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MÊS DE OUTUBRO FOI MARCADO POR ORDENAÇÕES 
NA CATEDRAL DE SANTO ANTÔNIO

Alegria e muita emoção, esses fo-
ram os sentimentos que tomaram 
conta de quem esteve na Catedral 

de Santo Antônio nos sábados 23 e 30 de 
outubro, quando aconteceram as Ordena-
ções Diaconal e Presbiteral de seminaris-
tas e diáconos da Diocese de Osasco.

Dia 23 foram ordenados diáconos os se-
minaristas Douglas Henrique, Francisco 
das Chagas, Jefferson Bezerra, Jonathan 
Paes, Juliano Pires, Kennedy Robert, Mar-
co Aurélio, Robison José, Rogério Batista, 
Samuel Elias e Tiago dos Santos. O diáco-

no Robison realizará seus trabalhos pasto-
rais na Catedral de Santo Antônio.

A Santa Missa de Ordenação Diaconal 
foi presidida pelo Bispo Dom João Bos-
co e contou com a participação do Coral 
Madrigal, sob a regência do Maestro José 
Roberto Palomino. 

Ordenação Sacerdotal – Já no último dia 
30 foram ordenados presbíteros Eder Bruno, 
Rafael dos Santos e Vinícius Soares.  Padre 
Vinícius, que já estava na Catedral  permane-
cerá como vigário da Igreja Mãe da Diocese 

de Osasco.
No dia seguinte os 

paroquianos da Cate-
dral, amigos e familia-
res do neo-sacerdote 
puderam participar 
da sua primeira mis-
sa, que também acon-
teceu na Catedral de 
Santo Antônio. Em se-
guida o novo vigário 
foi recebido com uma 
recepção de boas-vin-
das com a participação 
do clero, familiares e 
amigos próximos, no 
Espaço Catedral.

Pela primeira vez na história da Diocese de Osasco foram ordenados 
onze diáconos e na semana seguinte três neo-sacerdotes
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BASTIDORES DAS ORDENAÇÕES MOBILIZOU TODAS
 AS EQUIPES DA CATEDRAL

Para que ambas Celebrações aconte-
cessem da melhor forma possível, 
diversos colaboradores da Catedral 

se prepararam durante meses. A equipe de 
manutenção, por exemplo, realizou diver-
sas ações como pintura, limpeza, manuten-
ções preventivas, lavagens e desinfecções 
de diversas áreas. 

A equipe de som e transmissão também 
se preparou para receber os eventos. As 
transmissões agora contam com uma nova 
câmera que possibilita captar imagens com 
maior qualidade, tornando mais realista a 

transmissão das Santas Missas. 
Em ambas as datas,  a equipe realizou a 

instalação de um telão de led no estacio-
namento da Catedral,  para que familiares 
e amigos dos ordenandos pudessem acom-
panhar a celebração mesmo do lado de fora 
da Igreja.

Foi um mês de muita alegria e gratidão 
a Deus por trazer novos trabalhadores 
para  a messe. A Catedral de Santo An-
tônio continua fazendo parte da história 
da Diocese de Osasco. Gratidão a todos 
que participaram!
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