
 

AVISOS DA PARÓQUIA SÃO VICENTE FÉRRER de 23/09 a 29/09 
 

Atendimento de Confissões: Informamos que nesta semana alguns padres de nossa paróquia estarão na 
Atualização do Clero em Piumhi, portanto haverá atendimento de confissões somente período da tarde. 
 
 

Formação Permanente: Convidamos todas as comunidades, pastorais, organismos vivos, leigos e leigas 
para participarem do 2º módulo da Formação Permanente cujo tema são as Cartas Joaninas. Início 24 de 
setembro às 19:30h no Auditório Paroquial. Inscrições abertas na secretaria paroquial. 
 
 

Batismo de crianças - Comunidade Santo Antônio: A Preparação para Pais e Padrinhos acontecerá no 
dia 25 de setembro, quarta- feira de 19:00h às 23:00h, na Igreja Santo Antônio. Faça sua inscrição na 
secretaria da paróquia. Necessário documento de identificação. 
 
 
 

Encontro com Missionários: Convidamos todos missionários e quem deseja ser um, para participarem de 
um encontro que será no dia 26 de setembro às 19:30h, no auditório paroquial.  
 
 

MDJ e Missão Paroquial: Informamos que nos dias 28 e 29 de setembro os jovens do MDJ e leigos da 
missão paroquial estarão visitando as casas da comunidade Santo Antônio. 
 
 

Feira Bíblico Vocacional: Venha participar da nossa Feira Bíblico Vocacional que será no dia 29 de 
setembro de 08:00h às 12:00h no auditório paroquial e salas de catequese. 
 
 

Festa de São Sebastião: A Comunidade Fazenda Velha, convida a todos para a Festa de São Sebastião 
que acontecerá no dia 29 de setembro, domingo às 14:00h, na residência do Sr. Quirino José da Silva e 
Maria do Rosário Francino Silva (Zaia). Contamos com sua presença e pedimos uma prenda para o leilão.  
 
 

Procissão das Rosas, dia 30 de setembro, às 16:00h saindo da Porta do Colégio Santa Teresinha. Traga 
sua rosa para benção. 
 
 

Tarde de Oração dos Guardiões do Santíssimo: Sábado, dia 05 de outubro de 13:30h às 18:00h no 
Colégio Santa Terezinha. Inscrições na secretaria paroquial, no valor de R$ 5,00. 
 
 

NOVENA DE NOSSA SENHORA APARECIDA E CHEGADA DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO 
SANTUÁRIO NACIONAL: No dia 29 de setembro a imagem de Nossa Senhora Aparecida chegará em 
nossa paróquia. Ela vai para a comunidade Imaculada Conceição onde será celebrada uma missa. Após a 
missa em carreata virá para a Matriz onde ela nos encontrará rezando o terço às 9:00h. A missa solene pela 
chegada de Nossa Senhora será às 9:30h. Participe da novena de Nossa Senhora Aparecida na Matriz de 
03 a 11 de outubro às 15:00h. 
 
 

Romaria a pé para Baiões: Dia 12 de outubro, sábado, saída às 02:00h da manhã de frente da Matriz São 
Vicente Férrer. Inscrições na secretaria paroquial no valor de R$10,00. Para mais informações falar com Sônia 
99952-1446.  
 
 

Show com Thiago Brado: Informamos que já está a venda os ingressos do show do Thiago Brado, que 
será no domingo, 13 de outubro, às 20:00h, no Vicentão. Pontos de vendas: Casa 505, Posto 2000, Adorai 
Livraria, Retran Jóias, Livrocor e secretaria paroquial. Ingressos limitados. 
 
 

Dia Nacional da Juventude: Informamos que já estão abertas as inscrições do DNJ 2019, que será no dia 
20 de outubro. Para inscrições e maiores informações na secretaria paroquial.  
 
 

Projeto Avivar: Realizado pelo grupo de oração Agnus Dei, tem como objetivo arrecadar dinheiro para 
ajudar no tratamento psicológico e psiquiatra de jovens que sofrem com depressão e ansiedade aqui da 
paróquia. A cada R$5,00 de doação, estarão sorteando inscrições para o I Geração Extrema, nos dias 26 e 
27 de outubro. Para mais informações entrar em contato com a secretaria ou com os servos do grupo. 
 
 

A Comunidade Santo Expedito informa: que a partir do dia 06 de outubro as missas na comunidade será 
nos domingos às 19:00h. 

 


