
 
 

AVISOS DA PARÓQUIA SÃO VICENTE FÉRRER de 20/05 a 26/05 
 

Reunião dos Padres: Terça- feira, dia 21 de maio, não haverá atendimento de confissões, pois os 
padres estarão em reunião em Lavras. 
 
Corpus Christi: Será realizado em nossa Paróquia a II Semana Eucarística dos dias 13 a 19 de junho 
preparando a Festa de Corpus Christi e usaremos todos uma camiseta Eucarística no valor de R$15,00. 
Reserve já a sua na secretaria paroquial. 
 

 

Festa de Santo Expedito: A Comunidade convida a todos para participarem de suas festividades: 

Dia 20 de maio, segunda-feira às 19:30h, saída da imagem de Santo Expedito para a residência de 

Afonso e Marlene, Rua Gislene Aparecida Mendonça, 44.                                                                                                                                          

Dia 25 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 Jader, Cidinha e família convidam a todos para as 
festividades em sua residência, Rua Treze de Maio, 101- Centro. 
 

Dia 24 de maio, sexta-feira às 19:00h, Santa Missa no Vicentão, logo após festividades.                         
Dia 25 de maio, sábado, às 19:00h, Santa Missa no Vicentão, logo após festividades.                              
Dia 26 de maio, domingo, 09:30h, Santa Missa no Vicentão e logo após será servido uma deliciosa 
galinhada. Às 18:00h, Benção da casa e entronização da Imagem e às 19:30h, Celebração da 
Palavra na residência da família.                                                                                                              
Dia 27 e 28 de maio, segunda e terça-feira às 19:30h, visitas à imagem, orações e terços na 
residência da família.                                                                                                                               
Dia 29 de maio, quarta-feira às 19:30h, Santa Missa na residência da família.                                    
Dia 30 de maio, quinta-feira, às 19:30h, Visitas à Imagem, orações e terço na residência da família.                                                                      

Dia 31 de maio, sexta- feira, às 19:00h, Missa de encerramento da Festa de São Vicente Férrer, 
na Igreja Matriz. 

 
 

Missa de Setor: Convidamos a todos para participarem da Santa Missa dia 27 de maio, segunda- feira 
às 19:30h na comunidade Santa Luzia: na residência de Geraldo e Rosaly, Rua Antônio José Barbosa, 
1115. 
 

   Atenção Vigília de Pentecostes: Sábado, dia 08 de junho às 19:00h Santa Missa na Comunidade 
Imaculada e adoração ao Santíssimo Sacramento. No domingo dia 09 de junho, não haverá missa na 
comunidade às 08:00h. 
Domingo de Pentecostes: dia 09 de junho, neste domingo não haverá a missa das crianças e nem a 
missa das 19h30 dentro da igreja Matriz. Iremos nos reunir no Vicentão para a Celebração da Santa 
missa às 18:00h. 
Também não haverá a missa na comunidade do Rosário, Santo Expedito e Comunidade Nossa Senhora 
do Silêncio. 
 

 

Eneagrama na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes: Você quer conhecer e aprofundar sua 
personalidade? Venha fazer o Eneagrama que é uma ferramenta de autoconhecimento 1ª Etapa 26 de 
maio. Inscrições e maiores informações na secretaria paroquial.  
 

 

 

Encontro de casais não casados e de Segunda União: Dia 30 de junho, domingo de 08:00h às 
17:30h, no Auditório Paroquial. Inscrição na Secretaria Paroquial. Taxa de inscrição R$10,00. 
 
 

Missas nas comunidades Rurais: 
Domingo, dia 26 de maio: 
Comunidade Baiões às 10:00h 
 
 

 


