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1- Bem feliz é a nossa terra

2- Aqui estão os teus filhos devotos
Exultantes de alegria e fé.
Ao ouvir teu suave conselho:
“Fazei tudo que Jesus disser”. (Jo 2,5)

Que nasceu à sombra da Cruz.
Os primeiros que aqui chegaram,
Ergueram um Trono à Mãe de Jesus.

Letra: Padre Valdiran Ferreira dos Santos
Música: Inspirada no Hino Santa Igreja, Romana, Católica

3- Esta terra cresceu triunfante,
Envolvida em teu manto de luz.
O cruzeiro é o sinal constante,
Do amor que temos a Jesus.

 

HINO DE NOSSA SENHORA DO BOM 
CONSELHO

Ó Maria, Mãe do Bom Conselho,
Abençoa estes filhos teus.
Guarda a nossa Arapiraca,
Sob as mãos poderosas de Deus. (2x)

4- Os teus filhos humildes e nobres
Vêm a Ti com amor e com zelo,
Buscam sempre em Ti, Ó Maria,
Teu materno e santo conselho.

5- Os fiéis desta tua paróquia                                                                            
Rendem aos céus uma prece feliz.
A Rainha revestida de Glória
Que refulge na nova Matriz.

6- Ó Maria, a ti, nosso canto,
Que Bondade é teu coração!
Conduze-nos ao Céu, te pedimos,
A Jesus nossa eterna mansão.

@ConcatedraldeArapiraca

REALIZAÇÃO: APOIO:

Após a construção da 1ª Matriz, devido ao grande 
crescimento do município, foi preciso a construção de uma 
Matriz maior, e foi levantada a Concatedral de Nossa Senhora 
do Bom Conselho também no centro de Arapiraca. Seu 
primeiro pároco foi Padre Epitácio Santos (in memorian), 
passando um bom tempo pastorando esta querida 
comunidade. Logo depois quem assumiu a paróquia foi 
Monsenhor Aldo de Melo Brandão (in memoriam), onde 
honrosamente administrou durante 25 anos, e nos tempos 
atuais tem como pároco o Pe. Paulo e Pe. José Adeilton 
Vigário Paroquial.

Desta forma convidamos Vossa Senhoria e família a 
participar dos festejos da Virgem Mãe do Bom Conselho.

Pe. José Adeilton - Vigário Paroquial

História da Concatedral 

A 1ª Matriz de Nossa Senhora do Bom Conselho, também 
conhecida como Santuário do Santíssimo Sacramento, é uma 
igreja situada no centro da cidade de Arapiraca.

Começou a ser construída em 1864 por Manoel André sobre o 
túmulo de Maria Isabel Silva Valente, e inaugurada no dia 2 
de fevereiro de 1965. Representa o marco de fundação da 
cidade, pois ao redor da capela começou a crescer o povoado.

Nossa Senhora do Bom Conselho é a Padroeira do município 
de Arapiraca, sendo esta data comemorada todos os anos no 
dia 02 de Fevereiro, com a Missa Solene às 9h, presidida por o 
nosso Bispo Dom Valdemir Ferreira dos Santos. Às 16h 
acolhemos a imagem de Nossa Senhora vinda da cidade de 
Bom Conselho, no estado de Pernambuco conduzida pelos 
cavaleiros e amazonas, seguindo em procissão pelas ruas do 
centro de Arapiraca, encerrando com a celebração da Santa 
Missa.

Dom Valdemir Ferreira dos Santos - Bispo Diocesano

Diacono Adimar Paiva

Pe. Paulo de Melo Silva - Pároco



Divulgação das ações do centro; educação em saúde com 
exposição de banner's e cartazes; exposição das larvas de  
dengue e de peixes que se alimentam das larvas; 
orientações de prevenção de raiva animal e humana; 
esquistossomose; chagas e leishmaniose; 

24/01 - SEGUNDA-FEIRA

PROGRAMAÇÃO

 

AÇÕES DE SAÚDE:

Bazar de itens usados em bom estado: Roupas 
masculinas, femininas e infantis; calçados; bolsas; cintos; 
bijouteiras; cama/mesa/banho; artesanato.

Verificação pressão arterial e glicemia Com entrega de 
cartão de verificação; 
Diagnóstico precoce de tuberculose e hanseníase:
Questionário para os sintomáticos; Disponibilização de 
potinhos para coleta de escarro; Encaminhamento para 
consulta especializada; 

SMTT Educat iva:  Confecção  de  car tões  de 
estacionamento para idosos e deficientes;Totens e  
educação no trânsito e prevenção de acidentes;

AÇÕES SOCIAIS:

Banco de leite humano: Captação de doadoras de leite; 
campanha de doação de recipientes de vidro com tampa 
de plástico rosqueável (tipo vidro de café solúvel); 
educação saude com panfletos;

SMTT educat iva:  Confecção  de  ca r tões  de 
estacionamento para idosos e deficientes; totens e  
educação no trânsito e prevenção de acidentes;

Ações de diagnóstico de tuberculose e hanseníase: 
Questionário para os sintomáticos; encaminhamento 
para consulta especializada; dispolização de potinhos 
para coleta de escarro; 

Ações de diagnóstico de tuberculose e hanseníase: 
questionário para os sintomáticos; disponibilização de 
potinhos para coleta de escarro; encaminhamento para 
consulta especializada; 

Divulgação das ações do centro; educação em saúde com 
exposição de banner's e cartazes; exposição das larvas de  
dengue e de peixes que se alimentam das larvas; 
orientações de prevenção de raiva animal e humana; 

esquistossomose; chagas e leishmaniose; 

27/01/22- QUINTA-FEIRA

AÇÕES DE SAÚDE:

CENTRO DE ZOONOSES E ENDEMIAS

Saude mental/janeiro branco: Educação em saúde e 
panfletagem 

Divulgação das ações do centro; educação em saúde com 
exposição de banner's e cartazes; exposição das larvas de  
dengue e de peixes que se alimentam das larvas; 
orientações de prevenção de raiva animal e humana; 
esquistossomose; chagas e leishmaniose; 

26/01/22- QUARTA-FEIRA

CTA/Centro de Testagem e Aconselhamento em  HIV, 
Sifilis, Hepatites B e C:

AÇÕES SOCIAIS: 

CENTRO DE ZOONOSES E ENDEMIAS: 

25/01/22 - TERÇA-FEIRA

SMTT educat iva:  Confecção  de  ca r tões  de 
estacionamento para idosos e deficientes; totens e  
educação no trânsito e prevenção de acidentes;

Bazar de itens usados em bom estado: Roupas 
masculinas, femininas e infantis; calçados; bolsas; cintos; 
bijouteiras; cama/mesa/banho; artesanato.

AÇÕES DE SAÚDE: 

Divulgação das ações do centro; educação em saúde com 
exposição de banner's e cartazes; exposição das larvas de 
aedes aegypti (dengue)  e de peixes que se alimentam das 
larvas; orientações de prevenção de raiva animal e 
humana; esquistossomose; chagas e leishmaniose; 

Bazar de itens usados em bom estado: Roupas 
masculinas, femininas e infantis; calçados; bolsas; cintos; 
bijouteiras; cama/mesa/banho; artesanato.

AÇÕES DE SAÚDE: 

AÇÕES SOCIAIS: 

Verificação pressão arterial e glicemia com entrega de 

cartão de verificação; 

SAMU: Apresentação / simulação de como agir diante 
de acidente com vítima de queda de moto com capacete e 
fraturas. 

Realização de testes e  orientações  de prevenção ;
Verificação pressão arterial e glicemia Com entrega de 
cartão de verificação; 

CENTRO DE ZOONOSES E ENDEMIAS:

AÇÕES SOCIAIS: 

Bazar de itens usados em bom estado: Roupas 
masculinas, femininas e infantis; calçados; bolsas; cintos; 
bijouteiras; cama/mesa/banho; artesanato.
SMTT educat iva:  Confecção  de  ca r tões  de 
estacionamento para idosos e deficientes; totens e 
educação no trânsito e prevenção de acidentes;

 
HEMOAL (obs: manhã e tarde): Doação de sangue e 
cadastro para doação voluntária de medula óssea; 

Banco de leite humano: Captação de doadoras de leite; 
campanha de doação de recipientes de vidros com tampa 
de plástico rosqueável (tipo vidro de café solúvel); ed 
saude com panfletos;

Realização de testes e  orientações  de prevenção ;

CTA/Centro de Testagem e Aconselhamento em  HIV, 
Sifilis, Hepatites B e C: 

Verificação pressão arterial e glicemia
Com entrega de cartão de verificação; 
 Ações de diagnóstico de tuberculose e hanseníase: 
questionário para os sintomáticos; disponibilização de 
potinhos para coleta de escarro; encaminhamento para 
consulta especializada; 

CENTRO DE ZOONOSES E ENDEMIAS:


