
 
AVISOS DA PARÓQUIA SÃO VICENTE FÉRRER de 11/11 a 17/11 

 
 

Ação entre amigos da Santa Casa de Caridade: A Santa Casa de Caridade de Formiga estará realizando 
uma Ação entre amigos para reforma do hospital, será vendido uma rifa de um carro no valor de R$10,00. 
Eles estarão na porta da Igreja sábado dia 16 de novembro após a missa das 19:00h e domingo dia 17 de 
novembro após as missas das 09:30h e 19:30h. 

 
 

Festa da Imaculada Conceição: A comunidade Imaculada Conceição convida a todos para as festividades 
em honra à Padroeira. 
Domingo, dia 10 de novembro às 08:00h, Santa Missa na Igreja com a participação da 2ª família festeira. 
Segunda-feira, dia 11 de novembro, às 19:30h. Procissão saindo da Rua Maurício Ferreira, 92- Vila Ferreira 
para residência de Maria de Fátima e filhos, Rua Primeiro de Abril, 537. 
Terça-feira à domingo, 12 a 17 de novembro. Visitas à imagem e oração do Santo Terço. 
 

 

Missa em Louvor a Mãe Rainha: Sexta-feira, dia 15 de novembro às 19:00h, na Matriz. Venha e traga sua 
Capelinha. 
 
 

Kairos dos Jovens Sarados: Convidamos a todos para participarem de uma tarde de louvor e adoração dos 
Jovens Sarados. Acontecerá na sexta-feira, dia 15 de novembro a partir das 15:00h no Auditório Paroquial. 
 
 

Missa em prol da Reforma da Capela São Sebastião - Fazenda Velha: Domingo, dia 17 de novembro às 
10:00h. Logo após almoço e leilão. 
 
 

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. 
 
 

Missa de envio das Novenas de Natal dos Círculos Bíblicos (Setores): Quinta-feira dia 28 de novembro 
às 19:00h na Matriz.  Todos os coordenadores dos círculos bíblicos (setores) da Paróquia São Vicente Férrer 
deverão se fazer presentes e trazer suas capelinhas do Santo do círculo Bíblico. 
 
 

Grupo Padre Daniel Nascimento Lindo: convida para a reza do terço todas as terças-feiras às 15:30h no túmulo 
do Pe. Daniel junto à capelinha do Cemitério do Rosário. 
 
 

 

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

estamos lançando uma campanha visando à captação de recursos que possibilitem a autonomia financeira 

da instituição Rádio Cor, pedimos a sua colaboração doando uma quantia de R$ 5,00 mensais 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: 
    Sábado, dia 16 de novembro: 
    Comunidade Teodoros às 17:00h 
    Domingo, dia 17 de novembro: 
    Comunidade Raiz às 08:00h 
    Comunidade Serrinha às 10:00h 


