
 
 

AVISOS DA PARÓQUIA SÃO VICENTE FÉRRER de 22/04 a 28/04 
 

Nossa Senhora das Vitórias - Missa na Matriz, segunda- feira, dia 22 de abril às 19:00h, logo após 
Procissão Luminosa de Nossa Senhora das Vitórias, saindo da Igreja para a praça da Matriz onde 
rezaremos o terço com o TERÇO DOS HOMENS. Favor trazer velas. 

 

Atendimento de confissões após a páscoa: Informamos que na semana seguinte à Páscoa não 
haverá atendimento de confissões dos padres. O Atendimento voltará no sábado, dia 27 de abril. 
 
 

Festa de São Vicente Férrer: convidamos a todos para participarem do Tríduo em preparação para 
a Festa de nosso padroeiro, nos dias 23, 24 e 25 de abril, às 19:00h. 
 
Os Festeiros, Júlio, Beth e família convidam a todos para as festividades em sua residência: 
Rua Professor Joaquim Rodarte, 186- Centro. 
 
Dia 26 de abril, sexta-feira às 19:00h, Santa Missa no Vicentão, logo após festividades. 

Dia 27 de abril, sábado, às 19:00h, Santa Missa no Vicentão, logo após festividades. 

Dia 28 de abril, domingo, às 18:00h, Benção da casa e entronização da Imagem e às 19:30h, 
Celebração da Palavra na residência da família. 

Dia 29 e 30 de abril, segunda e terça- feira às 19:30h, visitas à imagem, orações e terços na 
residência da família. 

Dia 01 de maio, quarta- feira às 19:30h, Santa Missa na residência da família. 

Dia 02 de maio, quinta-feira, às 19:30h, Visitas à Imagem, orações e terço na residência da 
família. 
 

Missa da Renovação Carismática: quinta- feira dia 25 de abril, às 19:00h. Convidamos a todos 
para participar! 
 
 

Missa da Juventude: Informamos que quinta- feira dia 25 de abril, não haverá a missa da 
juventude. 
 
 

Batismo de crianças - Comunidade Santo Antônio: A Preparação para Pais e Padrinhos 
acontecerá nos dias 24 e 25 de abril, quarta e quinta-feira de 19:00h às 21:00h, na Igreja Santo 
Antônio. Faça sua inscrição na secretaria da paróquia. Necessário documento de identificação. 
 
 

Formação Permanente – I Módulo: História do Povo de Israel: o curso iniciará dia 30 de abril, 
terça-feira com a Santa Missa as 19:00h na Matriz, e continuará todas as terças-feiras das 19:30h às 
21:00h no Auditório Paroquial. Inscrição na Secretaria Paroquial. Taxa no valor de R$20,00. 

 
Encontro de Formação da Pastoral da Acolhida: A Paróquia São Vicente Férrer convida a todos 
os fiéis para participar do Encontro de Formação, que acontecerá quinta- feira, dia 02 de maio, das 
19:30h às 22:00h, no Auditório Paroquial. Maiores informações e Inscrições na Secretaria Paroquial 
até dia 30 de abril.  
 
 

Curso de Noivos: A Preparação de Noivos para o matrimônio acontecerá nos dias 04 e 05 de maio, 
faça sua inscrição na secretaria paroquial. 
 
 

Missas nas comunidades Rurais: 
Domingo, dia 28 de abril: 
Comunidade Baiões às 10:00h 


