
 
 

AVISOS DA PARÓQUIA SÃO VICENTE FÉRRER de 29/04 a 05/05 
 

Atendimento de Confissões na 1ª quinta- feira do Mês: Informamos que quinta- feira, dia 02 de 
maio, haverá atendimento de confissões de 19:00h às 21:00h, na secretaria paroquial. 
 
 

Reunião do MESC: Quinta- feira, dia 02 de maio às 19:00h. 
 
 

Festa de São Vicente Férrer: Os Festeiros, Joelson, Sirlei e família convidam a todos para as 
festividades em sua residência: Rua Rosalina Georgina de Oliveira, 206- Santa Luzia. 
 

Dia 03 de maio, sexta-feira às 19:00h, Santa Missa no Vicentão, logo após festividades.                              
Dia 04 de maio, sábado, às 19:00h, Santa Missa no Vicentão, logo após festividades.                               
Dia 05 de maio, domingo, às 18:00h, Benção da casa e entronização da Imagem e às 19:30h, 
Celebração da Palavra na residência da família.                                                                                   
Dia 06 e 07 de maio, segunda e terça- feira às 19:30h, visitas à imagem, orações e terços na 
residência da família.                                                                                                                            
Dia 08 de maio, quarta- feira às 19:30h, Santa Missa na residência da família.                                 
Dia 09 de maio, quinta-feira, às 19:30h, Visitas à Imagem, orações e terço na residência da 
família. 

 
 

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

Missa em louvor a São Vicente Férrer: Domingo, dia 05 de maio às 12:00h. 
 

 
Missa de Setor: Convidamos a todos para participarem da Santa Missa dia 06 de maio, segunda- 
feira às 19:30h. 
Comunidade Rosário: na residência do Sr. Luciano e Edna, Rua Dos Vicentinos, 95- Rosário. 
Comunidade Santo Antônio: na residência da Sra. Anita, Rua Expedicionários, 137- Quartéis. 
 
 
 

 

Batismo de crianças - Comunidade Santa Luzia: A Preparação para Pais e Padrinhos acontecerá 
no dia 08 de maio, quarta- feira às 19:00h, na Igreja Santa Luzia. Faça sua inscrição na secretaria da 
paróquia. Necessário documento de identificação. 
 
 

Campanha para as famílias de Brumadinho: Nossa paróquia está realizando uma campanha para 
as famílias de Brumadinho. O que mais estão precisando são de cestas básicas e materiais de 
limpeza. Se você que é católico puder ajudar, favor fazer chegar até a secretaria paroquial algo neste 
gênero. A diocese de Luz fará chegar até eles nossas contribuições. Vamos ajudar. A igreja agradece 
e Deus também.  

 
 

Missas nas comunidades Rurais: 
Sábado, dia 04 de maio: 
Comunidade Teodoros às 17:00h 
Comunidade São Sebastião- Fazenda Velha às 19:00h 
Domingo, dia 05 de maio: 
Comunidade Raiz às 08:00h 
Comunidade Serrinha às 10:00h 
 


