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ATENDIMENTO PAROQUIAL
Segunda a Sexta-feira: 08:30 às
17:30hs
Sábado: 08:30 às 11:00hs
CONFISSÕES
Terça a Sexta-feira: 08:30 às 11:00hs
14:00 às 17:00hs
Sábado:
Missa em louvor a São Vicente Férrer
todo dia 05 do mês às 12:00hs
Venha participar conosco!!!
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Editorial

om este informativo quero chegar à
sua casa e dizer “A PAZ ESTEJA
CONTIGO”. Saudação esta, que Jesus,
muitas vezes, exclamou a seus discípulos.
Reze comigo: “Senhor Jesus, quero que
minha vida seja um contínuo ressurgir. Hoje
quero ser melhor do que ontem, e amanhã
lutarei para ser melhor do que hoje”. Desejo
a todos, neste tempo pascal: FELIZ PÁSCOA.
Sempre é Páscoa quando deixamos Cristo
entrar em nossa vida; quando testemunhamos
seu Evangelho e quando colocamos nossos
talentos a serviço dos irmãos e irmãs.
Venho expressar o meu “muito obrigado” a
todos que nos ajudaram a preparar a Semana
Santa. Agradeço aos funcionários, aos amigos
de São Vicente Férrer, a todos os agentes de
pastoral, movimento e associações. Agradeço,
também, todos os dizimistas, pela sua
fidelidade. Dízimo é uma questão de amor. As
pessoas só entenderão a necessidade do
dízimo quando assumirem o seu cristianismo.
Como cristãos, somos responsáveis pelo
sustento suficiente da comunidade. Para que
entendamos o aspectomaterial da comunidade
é necessário compreender a dimensão da fé
desta mesma comunidade.
Nunca entenderemos o cristianismo sem a
palavra TESTEMUNHO. Depois de terem visto o
que viram, os discípulos viveram para falar de
Jesus. Sua vida virou uma propaganda viva,
uma lembrança permanente de que Deus existe
e tem um Filho, e esse Filho é Jesus. De tal
maneira isso era fundamental em suas vidas,
que não se imaginavam vivendo senão para
isso: Deus esteve aqui na Pessoa de Jesus.
Paulo vai ainda mais longe, quando numa de
suas cartas, afirma que já não é mais ele que
vive: “Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois
é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20).
Não só o indivíduo, mas a comunidade sentiase chamada. Eram sinais vivos e sagrados de
que
algo
de
profundo
acontecera em Israel. Homens
simples, que há poucos meses
eram pescadores, coletores de
impostos, haviam mudado de
vida e, agora, falavam de um
Ungido de Deus que mudara
suas vidas.
Conte com minha prece.
Estou
rezando
por
suas
necessidades.
Aos aniversariantes do mês,
“parabéns” por mais um ano de
vida. Com imensa alegria
suplicamos ao céu, proteção de
Maria e as bênçãos de Deus.
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PÁSCOA: PASSAGEM PARA UMA VIDA
NOVA!
ANUAR TEODORO ALVES
Vem chegando o período da
Páscoa e como famílias cristãs,
devemos refletir sobre esse
acontecimento, que mudou
para sempre nossas vidas. Foi
a passagem de Jesus da morte
para a vida que fez com que
Ele não passe nunca.Nem ele
nem as suas palavras. A nossa
vida é uma constante
passagem:do bem para o mal
e do mal para o bem e de vida
para vida. As pessoas nunca
ficam nas mesmas situações.
Mudam para ocerto ou para o
errado, para melhor ou para
pior. Algumas mudanças a
gente mesmo escolhe. Outras
nós temos que assimilar
porque não dependem de
nossa escolha. Os judeus
celebravam a passagem do
mar vermelho, como quem
venceu
o
período
da
escravidão; era a passagem
da
opressão,
para
a
liberdade. Não se tratasó de
uma mudança física. Trata-se
de uma mudança profunda e
que faz toda a diferença: de
escravos para homens livres.
Para nós a Páscoa é a de um
Jesus torturado, morto e
sepultado, para um Jesus
ressuscitado, provando que
ele era quem disse ser: o Filho
de Deus. Para nós a festa da
páscoa é vitória sobre a morte,
sobre o pecado, sobre a
escravidão. Haverá um novo
céu, e haverá uma Terra
renovada e em paz. Crer na
ressurreição de Jesus Cristo e,

portanto, na páscoa – a
passagem – é crer que o
homem tem conserto. Não
está tudo perdido, Jesus
ressuscitou!
Talvez não percebamos,
masem
nossas
vidas,
existem outras páscoas: da
infância para a adolescência;
da adolescência para a
juventude, da vida de solteiro
para o matrimônio, da
tristeza para a alegria. Todas
são passagens de um estado
de vida para outro, de uma
situação de vida para outra,
do pecado para a conversão,
são páscoas. Quando a
Igreja
acrescenta
o
substantivo páscoa da
ressurreição, está falando da
passagem de Cristo da morte
para a vida. É a passagem
das passagens. A Páscoa
vem nos lembrarde que um
dia será a nossa vez, de
morrer e ressuscitar. Um
cristão não deve ter medo da
morte. São Francisco de Assis
a chamava de “irmã morte”.
Também não se deve
procurá-la. Quando ela vier
será um momento de
libertação, o cristão sabe que
vai se encontrar com o seu
Salvador, Jesus Cristo.Não
voltaremos ao nada, até
porque não viemos do nada;
viemos de Deus. Que nossas
famílias tenham uma santa e
abençoada Páscoa no Cristo
r e s s u s c i t a d o .
Aleluia!Aleluia!Aleluia!
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“Simão, filho de
João, tu me
amas?” Jo 21,
15-19
LURDINHA GOMES

Muitos milagres foram realizados por
Jesus logo após a Ressurreição, assim
nos conta a Bíblia. Alguns, em especial,
nos mostra o Evangelho de João, seu
discípulo querido. No lago de Tiberíades,
estavam: “Pedro, Tomé, Natanael, os
filhos de Zebedeu e outros dois dos seus
discípulos”( 21,2). Tentaram a noite
inteira, mas nada pescaram. Jesus
sugeriu que lançassem novamente suas
redes... Lançaram-nas e já não podiam
arrastá-las por causa da grande
quantidade de peixes. Ao saltarem em
terra, viram alguém na praia, era Jesus
que os esperava com peixe e pão.
Temerosos, comeram em silêncio, pois
tinham a certeza de que estavam com o
Senhor, apesar do grande silêncio que
havia entre eles. “Tendo eles comido,
Jesus perguntou a Simão Pedro: “Simão,
filho de João, amas-me mais do que
estes?” (v.15)... E Pedro: “Sim, Senhor,
tu sabes que te amo.” Jesus lhe disse:
“Apascenta os meus cordeiros...” e fezlhe mais duas vezes a mesma pergunta,
acompanhadas da mesma recomendação:
“Apascenta minhas ovelhas”(v.17). A
pergunta de Jesus é insistente e Ele
deseja uma resposta convincente, não
apenas por palavras, mas muito mais pela
prática. Expressa sua vontade, de
maneira clara: “Apascenta minhas
ovelhas...” Quem se compromete com
Jesus recebe a guarda de seu rebanho e
deve trabalhar com amor. Qualquer tarefa
exige de quem a conduz, paciência e
sabedoria – frutos de muito amor do
Pastor verdadeiro... Este foi o critério que
Jesus deixou a Pedro e à sua Igreja. Quem
tem a missão de conduzir que o faça com
humildade e coerência de fé. A terceira
resposta de Pedro a Jesus foi
acrescentada da palavra “tudo”. “Senhor,
sabes tudo, tu sabes que te amo” (v.17).
Talvez Pedro tivesse vontade de
acrescentar: Senhor, tu sabes tudo da
minha vida, do meu passado e do meu
futuro. Dá-me força, coragem para
enfrentar o mundo, mas aumenta a minha
fé, tão fraca e frágil! E acrescentaríamos
diante de tal pergunta a cada um de nós,
“Senhor,
acreditamos
na
Sua
ressurreição, queremos amá-Lo sempre!
Conduza nossos passos para que
possamos andar em seus caminhos!...”
Seguir a Jesus não é dar a vida por Ele,
mas entregar, como Ele, a vida para que
o povo possa viver. É a função de todo
discípulo que ama: aproximar as pessoas
de Jesus. Aí reside nossa vocação e
missão. O que permanece é o amor que
dá vida, é formar uma comunidade de
irmãos, onde o poder é serviço que dá a
vida até o fim.
Uma Páscoa abençoada a todos!
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COMO VIVER BEM A SEMANA SANTA?
JULIETA VOIETTA

01 - Jr 11, 18-20; Sl 7; Jo 7,40-53
02 - 5º Dom. Quaresma- Ez 37,
12-14; Sl 129; Rm 8, 8-11; Jo 11,
1-45
03 - Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62;
Sl 22; Jo 8,1-11
04 - Nm 21,4-9; Sl 101; Jo 8,2130
05 - S. Vicente Férrer- Is 7,1014; 8,10; Sl 39; Hb 10,4-10; Lc
1,26-38
06 - Gn 17,3-9; Sl 104; Jo 8,51-59
07 - Jr 20,10-13; Sl 17; Jo 10,3142
08 - Ez 37,21-28; Jr 31, 10. 1112ab. 13 (R. Cf. 10d); Jo 11,45-56
09 - Dom. De Ramos- Is 50,4-7;
Sl 21; Fl 2,6-11; Mc 14,1-15,47
10 - Is 42,1-7; Sl 26; Jo 12,1-11
11 - Is 49,1-6; Sl 70; Jo 13,2133.36-38
12 - Is 50,4-9; Sl 68; Mt 26,14-25
13 - Lava pés- Is 61,1-3a.6a.8b9; Sl 88; Ap 1,5-8; Lc 4,16-21
14 - Paixão do Senhor- Is 52,1353,12; Sl 30; Hb 4,14-16; 5,7-9;
Jo 18,1-19,42
15 - Sábado Santo-Gn 1,1-2,2; Sl
103; Ex 14,15-15,1; Sl 15; Is 54,514; Sl 29; Is 55,1-11; Sl Is 12; Br
3,9-15.32-4,4; Sl 18; Ez 36,1617a.18-28…; Sl 41; Gn 22,1-18; Mt
28,1-10
16 - Páscoa- At 10,34a.37-43; Sl
117; Cl 3,1-4; Jo 20,1-9
17 - At 2,14.22-33; Sl 15; Mt 28,815
18 - At 2,36-41; Sl 32; Jo 20,1118
19 - At 3,1-10; Sl 104; Lc 24,1335
20 - At 3,11-26; Sl 8; Lc 24,35-48
21 - At 4,1-12; Sl 117; Jo 21,1-14
22 - At 4,13-21; Sl 117; Mc 16,915
23 - 2º Dom da Páscoa- At 2,4247; Sl 117; 1Pd 1,3-9; Jo 20,19-31
24 - At 4,23-31; Sl 2; Jo 3,1-8
25 – S. Marcos- 1Pd 5,5b-14; Sl
88; Mc 16,15-20
26 - At 5,17-26; Sl 34; Jo 3,16-21
27 - At 5,27-33; Sl 34; Jo 3,31-36
28 - At 5,34-42; Sl 27; Jo 6,1-15
29 - At 6,1-7; Sl 32; Jo 6,16-21
30 - 3º Dom. Páscoa - At
2,14,22-33; Sl 15;1Pd 1,17-21; Lc
24,13-35

Os antigos a chamavam de
“Semana Maior”, por ser a
celebração mais importantedo Ano
Litúrgico, que nos leva a contemplar o
mistério da Redenção da humanidade:
Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso
Senhor Jesus Cristo. O bom católico sabe
que deve celebrá-la com profundo respeito,
meditação, oração e contemplação do
grande mistério de amor de Deus por nós.
Cada função litúrgica deve ser assistida e
participada com devoção e ação de graças
a Deus. Não podemos transformar a
Semana Santa numa semana de lazer, na
praia, no campo ou nas festas
mundanas.Antes de tudo, é preciso fazer
uma boa Confissão para poder celebrar,
dignamente, os santos mistérios desta
Grande Semana.
A Semana Santa é um tempo especial no
ano litúrgico, organizado e aprovado por
nossa Igreja Católica, cuja finalidade é nos
convidar para reflexão e conversão. Um
exame de consciência, bem feito, deverá
levar cada um dos católicos, à restauração
da própria vida cristã, como membro ativo
da comunidade a que pertence. É um tempo
muito importante, por ser a preparação
imediata para o maior mistério da história
da salvação humana, a Ressurreição do
Senhor.
Na prática, a Semana Santa começa no
Domingo de Ramos e termina no Domingo
da Páscoa. Para bem celebrá-la é
necessário que participemos, ativa e
conscientemente, de todos os momentos
dos mistérios da Paixão, Morte e
Ressurreição de nosso Salvador. Devemos
compreender um pouquinho melhor os fatos
importantes de toda a Semana Santa, cada

momento dos dias de Jesus aqui na Terra
e, principalmente, seus últimos dias, tanto
da Paixão, quanto da Ressurreição,
quando Ele demonstrou seu imenso e
profundo amor. Então recordemos, passo
a passo, toda Semana Santa. A liturgia
do Domingo de Ramos celebra a entrada
de Jesus em Jerusalém, local escolhido
para concluir a missão que recebeu do
Pai. Foi recebido com mantos estendidos
ao chão e aclamado pelas pessoas com
ramos verdes tirados das árvores. Na
segunda, terça e quarta-feira, mesmo não
havendo celebrações especiais, além das
vias sacras, procissões e missas, a Igreja
nos apresenta reflexões bíblicas que falam
sobre missão redentora de Jesus. A
seguir vem a Quinta-feira Santa quando
se inicia o Tríduo Pascal, a partir da missa
vespertina e vai até a vigília pascal, que
acontece no Sábado Santo. O Tríduo
Pascal é uma celebração única, que expõe
o resumo do imensurável mistério pascal.
Na Quinta-feira Santa a Igreja celebra a
instituição da Sagrada Eucaristia e do
Ministério Sacerdotal, à noite, a missa,
com a cerimônia do Lava-pés, recordando
o gesto de Cristo que lavou os pés dos
seus apóstolos e o mandamento novo que
Jesus nos deixou: “Eu vos dou um novo
mandamento, que vos ameis uns aos
outros assim como Eu vos amei.” Na
Sexta-feira Santa, refletimos sobre o
grande amor de Jesus por todos nós. Em
silêncio, oração e ouvindo a Palavra de
Deus, devemos entender o que significa
a morte de Jesus para nós. Acontece
somente a Celebração da Paixão e Morte
de Jesus, com a proclamação da Palavra,
a oração universal, a adoração da Cruz
e a distribuição da Sagrada Comunhão.

A Igreja nos propõe, para esse dia, o
jejum e a abstinência de carne, para
nos prepararmos melhor para
acompanhar Jesus. Nunca esqueçamos
de que nossa penitência e nosso jejum
devem ser acompanhados por uma
sincera caridade, simbolizada na
esmola e no amor que devemos dar ao
próximo.
O Sábado Santo é dia de silêncio e
de
oração.
Como
Igreja,
permanecemos junto ao sepulcro de
Jesus. Ao pensarmos sobre sua morte
aguardamos,
ansiosamente,
a
Ressurreição. Não há celebração da
missa, batizados nem casamentos. À
noite se realiza a solene celebração da
Vigília Pascal, quando revivemos a
Ressurreição, a definitiva vitória sobre
a morte. Afinal, o Senhor Ressuscitou.
Quando acompanhamos Jesus em sua
Paixão, Morte e Ressurreição, nós
cristãos católicos, não estamos apenas
relembrando aqueles momentos com
nostalgia de alguém que olha fotografias
e tem lembranças. Nossa atitude deve
ser de reflexão, sincero arrependimento
e termos consciência de que Ele nos
resgatou por sua dolorosa Paixão e nos
garantiu a salvação por sua vitoriosa
Ressurreição. Devemos voltar no
Domingo de Páscoa, para demonstrar
nossa fé em Cristo Ressuscitado e, a
partir daí, caminhar com Ele em direção
ao Pai para a eterna glória.
Aproveitemos mais uma Semana
Santa que o Senhor Todo-Poderoso nos
concede viver e vivamos com esse
espírito de que fomos amados,
acreditando que Ele nos amou e se
entregou por nós. E pensando: e eu,
que tenho feito por Ele?

JUVENTUDE: RENOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

DANILO COSTA

“Eis que faço novas todas as
coisas. É vida que brota da vida,
é fruto que cresce do amor, é vida que
vence a morte, é vida que vem do
Senhor. Deixei o sepulcro vazio, a morte
não me segurou, a pedra que então me
prendia no terceiro dia rolou. Eu hoje lhe
dou vida nova, renovo em ti o amor, lhe
dou uma nova esperança, tudo o que era
velho passou.”
Com essa música e, principalmente,
com essa certeza inicio o artigo desse mês
de abril. Celebraremos a festa máxima
da nossa fé cristã, a Páscoa de Cristo,
sua Ressurreição gloriosa, onde Ele
triunfou definitivamente sobre a morte.
E é nesse espírito que somos convidados
a ser diferentes, não só fazer as coisas
de forma diferente.
O discípulo de Jesus precisa ter uma
visão muito clara do objetivo de sua
existência: o desafio de mudar, de se
conformar com a Imagem de Jesus, o
objetivo de ser como Jesus nos seus
relacionamentos, no caráter, no serviço,
na missão. Como nos diz, também, a
música de Padre Zezinho, é preciso amar,
sonhar, pensar, viver, sentir e sorrir como
Jesus.
Nós até começamos a nossa caminhada
com Jesus cheios de alegria e entusiasmo,

mas vamos nos decepcionando conosco
mesmos, vamos recaindo em erros e
fraquezas dos quais já tínhamos nos
libertado, vamos perdendo esse ideal de
mudança e fica em nós um grande
cansaço, um grande desânimo. Quando
isso acontece, fechamos o nosso coração
e a nossa vida para Ele.
Quantas vezes o Ressuscitado quer
entrar nas nossas casas e nos nossos
corações, porém encontra tudo fechado.
Quer entrar doando alegria e paz, vida e
esperança, dons dos quais temos
necessidade para o nosso renascimento
humano e espiritual. Só Ele pode afastar
aquelas pedras sepulcrais que, muitas
vezes, o homem coloca nos seus
sentimentos, nas suas relações, nos seus
comportamentos; pedras que sancionam
a morte: divisões, inimizades, rancores,
invejas, desconfianças, indiferenças. Só
Ele pode dar sentido à existência e fazer
retomar o caminho a quem está cansado
e se sente triste, desanimado e sem
esperança. Foi o que experimentaram os
dois discípulos que, no dia de Páscoa,
estavam a caminho de Jerusalém para
Emaús (cf.Lc24, 13-35). Eles falam de
Jesus, mas os seus rostos tristes
expressam as esperanças desiludidas, a
incerteza e a melancolia. Tinham deixado
as suas cidades para seguir Jesus com

os seus amigos, e tinham descoberto
uma realidade nova, na qual o perdão
e o amor já não eram só palavras,
mas tocavam concretamente a
existência. Jesus de Nazaré tinha
renovado todas as coisas, tinha
transformado a vida deles. Mas agora
Ele morrera e tudo parecia ter
terminado. Porém, quando eles
percebem e veem que Jesus havia
ressuscitado, renasce neles o
entusiasmo da fé, o amor pela
comunidade, a necessidade de
comunicar a Boa Nova. O Mestre
ressuscitou e com Ele toda a vida
ressurge;
testemunhar
este
acontecimento torna-se para eles
uma necessidade irreprimível.
Deixemo-nos encontrar por Jesus
Ressuscitado! Ele, vivo e verdadeiro,
está sempre presente no meio de nós;
caminha conosco para guiar a nossa
vida, para abrir os nossos olhos.
Tenhamos confiança no Ressuscitado
que tem o poder de dar a vida, de
nos fazer renascer como filhos de
Deus, capazes de crer e de amar. A
fé n’Ele transforma a nossa vida:
liberta-a do medo, dá-lhe esperança
firme, anima-a com o que confere
sentido pleno à existência, o amor de
Deus.

Junho
de 2015
de 2017
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O DOMINGO DA MISERICÓRDIA
DIÁCONO TÚLIO CORRÊA, SCJ
Após os mistérios do
Advento e Natal, após ter
acompanhado
Cristo
Senhor na sua vida pública, na
Quaresma, na Semana Santa e,
sobretudo
no
Tríduo
Pascal,
caminhamos em atitude de Páscoa até
Pentecostes. Durante cinquenta dias
temos conosco a Pessoa de Jesus
Ressuscitado. As leituras das liturgias
dominicais, desse ano, versam sobre
a vida da primeira comunidade que se
reúne na fé em Jesus Cristo
Ressuscitado; a vida cristã é uma vida
pascal; seguindo os passos de Jesus,
como novo povo, constroem sobre o
fundamento, a pedra principal, que é
Cristo. Nos Evangelhos destes
domingos (São João e a narração dos
Discípulos de Emaús de Lucas), o
Cristo Ressuscitado continua presente
na reunião dos discípulos e é a Porta
de acesso ao Pai, no Espírito.
No segundo domingo do tempo
pascal celebramos um aspecto do
Mistério Pascal, a sua Misericórdia.
Esse dia é chamado de Domingo da
Divina Misericórdia. Essa festa foi
introduzida no calendário por São João
Paulo II, que em Maio de 2000,
instituiu a Festa da Divina Misericórdia
para toda a Igreja, decretando que, a
partir de então, o segundo Domingo

da
Páscoa se
passasse
a
chamar Domingo
da
Divina
Misericórdia. Isto aconteceu em
coincidência com a canonização de
Faustina Kowalska, humilde Irmã
polaca, nascida em 1905
e falecida em 1938,
mensageira zelosa de
Jesus Misericordioso.
O Papa Bento XVI em
2008 resumiu, de forma
clara,
o
seu
entendimento
a
respeito da Misericórdia.
“Na
realidade
a
misericórdia é o núcleo
da
mensagem
evangélica, é o próprio
nome de Deus, o Rosto
com o qual Ele se
revelou
na
Antiga
Aliança e plenamente
em
Jesus
Cristo,
encarnação do Amor
criador e redentor. Este
amor de misericórdia
ilumina, também, o rosto da Igreja,
e manifesta-se quer mediante os
Sacramentos, em particular o da
Reconciliação, quer com as obras de
caridade, comunitárias e individuais.
Tudo o que a Igreja diz e realiza,
manifesta a misericórdia que Deus

sente pelo homem, portanto, por
nós. Quando a Igreja deve reafirmar
uma verdade menosprezada, ou um
bem traído, fá-lo sempre estimulada
por amor misericordioso, para que
os homens tenham vida e
a tenham em abundância
(cf. Jo 10,
10).
Da
misericórdia divina, que
pacifica o coração, brota
depois a paz autêntica no
mundo, a paz entre os
povos, culturas e religiões
diversas.” (Bento XVI,
Regina Coeli, Domingo da
Misericórdia, 2008).
Fato curioso a respeito
desse dia da Misericórdia
é que o Papa João Paulo
II, o responsável por essa
festa, fez-se, por sua vez,
apóstolo da Misericórdia
Divina. Na noite do
inesquecível sábado, 2 de
Abril de 2005, quando o
Papa fechou os olhos para
este mundo, era precisamente a
vigília do segundo Domingo de
Páscoa, e muitos notaram a singular
coincidência, que unia em si a
dimensão mariana, o primeiro
sábado do mês, e o da Misericórdia
Divina, festa instituída por ele.

voz da Europa.
Sua pregação
tocava
o
íntimo
dos
corações,
provocando
em muitos a
conversão.
Pregava para
multidões e as
catedrais
tornavam-se
pequenas
para os que
queriam ouvilo. Por isso,
fazia
seus
sermões nas
g r a n d e s
p r a ç a s
públicas.
Milhares de
pessoas
o
seguiam em
procissões de
penitência.
Ele morreu
no dia 05 de
abril de 1419,
na França. Foi
canonizado
pelo Papa Calisto III, em 1458. São
Vicente Ferrer foi um dos maiores
pregadores da Igreja do segundo
milênio e o maior pregador do século

XIV. São Vicente Ferrer é
padroeiro
dos
construtores. É nosso
padroeiro e nos inspira a
missionariedade, o nosso
comprometimento com o
Evangelho!
A vida de São Vicente
mostra-nos que Deus,
desde
o
Antigo
Testamento, levanta no
meio do povo, na Igreja,
homens certos para os
momentos
críticos.
Estamos vivendo um
momento
decisivo.
Prestemos atenção aos
sinais de Deus para ver
se Ele não está pedindo
de cada um de nós uma
atitude, uma postura
ousada e missionária
diante dos apelos e
exigências da vida. O
tempo é propício: É
tempo de recomeço, de
conversão, de busca da
santidade, para vivermos
bem e intensamente a
PÁSCOA! Façamos a
nossa
parte,
testemunhando, com alegria, que
Jesus Cristo ressuscitou. Ele está
vivo e presente no meio de nós!
Feliz Páscoa!!!

SÃO VICENTE FÉRRER: SEMEADOR DA
UNIDADE

DALVINHA

São Vicente Férrer nasceu
em Valência, na Espanha,
em 1350. Perto de sua casa havia um
convento de padres dominicanos,
onde ele passou sua infância e
juventude, entrando para a Ordem
dos Pregadores aos dezessete anos.
Vicente estudou em Barcelona e
Tolosa, doutorando-se em filosofia e
teologia. Foi ordenado sacerdote em
1378. Desde o início foi um excelente
pregador e iniciou uma peregrinação
por toda a Europa. O período histórico
era delicado, com muitas guerras e
lutas contra a Igreja, que se dividiu
em duas, ocorrendo o chamado de
cisma da Igreja Ocidental, porque ela
ficou sob o comando de dois papas,
o que durou trinta e nove anos.
O coração de Vicente era dotado
de uma fé fervorosa, diante de uma
Europa marcada por batalhas
sangrentas, calamidades públicas,
fome, miséria, misticismo, ignorância,
além da peste negra. A pregação de
Vicente Férrer era calorosa e ganhou
nuances de fatalismo, era chamado
de “anjo do Apocalipse”, porque
quase sempre falava dos flagelos e
tribulações pelos quais haveria de
passar a humanidade.
Andou por todas as regiões
defendendo a unidade da Igreja, o
fim das guerras, o arrependimento e
a penitência. Tornou-se a mais alta
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PARABÉNS
PADRE
MARCELO!

No dia 12/04, o
nosso pároco Pe.
Marcelo,
faz
aniversário.
A s s i m ,
gostaríamos de
parabenizá-lo
pedindo que o
Bom
Deus
c o n t i n u e
derramando, em
sua vida, muitas
graças e bênçãos
e dizer-lhe que
fazer aniversário
é um momento especial de renovação
para a alma e o espírito, porque Deus,
na sua infinita sabedoria, deu à
natureza,
a
capacidade
de
desabrochar a cada nova estação e a
nós capacidade de recomeçar a cada
ano.
Fazer aniversário é ter a chance de
fazer novos amigos, ajudar mais
pessoas, aprender e ensinar novas
lições, vivenciar outras dores e
suportar velhos problemas. Sorrir
novos motivos e chorar outros, rezar
mais preces e agradecer mais vezes.
Fazer Aniversário é amadurecer um
pouco mais e olhar a vida como uma
dádiva de Deus. É ser grato,
reconhecido, forte, destemido. É ser
rima, é ser verso, é ver Deus no
universo.
F a z e r
aniversário é
saber fazer da
vida
um
m o m e n t o
único para ser
feliz e fazer
com que esses
momentos
sejam plenos
da Presença
do
nosso
Deus.
Parabéns,
Pe. Marcelo!!!!
M u i t a s
felicidades!!!! Muitas realizações!!!!
Este é o desejo de todos da Paróquia
São Vicente Férrer.
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Domingo de Ramos: do abandono à vitória

Podemos dizer que o centro da
celebração no Domingo de Ramos é
a entrada de Jesus em Jerusalém,
para realização do Mistério Salvífico.
Por isso, nesse rito diferenciado,
proclamam-se dois trechos do
Evangelho: a entrada em Jerusalém,
e o anúncio da Paixão de Nosso
Senhor.
A missa se inicia em um lugar
apropriado, não muito distante da
Igreja. Faz-se o canto de abertura,
saudação, oração,bênção dos ramos,
narrativa da entrada de Jesus em
Jerusalém e procissão.
Quando chega à Igreja, dá-se
sequência, com a oração da coleta,
primeira leitura, salmo responsorial,
segunda leitura e anúncio da Paixão
do Senhor. E continua, com a liturgia
eucarística, rito da comunhão, como

de costume. Nessa
continuidade, podemse
cantar
cantos
quaresmais, já que
esse tempo litúrgico
termina somente às
vésperas
da
celebração da quinta-

feira santa.
Merece destaque o belo salmo
entoado neste dia [sl. 22 (21)],
cujo refrão é Meu Deus, meu
Deus, porque me abandonastes?
É uma das expressões mais
profundas do sofrimento nas
orações bíblicas. Mostra um justo
que enfrenta terrível conflito com
poderosos inimigos. Sua última
esperança é o Senhor, que parece
estar ausente.
Abandonado em sua dor, o salmista
(compositor) apela para as promessas
que Deus fez aos justos. Confiante na
fidelidade do Pai, ele passa, do extremo
da dor, inclusive física, à certeza da
esperança. A salvação está próxima,
tanto que pode convidar a comunidade
de fiéis a se unir a ele no louvor a Deus,

o que se expressa na quarta estrofe.
Os Evangelhos narram que Jesus
rezou este salmo na cruz. Daí o porquê
de se associar, liturgicamente, este
salmo, ao anúncio da Paixão do Senhor.
Ele é o justo inocente que clama
confiante. E Deus responde ao seu
clamor, com a Ressurreição...

Por tudo isso, a execução
desse salmo precisa estar
intimamente relacionada a
espiritualidade contida na letra.
Fica bem uma melodia suave,
“em tom de súplica”, com poucos
ou apenas um só instrumento,
numa postura de respeito pelas
dores físicas, morais e espirituais
descritas nas três primeiras
estrofes, porém, com a firmeza
de quem sabe que, na verdade,
Deus não abandona ninguém.
Atende ao clamor do justo, que
temmotivação para louvá-Lo e
glorificá-Lo, “no meio da
assembleia”, pois seu desígnio
de salvação se estende ao
mundo inteiro.
Levemos conosco essa certeza
e caminhemos, nessa Semana
Santa (e na vida), visando à
ressurreição. E celebremos, no
domingo seguinte, a vitória que
o Senhor conquistou para todos
nós!
Desejo-lhe feliz vida nova... em
Cristo Jesus!

Junhodede2017
2015
Abril

RUY MARTINS

Batizados
Matriz no 2º e 4º
Domingo às 9h30
Santo Antônio
3º Sábado às 19h
Santa Luzia
1º Sábado às 19h
Imaculada
1º e 3º Domingo às
8h
Rosário
3º Domingo às 17h
Santo Expedito
2º Domingo ás 09h30

Encontro para
Pais e
Padrinhos em
Abril
Dia 08
Rosário
Sábado
às 14:00hs
Dias 26 e 27
Santo Antônio
Quarta e Quinta
às 19:00hs
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No meio das trevas, brilhou a LUZ!

Logo no início de seu
Evangelho,
João
nos
antecipa a vitória de Jesus
sobre a morte: “E a luz brilha nas trevas,
e as trevas não conseguiram dominá-la”
(Jo 1,5). Com sua Ressurreição Jesus
nos dá a certeza de que a morte não é
o fim, ou seja, de que não morreremos
para sempre. Professamos a fé na
Ressurreição quando rezamos o Credo:
“....desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia.... creio.... na
ressurreição da carne e na vida eterna.
Amém!”. Portanto esta é a certeza de
nossa fé.
Quando Jesus foi preso, crucificado e
morto, seus discípulos ficaram
assustados,
decepcionados
e
perderam a esperança. Com o
sentimento de perda, de vazio e de
fracasso, eles não conseguiam
enxergar outra possibilidade além da
morte. Aquilo teria sido o fim. Só foram
compreender quando constataram que
Ele havia ressuscitado. Hoje, somos
privilegiados e já sabemos que Jesus
superou a morte e, portanto, não
podemos mais ter este sentimento de
falta de esperança. É interessante
notar que durante a Semana Santa, a
grande maioria das pessoas participa
muito mais das celebrações da Sextafeira da Paixão do que do Domingo da

Ressurreição. Talvez porque nos
identificamos mais com a dor, com a
tristeza e com o sofrimento do que com
alegria da Ressurreição. Mas, entre os
cristãos de verdade não deve ser assim.
Ao
contrário,
sabemos
que
a
Ressurreição de Jesus é o centro da
nossa fé cristã. É a verdade fundamental
do cristianismo. Na sua 1ª Carta aos
Coríntios, São Paulo nos diz que “Se
Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé”
(1Cor 15,14). Portanto, a Ressurreição
é a razão da nossa fé e da nossa vida
cristã. E como seguidores e discípulos de
Jesus temos, não só que acreditar, mas

anunciar esta convicção na
Ressurreição.
Voltando ao Evangelho de
João, sabemos que ele é
bastante simbólico. Ou seja, João
utiliza de várias figuras de
linguagem para nos ajudar a
compreender a mensagem do
Evangelho. E quando narra a
Ressurreição de Jesus, ele nos
diz que Maria Madalena foi ao
túmulo ainda de madrugada.
Provavelmente, ela foi mesmo ao
túmulo neste horário. Mas a
madrugada aqui, também, tem
uma simbologia, pois é um tempo
do dia que ainda está meio
escuro, em que as “trevas”
ainda estão prevalecendo. Mas
quando ela chega ao túmulo o
encontra
vazio.
Ela
não
compreende. Mas à medida que
o dia vai clareando, ou seja, que
a luz vai surgindo, as coisas
começam a ficar claras e todos
descobrem que a Luz de Cristo
prevaleceu sobre as trevas, pois
Ele está vivo no meio de nós.
Que a certeza na Ressurreição,
renove as nossas esperanças e
transforme nossos corações.
Feliz Páscoa a todos! Assim
seja!

A Catequese e a C.F de 2017

APARECIDA DE SÁ SILVA

“Senhor, nosso Pai e Senhor, nós vos
louvamos e bendizemos, por vossa
infinita bondade. Criastes o universo
com sabedoria e o entregastes em
nossas mãos frágeis para que dele
cuidemos.”
Como é extraordinária a beleza e a
diversidade da criação de Deus. Sol,
lua, água, fogo, ar, fauna, flora,
pedras, minerais e seres vivos em
milhões de espécies na terra, no mar
e nos ares. E entre eles o homem,
criado à Imagem e Semelhança do
Criador. Homem que se forma ao longo
de toda a sua vida.
No Brasil, com a Campanha da
Fraternidade, desde 1979, está
colocando
em
sua
ação
evangelizadora situações existenciais
do
nosso
povo
e
temáticas
socioambientais.
A Campanha da Fraternidade 2017
leva
o
homem
a
enfrentar,
criticamente, o lema “Cultivar e
guardar a criação” (Gn 2,15), com o
tema
“Fraternidade:
biomas
brasileiros e defesa da vida.”
Esse tema está integrado à
proposta ecológica do Papa Francisco
(razão de seu nome) que entrelaçam
todas as dimensões do ser humano
com a natureza. Na carta encíclica
Laudato Si’, o Papa Francisco escreve
que nós seres humanos somos parte
integrante da criação, mas também
zeladores e cultivadores.

Mas, e a catequese?
Aqui consideramos que a celebração
dos sacramentos de Primeira Eucaristia
e Crisma não é ponto de chegada. É
ponto de partida. A criança e o
adolescente, nas etapas de iniciação
cristã, se constituem como criação de
Deus que requerem todo cuidado e zelo.
A campanha é uma verdadeira
iniciação à fé e à sua prática.
Apresentada no tempo quaresmal

propõe-se em conversão para
Deus, para o próximo e para a
vida da criação que nos cerca,
cujo enfoque implica em
adesão a Jesus. A catequese
apresenta Jesus e a sua
proposta de vida. O Papa
Francisco nos adverte para que
a catequese conduza o
catequizando a Jesus com
palavras, com a vida, com o
testemunho.
Durante
a
catequese
é
oportuno
aprofundar
experiências
sacramentais no exercício da
caridade e de práticas cristãs,
num processo de conversão,
no testemunho de fé na
relação com as pessoas e no
cuidado com a criação.
Mesmo com as mãos frágeis,
eis a tarefa da catequese no
contexto da Campanha da
Fraternidade 2017: zelar e
cuidar da vida de cada
catequizando e contribuir com
a formação de guardiões da
criação.
“Senhor, nosso Pai e Senhor,
nós
vos
louvamos
e
bendizemos, por vossa infinita
bondade.”
Fonte:
Texto-base
da
Campanha da Fraternidade
2017: Fraternidade: biomas
brasileiros e defesa da vida.
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DIZIMISTAS

ADRIANA AMELIA ANDRADE
MARTINS
ADRIANA DE FATIMA TELES
ALBERTO SALUSTIANO FERREIRA
ALDENI DONIZETTI FONSECA
ALEINA MENDONCA COSTA
ALENCAR PEREIRA DA COSTA
ALEXANDRE DANIEL FELIX
ALEXIA REGINA SILVA TEIXEIRA
ALINE FATIMA DA SILVA BRITO
AMANDA CRISTINA PARREIRA
ANA CAROLINA PASSOS
ANA MARIA DE OLIVEIRA
ANDRE LUIS VIEIRA
ANDRE LUIZ BASILIO JUNIOR
ANDRE LUIZ DA SILVA
ANDREA APARECIDA DA SILVA
ANESIA DE FARIA SILVEIRA
ANNA MAYRA FREIRE LINO
ANTONINA BELO PEREIRA
SANTOS
ANTONIO CESAR ALVARENGA
ANTONIO DOS REIS DE OLIVEIRA
ANTONIO LANGSDORFF DA SILVA
ANTONIO MOREIRA PINTO
ANTONIO NOGUEIRA
ANTONIO RIBEIRO CHAVES
ANTONIO VANI MENESES
APOLIANE ROSARIA DOS REIS
AQUIMAR ANTONIO DA COSTA
ARIANA PATRICIA GOMES
ARMANDO ALVES LIMA
ARNALDO DO NASCIMENTO
TEIXEIRA
BALTAZAR LUCIANO DA PAIXAO
BELMIRO GERALDO DA SILVA
BRUNELLE FERNANDES CUNHA
BRUNO RICARDO LACERDA E
SILVA
CARLA ESTEVAO SILVA
CAROLINA FARIA ARANTES
CAROLINE APARECIDA RIBEIRO
CASSIA PASSOS CAMARA
CASSIA REGINA GONCALVES DE
CASTRO
CASSIO
LUCAS
ANTONIO
SIQUEIRA SANTOS
CASTORINA DE MELO
CELINA ARAUJO GIAROLA
CELSO RICARDO VIEIRA
CHRYSTIAN ALBERTO RESENDE
CINARA DUARTE TINELO
CIRINEU JOSE DA CUNHA
CLAUDIA APARECIDA SILVA DE
SOUZA
CLAUDIO HENRIQUE MENDONÇA
CLEONICE FERREIRA VILANO
CLEONICE HELENA COSTA LIAZAR
CREUSA DIVINA LEAL SILVA
CREUSA MARIA ARANTES
CRISTIANO PEDROSA NETO
DAGMAR MARIA OLIVEIRA
FIGUEREDO
DALVA DE ALMEIDA SILVA
DANIEL JOSE PEDROSA - DS
CELULARES
DANIELA CARVALHO TEOTONIO
DAYSE CAROLINE DA SILVA
DIVINO TEODORO DE MELO
DULCEA FATIMA CHAVES
ELIANA DA SILVA OLIVERIO
ELIANA MARIA FERREIRA
ELOINA MARIA SILVEIRA COSTA
ELZIRA ALVES RODRIGUES
EMERSON DUARTE DAMASCENO
EMILIO PEREIRA LOPES
ERICA SILVA NOGUEIRA
EURIPEDES LIMA DE OLIVEIRA
EUSTAQUIO ANTONIO RIBEIRO
EVANGELINA MARIA DA COSTA
MATIAS
FABIANA RIBEIRO
FABIO DA CUNHA DE DEUS
FERNANDA MILHOMEM
FLAVIA MENDONCA GOMES
FRANCELINA MARIA VALADAO
FRANCISCO DA SILVA
GABRIELLA NARA SOUZA
GASPAR ANTONIO DE OLIVEIRA
GENI FONSECA LEAO
GERALDO ANTONIO ALVES
GERALDO FERNANDES
GERALDO MAGELA ALVES
GERALDO MAGELA CHAVES LEITE
GILBERTO HENRIQUE PEREIRA
GISELE HELOISA DE OLIVEIRA
GISLAINE CAROLINA PEREIRA
GUILHERME LUCIANO SILVEIRA
HELIO DE PAULO
HILDA DE MACEDO PALHARES
HORIZONTINA DE PAULA COSTA
INES RESENDE MARTINS
IRAMAIA RAMOS FRAZÃO

ANIVERSARIANTES DE
IRENE TELES DO AMARAL
ISBELI BRAS DE OLIVEIRA
IVAN DE SOUZA CANTO
JADIR CARVALHO SOUZA
JAIR GUIDO DUTRA
JANAINA HIGINO MAGALHaES
JANICE APARECIDA DOS SANTOS
JAYRA CHRISTINI FERREIRA
JESUINA DA SILVA MELO
JOAO DOS REIS SOARES
JOAO LUIS DO NASCIMENTO
JOAO ONOFRE DE SOUZA
JOAO TEIXEIRA DE MELO
JOAQUIM PEREIRA FILHO
JOEL JUSTINO DE OLIVEIRA
JOELSON JOSE DA SILVEIRA
JOSE DA CRUZ DE SOUZA
JOSE LOPES DO COUTO FILHO
JOSE MARIA NOGUEIRA
JOSE MARIA SOUTO
JOSE MARIA TEIXEIRA
JOSE RICARDO RODRIGUES DE
OLIVEIRANUNES
JOSUE JOSE DE MENESES
JUAREZ A FONSECA
JULIA CUNHA VIEIRA
JULIANO ANTONIO DO COUTO
JUNIO FERNANDES ARCANJO
JURANDIR CASSIO VALENTINO
KASSIA ROBERTA RAMOS SILVA
LAIRTON DANTAS
LEILA MARIA SILVEIRA LOPES
LINDAURA EDNA PEDROSA
NUNES
LIVROCOR
LOREN KAROLINE SILVA
LOURDES DE FATIMA CARRILHO
LOURDES DE FATIMA CARVALHO
LOURDES
DOS
SANTOS
ASSUNCAO
LUCAS TAVARES GOMES
LUCIA APARECIDA TEIXEIRA
LUCIA DA LUZ RIBEIRO
LUCIA GARCIA NOGUEIRA
LUCIANA APARECIDA BERNARDES
LUCIANA APARECIDA FERREIRA
LUCIANO SIMOES TRINDADE
LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA
LUIS CARLOS DE PAULO
LUISA SILVEIRA ARANTES
LUIZ GUSTAVO RODARTE LIMA E
NARA BARBOSA ARANTES
LUIZA APARECIDA FERREIRA
LUZIA DAVID DE OLIVEIRA
MAIRA APARECIDA RODRIGUES
MARA CRISTINA PAIM
MARAIZA ALVES MIRANDA
MARCELO VELOSO
MARCIA LOPES GUIMARAES
CAMARGOS
MARCOS ORICIO
MARCOS ROGERIO FONSECA
MARDEN CASTRO NASCIMENTO
MARGARETE RAMOS ANDRADE
MARIA APARECIDA ALVES DA
SILVA
MARIA APARECIDA CAMPOS
PINHEIRO
MARIA APARECIDA CUNHA
SANTOS
MARIA APARECIDA DA SILVA
MARIA APARECIDA DE JESUS
GOMES
MARIA APARECIDA PARREIRA
MONTIJO
MARIA APARECIDA SOUZA
ORICIO
MARIA CANDIDA ALMEIDA
MARIA CANDIDA CARVALHO
PORTES LOPES
MARIA CARMELITA FERREIRA
MARIA CELIA PEDROSO BELO
MARIA CRISTINA DE CASTRO
MARIA DA CONCEICAO MOURAO
BARBOSA
MARIA DA CONCEICAO SILVA
MARIA DA CONCEICAO SILVA
MARIA DA CONCEICAO SOARES
MARIA DA GLORIA LAUDARES
LOPES
MARIA DAS GRACAS GUIMARAES
TORRES
MARIA DE LOURDES CHICRE
MARIA DE PADUA COSTA
MARIA DO CARMO E JOSE
CAMPOS
MARIA DO ROSARIO SANTOS
MARIA DO ROSARIO SILVA
PACHECO
MARIA ELIZABETE RODRIGUES
MARIA GUIMARAES DA SILVA
MARIA JOSE LAUDARES
MARIA JUDITE DA SILVA
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MARIA LUCIA DE SA SANTOS
MARIA LUCIA MOURAO NACIF
MARIA ODETE DE SOUZA CAMARA
MARIA SALETE TEIXEIRA
MARIA TERESINHA DA SILVA
ALMEIDA
MARIA TEREZINHA TEIXEIRA
PARREIRA
MARIA VITORIA DE CASTRO
CUNHA
MARIA VITORIA DE FREITAS
GARCIA
MARILENE ROCHA
MARILUCE SILVA PIMENTA
MARILZA FARIA FERREIRA
MARINA MELO MACEDO
MARIO FLAUZINO FONSECA FILHO
MARISA APARECIDA DE OLIVEIRA
MARLENE SILVA MATEUS
MARLON JOAO BATISTA DA SILVA
MARLUCIA DE ALMEIDA
MAURI PIRES VIANA
MAURICIO DE ARANTES
MAURICIO PIRES
MAURICIO RODRIGUES
MAURO FRANCISCO DAS CHAGAS
MIRIAN REIS DE SOUZA
MONALISA DE OLIVEIRA
MONICA TEIXEIRA NASCIMENTO
NIVALDO ALVES RODRIGUES
NOE DE OLIVEIRA
NOEMIA LUCIANA SILVA
OLEMAR DO COUTO
OMAR FLORENCIO SILVA
PATRICIA RODRIGUES NUNES DE
SENNA
PATRICIA VILANO DE OLIVEIRA
PAULO GUILHERME VELOSO DE
LIMA
PRISCILLA MARA DA SILVA
RACHEL DE CASTRO EDUARDO
MATIAS
RAFAEL LUIZ DE FARIA
REGINA CELIA BARBOSA
REGINA MARIA RODRIGUES DA
COSTA
RENATA CHAIANE ALMEIDA
RHAYSSA IANDARA FERNANDES
DE MELO
RICARDO AUGUSTO RIBEIRO
RICARDO E EDILEIA
ROBLEDO KENNEDY VIEIRA SILVA
ROMILDA CARVALHO TEIXEIRA
RONALDO E ROMILDA CAMILO
RONY WENDEL DE MIRANDA
ROSALIA MARIA GONDIM
ROSANGELA MARIA LEAL
ROSANIA KENIA DE FARIA
ROSELI SALISTRIANO DA SILVA
ROSENI JOSEFINA COSTA
RUBENS DOS SANTOS
RUBENS PRACA
SABINA CANDIDA DA SILVA
SAMANTA
APARECIDA
DE
OLIVEIRA
SANDRA MARA PEREIRA MOURA
SANDRO LUIZ DE FARIA
SEBASTIANA LUCIA PACHECO
SEBASTIAO MOREIRA BARBOSA
SELMA DE FATIMA MENDONCA
CUNHA
SILVANA MARA OLIVERIO
SILVANIA MARIA ALVES
SIRLENE MARIA FRAZAO
SIRLEY DO CARMO SILVA
SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA
SONIA APARECIDA LIMA
SONIA MARIA SILVA
TANIA APARECIDA DE MIRANDA
PASSOS
TATIANA MARIA MATIAS
TATIANE VALADAO PIRES
TEREZINHA ALVES LARA
TEREZINHA DE MELO SANTOS
VANDER ALVES RODRIGUES
VANDERLY MARIA DA CUNHA
VERA LUCIA SILVA
VICENTE DE PAULO AMANCIO
VITORIA MANOELITA DE OLIVEIRA
VIVIANE MARIA DE ALMEIDA
CUNHA LISBOA DE CARVALHO
WAGNER RODRIGUES MONTEIRO
WAGNER SILVA LEANDRO
WALDETE FERREIRA DE OLIVEIRA
WANDA DE FREITAS PICARDI
WANDER PORFIRIO MARINHO
OLIVEIRA
WASLEY CAETANO AMIM
WELINGTON HENRIQUE DE SOUZA
WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA
WESLEY GARCIA DE OLIVEIRA
ZENAIDE ORICIO TEIXEIRA
ZULMIRA ALVES FARIA NETA
ZULMIRA MARIA DA CONCEICAO

É bom lembrar!!!
Data
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Agenda Paroquial de Abril
Atividade

Local

5° Domingo da Quaresma

12:00

Aniversário de Vida Religiosa do Padre Cleuber
Reunião do Clero
Escola da Fé
Dia do Padroeiro - Missa em louvor a São Vicente Férrer
Missa dos Santos Óleos
Domingo de Ramos
Semana Santa
Semana Santa
Semana Santa
Aniversário Natalício do Pe. Marcelo Alves dos Reis
Lava-pés e Ceia do Senhor
Paixão do Senhor
Sábado Santo
Domingo de Páscoa

07:00
19:30

Dia de Santo Expedito
CEPAE
CPE

Salão Paroquial
Matriz
Luz

Casa Paroquial
Salão Paroquial

Feriado - Tiradentes

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:30

Triduo em preparação a festa de São Vicente Férrer
Triduo em preparação a festa de São Vicente Férrer
Triduo em preparação a festa de São Vicente Férrer
Missa e procissão de S. Vicente para o Vicentão ( 1. casa)
Missa da festa de São Vicente
Celebração da Palavra da festa de São Vicente

Matriz
Matriz
Matriz
Matriz
Vicentão
Casa da família

Visite o novo site de nossa Paróquia!
www.paroquiasaovicenteferrer.com.br

Nossos patrocinadores:
Transportes de
passageiros,
cargas,
encomendas e
turismo
Formiga
São Paulo
B.Horizonte
Campo Belo

Minas Comercial
Materiais de
Construção
R u a : Av. G u i o m a r G a r c i a
N e t o, 2 0 5 , C e n t r o
Fone: 3322-2960

Vista-se bem...para
ser bem visto
R. Barão de Piumhi,
53- Formiga
Fone: 3322-1308 - Fax: 3322-1843

CASA 505
Temos o presente que
você procura pelo
preço que você
deseja.
Fone: 3321-2877

FESTA DE

São Vicente Férrer
25 DE ABRIL À 02 DE JULHO DE 2017
FORMIGA - MG
A Paróquia São Vicente Férrer, convida você e sua
família para as festividades em honra ao seu
Padroeiro.
25 à 27 de abril

19h
Tríduo em
preparação a
Festa de
São Vicente
Férrer
na Igreja Matriz
12 à 18 de maio

28 de abril à 04 de
02 à 09
de maio
maio

05
09àà11
16de
demaio
maio

Festeiros: Cláudio, Rosiane e
Família
Residência: Rua Monsenhor João
Ivo, 200 - Apto 1.001 - Centro

Festeiros: Ângelo, Miriam e
Família
Residência: Rua Sérgio Lázaro
Gonçalves, 67 - Centro

Programação

Programação

28/04 - 19h Missa e procissão
saindo da Igreja Matriz para o
Vicentão com festividades.
29/04 -19h Missa no Vicentão com
festividades.
30/04 - 19:30 Celebração da
Palavra na residência - benção da
casa e entronização da Imagem.
01 à 04/05 - Visitas, Orações e
Terços na residência da família.

05/05 - 19h Missa e procissão
saindo da Igreja Matriz para o
Vicentão com festividades.
06/05 -19h Missa no Vicentão com
festividades.
07/05 - 19:30 Celebração da
Palavra na residência - benção da
casa e entronização da Imagem.
08 à 11/05 - Visitas, Orações e
Terços na residência da família.

19 à 25 de maio

26 de maio à 01 de
junho

Festeiros: Silvio, Marlene e
Família
Residência: Rua Álvaro Barbosa, 20
- Jardim América

Festeiros: Pedro Pieroni e
Família
Residência: Praça São Vicente
Férrer, 156 - Centro

Programação

Programação

12/05 - 19h Missa e procissão
saindo da Igreja Matriz para o
Vicentão com festividades.
13/05 -19h Missa no Vicentão com
festividades.
14/05 - 19:30 Celebração da
Palavra na residência - benção da
casa e entronização da Imagem.
15 à 18/05 - Visitas, Orações e
Terços na residência da família.

19/05 - 19h Missa e procissão
saindo da Igreja Matriz para o
Vicentão com festividades.
20/05 -19h Missa no Vicentão com
festividades.
21/05 - 19:30 Celebração da
Palavra na residência - benção da
casa e entronização da Imagem.
22 à 25/05 - Visitas, Orações e
Terços na residência da família.

Festeiros: Renato, Lucileia e Família.
Residência: Rua 1° de Maio, 76 Quinzinho.
Programação
26/05 - 19h Missa e procissão saindo
da Igreja Matriz para o Vicentão com
festividades.
27/05 - 19h Missa no Vicentão com
festividades.
28/05 - 19:30 Celebração da Palavra
na residência - benção da casa e
entronização da Imagem.
29/05 à 01/06 - Visitas à Imagem,
Orações e Terços.
02/06 - 19h Missa de Encerramento da
Festa na Igreja Matriz.

03/04

As Sete Dores de Nossa Senhora

MARIA APARECIDA
(LILA)

pois, se humilhando até à
sepultura, Deus não deixou
de ser Deus. Bem sabia
Jesus o quanto Maria
sofreria vendo-o sepultado;
não a poupando, quis que
Maria,
também,
fosse
participante
da
sua
humilhação.

ACOLHIDA
ANIMADOR: Caríssimos irmãos
e irmãs, estamos iniciando nossos
encontros do mês de abril e a
Semana Santa é o nosso tema.
Como não podia deixar de ser
meditaremos, hoje, as 7 Dores de
Nossa Senhora que nos comovem
o coração, nos mostrando a
prática do bem.
Iniciemos, cantando: Em nome do
Pai...

TODOS: Que dor para uma
mãe
ver
seu
Filho
sepultado!

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Que Nossa Senhora
das Dores leve a Seu Filho o
nosso pedido de perdão por
tanta indiferença e por todas as
vezes que O ofendemos para
podermos
receber
a
Sua
misericórdia.
TODOS: (Cantando) Bendita sejais,
Senhora das Dores...
LEITOR 1. 1ª Dor: Apresentação de
Seu Filho no Templo. Ali, o Coração
de
Maria
Santíssima,
foi
transpassado por um espada,
quando a profecia de Simeão diz que
Jesus seria a salvação de muitos,
mas a ruína de outros. Nessa dor
aprendemos a santa obediência.
Quando soube que uma espada
transpassaria seu coração, Maria
sentiu uma grande dor, mas ela
olhava para o céu e dizia: “Em Vós
confio”. Quem confia em Deus jamais
será confundido. Obedeçamos por
amor Àquele que se fez obediente
até a morte.
TODOS: A Ele entreguemos nossas
dores, apreensões e decepções.
LEITOR 2. 2ª Dor: A fuga para o
Egito. Quando Jesus, Maria e José
fugiram para o Egito, grande foi a dor
de saber que queriam matar o
Menino, Aquele que trazia a
salvação. Maria suportou o exílio por
amor e alegria,por saber que Deus
lhe escolhera para ser a cooperadora
do mistério da salvação. Essa dor nos
ensina a aceitar as provocações do
dia-a-dia com alegria de quem sofre
para agradar a Deus, isso é a
santidade.
TODOS: Somos convidados a
aceitar os sofrimentos por amor a
Deus.
LEITOR 3. 3ª Dor: Perda do Menino

Jesus. Jesus deixou Maria por três
dias angustiada para proveito da
salvação. Aqui, devemos contemplar
as mães que choram ao verem seus
filhos
generosos
ouvirem
o
chamamento divino. Se seus filhos
forem chamados a trabalhar na vinha
do Senhor, não abafem a vocação
religiosa. Ainda que o coração dos
pais sangre de dor, deixem seus filhos
corresponder aos desígnios de Deus.
Protegendo suas vocações, que bela
recompensa receberão esses pais
afortunados!
TODOS: Pais que choram, verão
suas lágrimas se converterem em
pérolas.
LEITOR 4. 4ª Dor: Doloroso encontro
no caminho do Calvário. Maria
encontra Seu Filho, a caminho do
Calvário, carregando a Cruz e
insultado como se fosse um criminoso.
Ao encontrá-Lo, Jesus fitou os olhos
de Maria e a fez compreender a dor
de sua alma. Não disse nada, mas lhe
mostrou que era necessário que se
unisse à sua grande dor. Aprendamos
a calar nos nossos sofrimentos. O
valor do nosso silêncio se converte
em força, quando nas horas difíceis
soubermos recorrer a Maria.
TODOS: A dor humilha e é na santa
humildade que Deus edifica,
aprendamos a sofrer em silêncio,
como Maria e Jesus sofreram nesse
doloroso encontro.
LEITOR 5. 5ª Dor: Aos pés da Cruz.
Contemplemos Maria aos pés da

Cruz, assistindo a morte de Jesus,
com a alma e o coração repletos das
mais duras dores. Infelizes os que,
à imitação dos que crucificaram
Jesus, ainda hoje não sabem se
humilhar. Jesus morre e Maria aceita
a vontade de Deus, e no seu
doloroso silêncio, entrega ao Pai a
sua imensa dor. Quem a confortou
nessa hora? Fazer a vontade de
Deus foi o seu conforto.
TODOS: Quem sofre em união
com os sofrimentos de Jesus
encontra consolo.
LEITOR 6. 6ª Dor: Uma lança
atravessa o Coração de Jesus. Com
a alma imersa na mais profunda dor,
Maria viu a lança perfurar o coração
de seu Filho, sem poder dizer uma
palavra. Depois colocaram Jesus
morto e chagado em seus braços.
Se Maria tanto sofreu, não será ela
capaz de compreender nossos
sofrimentos? Corramos todos a
Maria, pois ela pode nos colocar
dentro do Coração de Jesus.
TODOS: Meditemos esta imensa
dor, quando nossa cruz estiver
muito pesada.
LEITOR 7 . 7ª Dor: Jesus é
sepultado. Jesus submeteu-se à
própria sepultura por humildade,
para depois ressuscitar glorioso.
Deus, em sua humildade, deixou-se
sepultar nos Santos Sacrários, onde
está até hoje a esconder sua
majestade. E não O admiramos
tanto quanto Ele merece. A
humildade não rebaixa o homem,

A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Se queremos
corresponder ao amor de
Jesus, devemos aceitar as
humilhações, pois elas nos
purificam
de
toda
imperfeição e nos fazem
desejar intensamente o
Paraíso.
Cantemos: Bendita sejais,
Senhora das Dores...
Ouçamos: Mateus 2, 13-15
PARTILHA
ANIMADOR: 1.Por que doeu tanto em
Maria a fuga para o Egito?
2. Herodes queria matar Jesus. Por
quê?
3.Na sua opinião qual foi a maior dor
de Maria?
PRECE
TODOS: Nossa Senhora das Dores, a
Senhora que teve em Sua vida tantas
espadas que lhe transpassaram o
coração, fazei com que aceitemos de
coração aberto os sofrimentos que
temos.
Maria,
ajuda-nos
a
compreender que, para seguir Jesus,
temos que pegar a nossa cruz
diariamente e colocá-la em nossos
ombros. Não deixeis que arrastemos
a cruz mas que tenhamos força
suficiente para carregá-la. Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Apresentamos as 7 dores
de Maria não só para queixar, mas para
mostrar as virtudes que devemos
praticar, para um dia estarmos ao seu
lado e ao lado de Jesus.
CANTO: Bendita Sejais...
Obs: Na próxima 2ª feira não
teremos nosso encontro, pois iremos
em procissão, ao encontro de Jesus.
A 3ª segunda feira será na oitava da
Páscoa. Que tal fazermos uma
confraternização, com troca de
mensagens e, talvez, até um
lanchinho compartilhado? É uma
sugestão. Até o próximo encontro, se
Jesus Ressuscitado nos ajudar.

17/04
ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros irmãos e irmãs
em Cristo. Estamos em festa. Aleluia!
Cristo ressuscitou! Aquele que é a
nossa Luz, está sempre a nos
iluminar como essa vela que estará,
aqui, até o final do nosso encontro.
(Alguém acende uma vela) Iniciemos,
cantando: Em nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Que o Senhor perdoe
aqueles que, por ignorância ou falta
de fé, não reconhecem a Sua
Ressurreição, àqueles que não estão
preparados para viver uma vida de
alegria e não sabem, ainda, ser luz
para seus irmãos. Perdão para nós,
que ainda estamos caminhando na
Sua direção e que, ainda, não
sabemos o quanto é grande a Sua
misericórdia.
TODOS: Misericórdia, Senhor,
misericórdia...
LEITOR 1. Que, ao invocar o Senhor
Deus, peçamos a Sua Luz, Sua
direção e Sua paz. Sabemos que o
Senhor nos protege das forças do
mal. Nesta festa da luz, festa da
Ressurreição
de
Jesus,
nós
bendizemos o Senhor, porque Ele
nos conservou até o dia de hoje. Que
essa casa seja abençoada e que a
Luz de Cristo brilhe sobre todos nós
e nos traga a paz. Estamos aqui, para
celebrar a nossa vida. Celebrar Cristo

24/04
ACOLHIDA
ANIMADOR: Queridos irmãos e
irmãs, ainda sentindo o aroma
vivificante da Páscoa, hoje vamos
falar de fé. Só com o sentido na fé é
que podemos apreciar a maravilha da
Ressurreição de Jesus. Iniciemos,
invocando a Santíssima Trindade: Em
nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Senhor Jesus Cristo
Ressuscitado, aqui estamos, mais
uma vez, precisando da Sua
misericórdia. É que estamos sempre
caindo nas tentações do mundo e
não aprendemos que, cada vez que
caímos nós nos afastamos de Vós.
Só a Vossa misericórdia pode fazer
com que sejamos mais atentos às
Suas coisas e menos atentos ao
mundo. Tende misericórdia de nós e
perdoai todos os nossos pecados.
TODOS: (Cantando) Renova-me,
Senhor Jesus...
LEITOR 1. Convido a todos para
fazermos uma leitura orante do
Evangelho de Marcos 16,9-15.(Ler na
Bíblia)
LEITOR 2. Preparamo-nos para a
leitura orante, rezando: Vem, Santo
Espírito, amor do Pai e do Filho. Vem
à minha mente, à minha vontade, ao
meu coração. Abre-me à coragem da

Celebração da Páscoa

Ressuscitado e dar graças por tudo
o que vivemos: alegria e dor,
preocupações e prazer, abandono e
solidariedade, tristeza e festa,
desunião e amor, derrotas e vitórias.
TODOS: E render graças de modo
especial pela Ressureição de Cristo.

LEITOR 2. Na grande celebração do
Sábado Santo, foram lidas as
passagens da Bíblia, onde narram o
amor de Deus por todos nós, desde
a criação do mundo; a presença do
pecado na vida do ser humano, a
escravidão no Egito, Paixão, Morte e
Ressureição de Jesus, essa que nos
mostra o quanto somos amados por
Deus. Com a sua Morte, Jesus
reparou o coração humano que fora
desfigurado pelo pecadoe nos
mostrou a beleza da vida divina.
Hoje, nós vemos que o mundo, as
pessoas, as famílias precisam
conhecer a realidade dessa vida.
Cantamos nossa vitória a Deus,
anunciamos a Sua misericórdia e o
seu perdão. Que Deus seja bendito
e glorificado porque nos reúne em
seu amor, como família que se ama e
se respeita e quer testemunhar a sua
misericórdia.
TODOS: Senhor, dá-nos a graça da
perseverança e contemplaremos a
Tua glória.
LEITOR 3. Na nossa vida, nem tudo

2015
Junhode de2017
Abril

é tranquilidade, nem tudo é alegria.
Temos preocupações e muitas vezes,
desanimamos, mesmo sabendo que
Jesus nunca nos abandona. Ele
mesmo disse: “Coragem, eu venci o
mundo”. E é nessa celebração pascal
que nós queremos colocar nas Mãos
de Deus, nossas vidas, pensamentos,
desejos, ações. Nós temos que
confessar que, nem sempre, vivemos,
pensamos, desejamos ou agimos de
acordo com seus desígnios de amor,
de paz, de tolerância, de respeito
pela criação, pela vida e por nossa
família. Que Jesus nos perdoe e nos
ajude a viver na alegria da unidade
familiar.
TODOS: Bendito seja Deus para
sempre e a nós o reconhecimento
por tantas dádivas recebidas.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Jesus é o Deus da vida,
o Deus da Luz, o Deus do Universo.
Bendito
seja.
Que
por
Sua
Ressurreição, sejamos conduzidos à
vida em plenitude e nos dirija para
seu amor.
Cantemos: Fala, Senhor...
Ouçamos: João 20, 1-9
PARTILHA
ANIMADOR: 1.Como seexplica a
chegada do discípulo amado em
primeiro lugar?
2, O que significa para nós o sepulcro
vazio?

E-2
E-2

3.Aceitamos as dores da vida ou só
buscamos o Cristo glorioso?
PRECE
TODOS: Bendito sejais, Senhor
Deus do Universo, pelo alimento
que temos para nossa refeição.
Acolha a nossa prece e a transforme
em sinal de tua graça, força e vida.
Pois é de Ti que nos vem a força
para lutar contra a morte, o desejo
de amor em meio à diversidade, a
sinceridade do riso, do abraço e da
partilha. Conceda-nos a graça da
unidade em família.
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Estamos vivendo a
Páscoa,
tempo
de
amor,
de
solidariedade. Tempo de nos alegrar
com o Cristo Ressuscitado e de nunca
duvidar da Sua bondade, misericórdia
e amor. Vamos aproveitar, agora,
para trocar as nossas mensagens de
Feliz Páscoa. Se você não trouxe ,não
tem importância, fale a todos que
abraçar da beleza da Páscoa e do
grande valor desse acontecimento
maravilhoso. Feliz Páscoa para todos,
que o Cristo Ressuscitado seja o
nosso companheiro de jornada hoje
e sempre! Até o próximo encontro.
CANTO: Aleluia, aleluia, a minha
alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo
é meu Rei.

Identidade Cristã

verdade, dai-me forças para deixarme tocar e renovar, profundamente,
pela Palavra do Pai. Ler de novo o
texto (Verdade) e deixar que pensem
um pouco.

LEITOR 3. O que a Palavra diz: Como
foi difícil o amadurecimento na fé para
os discípulos, quando Maria
Madalena deu seu testemunho. O
preconceito ao testemunho de uma
mulher,
não
os
convenceu.
Permaneceram na incredulidade, na
decepção, na tristeza, na dor da
ausência do Mestre. Depois Jesus
apareceu para os discípulos que
caminhavam para Emaús e eles
voltaram com o coração “aquecido”
e testemunharam a Ressurreição.
Nem assim acreditaram. Então Jesus
apareceu aos onze e os repreendeu
pela pouca fé.
TODOS: Só aí aconteceu o mandato
para levar adiante a missão de
proclamar ao mundo inteiro de que
Jesus está vivo e caminha ao lado
de nós.
LEITOR 4. Meditação(Caminho)
Vamos meditar: O que a Palavra diz
para mim? Também sou resistente às
verdades da fé?(um momento para
reflexão) Ao chamar os seus para
que o sigam, Jesus lhes dá uma
missão muito precisa: “ Anunciar o
Evangelho do Reino a todas as

nações”. Por isso, todo discípulo é
missionário, pois ele participa da
missão de Jesus como amigo e irmão.
Assim como o discípulo é testemunha
do mistério do Pai, é testemunha da
Morte e Ressurreição do Senhor até
que Ele retorne.
TODOS: Cumprir essa missão não é
uma tarefa opcional, mas parte
integrante da identidade cristã.
Cantemos: Buscai primeiro o Reino
de Deus...
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Ler, novamente, o texto
de Marcos, que agora já vai ser
ouvido de outra maneira, já com fé.
PARTILHA
ANIMADOR: Incentivar para que
todos se expressem sobre essas
indagações: O que a Palavra me leva
a dizer a Deus? De que forma esse
Evangelho me tocou? Senti aumentar
a minha fé?
ORAÇÃO
TODOS: Rezemos com Maria, a Mãe
de
Jesus,
as
alegrias
da
Ressurreição.
Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia!
Porque quem merecestes trazer em
Vosso puríssimo seio, aleluia!
Ressuscitou como disse: aleluia!
Rogai a Deus por nós, aleluia.
Exultai e alegrai-vos, ó Virgem

Maria, aleluia! Porque o Senhor
ressuscitou verdadeiramente,
aleluia! Ave Maria... Rogai por nós,
Santa Mãe de Deus. Para que
sejamos dignos das promessas de
Cristo. Amém!
ANIMADOR: Oremos: Ó Deus, que
alegrastes o mundo com a
Ressurreição de Vosso Filho, Jesus
Cristo, Senhor nosso, concedei-nos,
Vos suplicamos, que, por Sua Mãe,
a Virgem Maria, alcancemos as
alegrias da vida eterna. Por Cristo,
Nosso Senhor. Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Devemos ter um novo
olhar, cheio de fé, a partir da Palavra,
pois, ela, meditada, nos aproxima
mais das verdades do Reino. Hoje,
queremos testemunhar a fé e vivêla com a convicção de que Jesus está
vivo e convive conosco, em nosso
cotidiano. Façamos da Palavra a
nossa companheira, o nosso guia,
pois, por ela, chegaremos à vida
eterna e que Maria seja o nosso
exemplo, pois ela é quem nos dá força
para aceitarmos os desígnios de
Deus. Até o próximo Mês, com a graça
de Deus.
CANTO: Deus enviou seu próprio
Filho...

E-3
E-3
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Paróquia São Vicente Férrer
Programação da Semana Santa - 2017

Querido(a) Irmão(a) apresentamos-lhe a programação da Semana Santa com os
horários das missas, pregações e demais atividades.
Uma boa Semana Santa e uma Feliz Páscoa!
Setenário das Dores (semana das Dores) - Matriz São Vicente Férrer de 1° a 7 de abril de 2017.

Hora
07:00
08:30

10:00

Domingo de
Ramos
09/04
Segundafeira
Santa

15:00
17:00
18:00
19:00
19:30

Hora

Local
Missa na Matriz
Concentração e Benção de Ramos na Praça Getúlio
Vargas - Procissão e em seguida Missa no Vicentão
com a Participação das Comunidades: Rosário,
Santo Antônio, Santa Luzia e Imaculada.
Trajeto: Praça Getúlio Vargas, Rua Silviano
Brandão, Rua Monsenhor João Ivo e Vicentão.
Missa - Baiões
Fazenda Velha
Serrinha
Missa na Casa Divina Misericórdia
Missa no Rosário
Missa na Matriz
Missa na Santa Luzia
Missa na Matriz

Local

14h - 16h Confissões no Expediente Paroquial
19:00
Missa na Matriz
20:00
Pregação e Procissão de Nosso Senhor dos
Passos para a Comunidade Santo Antônio.
Trajeto: Praça São Vicente Férrer, Rua Jovino
Mendes, Rua Sete de Setembro, Capela Santo
Antônio.

10/04
Terçafeira
Santa
11/04

Hora

Local

07:00
Missa na Matriz
08:30 às 11h Confissões no Expediente Paroquial
14 às 17:00 Confissões no Expediente Paroquial
16:00
Missa na Santa Casa
19:00
Missa na Matriz
20:00
Pregação e Procissão de N. S. das Dores para
a Comunidade Santa Luzia.
Trajeto: Praça São Vicente Férrer, Praça Olegário Maciel,
R. Eulália de Faria Nunes, R. Benjamin Constant, R.
Raimundo Lima, R. Cristovão Soraggi, R. Maurício Tibúrcio.

Março
2015
Abril dede 2017

Hora

07:00
08:30 às 11h
14 às 17:00
16:00
16:00
19:00
19:00

Quarta-feira
Santa
12/04
Quintafeira Santa
13/04

19:00
20:00

Hora

Local

Hora

Local

08:30 às 11h Confissões Salão Paroquial
14 às 17:00 Confissões Salão Paroquial
19:00
Celebração da Instituição da Eucaristia, Lava-Pés e Mandamento
do Amor - Fazenda Velha, Baiões e Santo Expedito
20:00
Matriz e Santa Luzia (após a missa, vigília até meia noite)
04:00
08:30 às 11:00
08:00 às 15:00
09:30
15:00

14/04

18:30
19:30

Domingo
de Páscoa
16/04

Local

Missa na Matriz
Confissões no Salão Paroquial
Confissões no Salão Paroquial
Missa no Asilo
Missa de Páscoa dos Enfermos - Matriz
Missa na Matriz
Missa na Com. Santo Antônio e Procissão (R: Júlio de Oliveira,
R: Francisco R. Nunes, R: Treze de Maio, R: José Francisco de
Paula, R: Barão de Piumhi, R: João Vespúcio, Praça da Matriz)
Missa na Com. Santa Luzia e Procissão (R: Helena Ribeiro, R:
Luis Antônio Ribeiro, R: José Francino, R: Francisco Frade, R:
Eulália de Faria Nunes, Praça Olegário Maciel, Praça da Matriz)
Encontro na Praça São Vicente Férrer e pregação

Sextafeira
Santa

Sábado
Santo
15/04

E-4 E-4

Hora

Caminha penitencial jovem da Matriz até a capela S. Rita
Confissões no Salão Paroquial
Via Sacra na Igreja Matriz
Palestra para casais no Auditório Paroquial
Solene Ação Litúrgica: Matriz, Imaculada, Santa Luzia, Rosário
e Santo Antônio.
Via Sacra dos Religiosos (as) e Seminaristas - Matriz
Sermão, Descimento da Cruz e Procissão do Senhor Morto
(Praça da Matriz, R. Jovino Mendes, R. Barão de Piumhí,
Pça Getúlio Vargas, R. Silviano Brandão e Matriz).

Local

08:30 às 11:00 Confissões Salão Paroquial
Bênção do Fogo Novo e Proclamação da Páscoa na Matriz,
20:00
Santo Antônio, Santo Expedito, Santa Luzia e Imaculada
Conceição.

Hora
06:30
08:00
09:30
10:00
15:00
17:00
18:00
19:30

Local
Procissão da Ressurreição e Missa no Adro da Matriz
Missa em Teodoros e Raiz
Missa na Matriz
Missa em Baiões, Serrinha e Fazenda Velha
Missa na Casa Divina Misericordia
Missa no Rosário
Missa na Matriz
Missa na Matriz e Procissão Luminosa de N.S das Vitórias

Uma Feliz e Abençoada Páscoa a Todos(as)!

