
 
AVISOS DA PARÓQUIA SÃO VICENTE FÉRRER de 28/10 a 03/11 

 
 

Formação Litúrgica: Dias 30 e 31 de outubro de 19:00h às 21:30h, no Auditório Paroquial. Faça sua 
inscrição na secretaria paroquial ou na sacristia após as missas. Valor R$ 5,00. 
 
 

Missa em Ação de Graças pelo aniversário do Grupo de Oração Nossa Senhora do Rosário: Quarta- 
feira, dia 30 de outubro às 19:30h na Igreja do Rosário. 
 
 

Finados: Sábado, dia 02 de novembro: 
Missa na Matriz às 07:00h e 19:00h. 
Comunidades do Rosário às 09:00h e Baiões às 10:00h. A Missa acontecerá na Igreja e logo após 
haverá procissão para o cemitério mais próximo de cada comunidade. 
 
 

Curso Designer para Sombrancelha – com Letícia Guimarães: o curso terá início dia 14 de novembro às 
19:30h. No final do curso será emitido um certificado de qualificação. Inscrições e maiores informações na 
secretaria paroquial. Serão oferecidas somente 10 vagas. Taxa de R$5,00. 
 
 

Batismo de crianças - Comunidade Centro: A Preparação para Pais e Padrinhos acontecerá no dia 23 de 
novembro, sábado de 14:00h às 18:00h, no Auditório Paroquial. Faça sua inscrição na secretaria da 
paróquia. Necessário documento de identificação.  
 
 

2º Jantar da Gratidão em prol da construção da Igreja Nossa Senhora do Silêncio: Sábado, dia 23 
de novembro às 20:00h no Vicentão, cujo cardápio será: arroz, tutu, farofa, salada e lagarto ao molho 
madeira. Adquira seu convite na secretaria paroquial. Valor: R$10,00. 
 
 

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. 
 
 
 

Campanha Sócio Evangelizador da Rádio Cor: Em vista do déficit mensal da Paróquia São Vicente 

Férrer, estamos lançando uma campanha visando à capitação de recursos que possibilitem a 

autonomia financeira da instituição Rádio Cor, pedimos a sua colaboração doando mensalmente 

qualquer quantia, para que a evangelização continue chegando aos lares por meio da comunicação. 

Busque seu carnê de apoiador da Evangelização na secretaria paroquial. Sua doação será muito 

importante. 

 

Peregrinação nos Passos de Maria: Dos dias 03 a 16 de maio de 2020 acontecerá uma Peregrinação nos 
Santuários Marianos de França e Portugal com a direção espiritual de Pe. Everton dos Santos Carvalho. 
Para maiores informações e orientações desta Peregrinação ligar para Naiara (37) 99147-9590 
 
 
 

Missas nas comunidades Rurais: 
    Domingo, dia 03 de novembro: 
    Comunidade Raiz às 08:00h 
    Comunidade Serrinha às 10:00h 
 

 

 


