
 
 

AVISOS DA PARÓQUIA SÃO VICENTE FÉRRER de 06/05 a 12/05 
 
Festa de Santo Expedito: A Comunidade convida a todos para participarem de suas festividades: 

Dia 06 de maio, segunda-feira às 19:30h, saída da imagem de Santo Expedito para a residência de 

Elson e Sandra, Rua Brasil, 206.                                                                                                         

Dia 11 de maio, sábado às 19:30h, Procissão para a Igreja e às 20:00h, Santa Missa na Igreja, em 

seguida festividades. 

 
Festa de São Vicente Férrer: Os Festeiros, Ronei, Riziane e Filhos convidam a todos para as 
festividades em sua residência: Rua Leônidas Braga, 48- Quinzinho. 
 
Dia 10 de maio, sexta-feira às 19:00h, Santa Missa no Vicentão, logo após festividades.                       
Dia 11 de maio, sábado, às 19:00h, Santa Missa no Vicentão, logo após festividades.                            
Dia 12 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 13 e 14 de maio, segunda e terça- feira às 19:30h, visitas à imagem, orações e terços na 
residência da família.                                                                                                                            
Dia 15 de maio, quarta- feira às 19:30h, Santa Missa na residência da família.                               
Dia 16 de maio, quinta-feira, às 19:30h, Visitas à Imagem, orações e terço na residência da 
família. 

 
 

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. 
 
 

Baile das Mães: Sábado, dia 11 de maio às 20:00h no salão Aivily, em frente o Pesque Pague Silveira. 
Ingressos e maiores informações nos telefones: 99844-5223 e 99917-1605. 
 
 

Missa de Setor: Convidamos a todos para participarem da Santa Missa dia 13 de maio, segunda- 
feira às 19:30h. 
Comunidade Santo Expedito: na residência de Osmar e Sirlei, Rua Leandro Machado, 67. 
 

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.  

 

A comunidade Nossa Senhora do Silêncio: convida a todos para participarem da Santa Missa que 
acontece todo 2º domingo do mês, às 10:00h, no salão de festas Baluarte. Logo após será servido um 
delicioso almoço. 
 
 

Eneagrama na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes: 1ª Etapa dia 26 de maio, 2ª Etapa dia 23 de 
junho e 3ª Etapa dia 28 de julho. Inscrições e maiores informações na secretaria paroquial. Taxa de 
R$150,00. 
 
 

Missas nas comunidades Rurais: 
Domingo, dia 12 de maio: 
Comunidade Baiões às 10:00h 


