
AVISOS DA PARÓQUIA SÃO VICENTE FÉRRER de 07/10 a 13/10 
 

Missa Santa Casa e Asilo e Novena de Nossa Senhora Aparecida: Informamos que não haverá Missa no 
Asilo e Santa Casa, no período de 07 a 11 de outubro, devido à Novena em louvor à Nossa Senhora Aparecida, 
que acontecerá na Igreja Matriz, no horário das 15:00h. Participe Conosco! Informamos ainda que as intenções 
individuais destas missas serão celebradas na Matriz às 15:00h. 
 
Festa de Nossa Senhora Aparecida: Convidamos a todos para participarem da Festa de Nossa Senhora 
Aparecida, sábado dia 12 de outubro: 
às 02:00h, Concentração no Adro da Matriz e Romaria até Comunidade Rural de Baiões. 
às 07:00h, Missa na Matriz 
às 10:00h, Missa em Baiões  
às 12:00h, Missa na Matriz 
das 13:00h às 18:00h, Terço Paroquial 
às 16:00h, Missa na Santa Casa 
às 18:30h, Procissão saindo da Matriz para o Vicentão, logo após coroação da comunidade Imaculada. 
às 19:00h, Missa no Vicentão com todas as comunidades 
Não haverá missas nas comunidades Santa Luzia e Santo Antônio 
 
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. 
 
Missa de Setor: Convidamos a todos para participarem da Santa Missa dia 14 de outubro, segunda-feira às 
19:30h. 
Comunidade Santo Expedito: na Escola Municipal Célia de Melo Eufrásio, Rua Benjamin Guimarães, 175. 
Comunidade Centro: na residência de Dr. Osmar e Edilze, Rua Presidente Kenedy, 99- Centro. 
 
Missa de envio dos missionários: Convidamos a todos para a missa de envio dos missionários, sexta- feira 
dia 18 de outubro às 19:00h na Matriz. 
 
Missão paroquial Comunidade Santo Antônio: Bênçãos e visitas nas famílias sábado, dia 19 de outubro das 
14:00h às 18:00h. Encerramento com a missa na comunidade às 19:00h. 
 
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.  
 
Batismo de crianças - Comunidade Santa Luzia: A Preparação para Pais e Padrinhos acontecerá no dia 23 
de outubro, quarta-feira de 19:00h às 23:00h, na Igreja Santa Luzia. Faça sua inscrição na secretaria da 
paróquia. Necessário documento de identificação.  
 
Kairós Materkids: Convidamos as crianças de 04 a 10 anos para o 6° Kairós Materkids que acontecerá sábado 
dia 26 de outubro das 13:00h às 18:00h no Rincão da Igreja Imaculada. Inscrições com servos do Grupo de 
Oração Materdomini e secretaria paroquial no valor de R$10,00. 
 
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. 
 
Peregrinação nos Passos de Maria: Dos dias 03 a 16 de maio de 2020 acontecerá uma Peregrinação no 
Santuários Marianos de França e Portugal com a direção espiritual de Pe. Everton dos Santos Carvalho. Para 
mais informações e orientações desta Peregrinação convidamos você para uma reunião no dia 09 de setembro 
às 20:00h na Sala São Vicente Férrer. 
 
Confissões na 1ª quinta-feira: devido a pouca procura pelas confissões na 1ª quinta a noite iremos encerrar 
este horário! Voltaremos com ele nos meses que tem mais procuras pelo Sacramento das Confissões como: 
Natal e Semana Santa. 
 
Renovação da Liturgia Diária na Livrocor: Já está disponível a renovação da assinatura da Liturgia Diária 
para o ano de 2020. Os interessados devem procurar a Livrocor para renovarem a assinatura. 
 
Missas nas comunidades Rurais: 

    Domingo, dia 13 de outubro: 
    Comunidade Baiões às 10:00h 

 

 


