
 
 

AVISOS DA PARÓQUIA SÃO VICENTE FÉRRER de 27/05 a 02/06 
 

Reunião dos Padres: Terça- feira, dia 28 de maio, não haverá atendimento de confissões, pois os padres 
estarão em reunião do Clero em Luz. 
 
 

Missa da Renovação Carismática: quinta- feira dia 30 de maio, às 19:00h. Convidamos a todos para 
participar! 
 
 

Novena de Pentecostes - Missas nas comunidades                                                                                  

Sexta-feira, dia 31 de maio às 19:00h - Com. Imaculada                                                                                           

Sábado, dia 01 de junho às 19:00h - Com. Santa Luzia                                                                                              

Domingo, dia 02 de junho às 17:00h - Com. Rosário                                                                                            

Segunda-feira, dia 03 de junho às 19:00h - Com. Santo Antônio                                                                              

Terça-feira, dia 04 de junho às 19:00h - Com. Fazenda-Velha (Teodoros e Baiões)  

 

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 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, com os festeiros de 2019 e a presença dos festeiros de 2020. 

 
Missa de Setor: Convidamos a todos para participarem da Santa Missa dia 03 de junho, segunda- feira às 
19:30h. 
Comunidade Rosário: na residência de Ivete, Rua Euzébio de Lima, 47- Rosário. 
 
 

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, na 

Comunidade Rural Fazenda Bela Vista, na residência de Delson e Maria Aparecida. 

Dia 02 de junho, domingo às 14:00h, Santa Missa, logo após leilões e festividades. 

 

   Atenção Vigília de Pentecostes: Sábado, dia 08 de junho às 19:00h com Missa e adoração ao 
Santíssimo Sacramento. Por isso no domingo dia 09 de junho, não haverá missa na comunidade 
Imaculada às 08:00h. 
Domingo de Pentecostes: Domingo, dia 09 de junho. Neste domingo não haverá a missa das crianças e 
nem a missa a missa das 19h30 dentro da igreja matriz. Iremos nos reunir no Vicentão para a Celebração 
da Santa missa às 18:00h. 
Não haverá a missa também neste domingo dia 09 de junho na comunidade do Rosário, nem a Missa das 
10:00h na Comunidade Nossa Senhora do Silêncio. 
 

Domingo da Caridade: Todo segundo domingo é o domingo da Caridade na paróquia e em nossas 
comunidades. Convidamos você que participa de nossas missas dominicais para que traga um kilo de 
alimento não perecível, na semana que vem para ser revertido aos menos favorecidos que são assistidos 
pela paróquia São Vicente Férrer. Traga na hora das oferendas durante a santa missa. Muito obrigado. 

 
Curso para novos Coroinhas: Crianças a partir de 07 anos de idade e Mascotes 04 anos. Faça sua 
inscrição na secretaria paroquial. 
 
 

Missas nas comunidades Rurais: 
Sábado, dia 01 de junho: 
Comunidade Teodoros às 17:00h 
Comunidade São Sebastião Fazenda Velha às 19:00h 
Domingo, dia 02 de junho: 
Comunidade Raiz às 08:00h 
Comunidade Serrinha às 10:00h 
 

 


