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Convite para rezar diante do crucifixo de Coesfeld 

 

 

 

Dia 31 de março de 2020, recebemos um convite do Padre Johannes Arntz, pároco da Paróquia de 

São Lamberti, em Coesfeld. Todos os dias, ao meio-dia, é celebrado um momento de oração 

diante do crucifixo na Igreja de São Lamberti e é transmitido ao vivo. O Padre Arntz está 

convidando a todos a se abrirem ao poder do crucifixo de Coesfeld, o poder do Cristo compassivo. 

Ele fez um convite especial às Irmãs de Notre Dame para que se unam a esta rede mundial de 

oração. Pode-se assistir a transmissão ao vivo em 

https://www.webstream.eu/gottesdienststlambertikirchecoesfeld 

O momento de oração dura cerca de 15 minutos e inclui música, uma leitura, reflexão, preces e a 

oração do Pai Nosso. Todos são convidados a enviar preces para kreuzgebet@lamberti-coesfeld.de 

Preces em inglês também são bem-vindas. Após a transmissão ao vivo, o vídeo permanecerá 

disponível por um dia.  

Em outra iniciativa, as igrejas cristãs convidam para um período de oração todas as noites, ao qual 

a Paróquia de São Lamberti está se unindo. Às 19h30min, os sinos das igrejas tocam, as pessoas 

colocam velas acesas nas janelas e rezam o Pai Nosso. Esse gesto é para expressar gratidão, 

intercessão e esperança: gratidão a todos que estão trabalhando pelo bem dos demais durante 

esses tempos difíceis; intercessão pela força que precisamos para superar os obstáculos que o 

corona vírus coloca diante de nós e esperança por uma luz no final do túnel. A foto mostra a vela 

acesa da Casa Mãe em Roma. Se desejarem, poderão enviar uma foto da vela de oração da sua 

comunidade e a publicaremos neste site. Envie sua foto diretamente para 

sndwebmaster@snd1.org, indicando a localização da sua comunidade. 
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