paróquia Santo 

Antônio de Pádua, em Mata Redonda, religiosos e missionários da Consolação.  

 

Programação: 

 

Local: Sede da Comunidade Consolação 

12/02 – Sexta-feira 

15h – Missa (público em geral - necessário agendamento prévio) 

 

13/02 - Sábado 

11h-13h Adoração ao Santíssimo (público jovem – necessário agendamento prévio) 

15h - Missa (público em geral - necessário agendamento prévio) 

 

14/02 – Domingo 

11h-13h Adoração ao Santíssimo (público jovem – necessário agendamento prévio) 

15h - Missa (necessário agendamento prévio) 

 

15/02 – Segunda-feira 

11h-13h Adoração ao Santíssimo (público jovem – necessário agendamento prévio) 

15h - Missa (público em geral - necessário agendamento prévio) 

 

OBS: Agendamento – contato: (83) 98675-7985 (WhatsApp) 

 

Contatos: Consolação: informações: (83) 3222-0207  


