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A CRUZ TORNOU-SE MOTIVO DE GLÓRIA

A Festa da Exaltação da Santa Cruz que é
celebrada no dia 14 de setembro recorda a doação
definitiva de Jesus Cristo. A Cruz de Jesus é um mistério
de Deus desde toda a eternidade e já foi manifestada a
nós. A cruz, antes de tudo, é uma manifestação de amor, o
grande mistério do derramamento do Espírito Santo.
A Festa da Exaltação da Santa Cruz é a Festa da
Exaltação do Cristo vencedor. Para nós cristãos, o lenho
sagrado é o maior símbolo de nossa fé. Quando somos
apresentados à comunidade cristã, na cerimônia batismal,
o primeiro sinal de acolhida é o sinal da cruz traçado em
nossa fronte pelo ministro, pais e padrinhos, sinalandonos para sempre com Cristo.
Celebrando a Festa da Santa Cruz, juntamente
com o Crucificado somos elevados para o alto. Tão

grande é o valor do madeiro sagrado, que quem o possui,
possui um tesouro, porque é, na verdade, de nome e de
fato, o mais precioso de todos os bens. Nele está a
plenitude da nossa salvação e por ele regressamos à
dignidade original.
Foi na Cruz que Jesus Cristo ofereceu ao Pai o
Seu Sacrifício. Por isso, é justo que veneremos o sinal e o
instrumento da nossa libertação. Objeto de desprezo,
patíbulo de infâmia, até o momento em que Jesus,
obediente até a morte, nela foi suspenso. A Cruz tornouse, desde então, motivo de glória, pólo de atração para
todos os homens.
FONTE: http://www.asfabrasil.com/ensinosecronicas/43ensinos-e-cronicas/128-exaltacaoasantacruz.html
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SETOR PASTORAL - O QUE É?
Nossa Diocese está dividida em quatro
Setores Pastorais. Cada Setor Pastoral é
formado por diversas paróquias, levando em
consideração sua proximidade geográfica.
O Setor Pastoral é um instrumento de
união e auxílio entre as paróquias.
Facilita a formação de seus membros e a
execução de atividades em conjunto.
Auxilia na troca de ideias e experiências
para aprimorar a vida pastoral paroquial e para
facilitar a formação dos agentes de pastoral das
suas paróquias.

REUNIÃO DO CLERO SETOR PASTORAL IV
Acontece no dia 12 de setembro, na
Paróquia

Nossa

Senhora

Auxiliadora

O coordenador deste Setor Pastoral

é o

em

Padre José Vanol Lourenço Cardoso Junior,

Piraquara, no período das 8h30min às 12h, a

pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e o

reunião do Clero do Setor Pastoral IV.

secretário é o Padre Jaime Schimitz, pároco da

Fazem parte deste Setor Pastoral as

Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz.

seguintes paróquias:

Conheça

Par. Nossa Senhora Rainha da Paz - Borda do Campo
Par. Nossa Senhora Aparecida - Guatupê
Par. Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara
Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Piraquara
Par. Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
Par. São Sebastião - Quatro Barras

abaixo

os

assessores

das

Pastorais deste setor.
ANIMAÇÃO
BÍBLICO-CATEQUÉTICA
MESC’s
PASTORAIS SOCIAIS
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
PASTORAL DO BATISMO
PASTORAL DO DÍZIMO
PASTORAL FAMILIAR
PASTORAL JUVENIL
PASTORAL LITÚRGICA
PASTORAL VOCACIONAL
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Diác. Manoel P. da Silva
Diác. Silvani Joel Túlio
Pe. Jaime Schimitz
Pe. José Vanol
Pe. Dirceu Rudnik
Pe. Flávio Demoliner
Pe. João da Silva Soares
Pe. Luis Carlos Gregório
Diác. Belmiro Nunho
Pe. Adriano Zaranski
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CEB’S REUNIÃO MENSAL
Data: 14 de setembro (sábado)
Horário: 9h
Local: Centro Diocesano de Pastoral
Rua: Izabel a Redentora, 1392 - São José dos Pinhais
Informações pelos fones: 3398-6952 / 9162-4761 (Nilson)

12.o CURSILHO
Para Homens: 13 a 15 de setembro
Para mulheres: 20 a 22 de setembro
Local: Casa de Formação São José em Rio Negro - PR
O Encerramento dos Cursilhos acontece às

Contato:
Fone: (47) 9106-4101 (Rosane)
email:rosane_granemann@hotmail.com

18h do domingo na Igreja Matriz Senhor Bom
Jesus da Coluna, em Rio Negro, todos são
convidados a participar.

Encontro - Mês da Bíblia – Aprofundando o tema

Reflexão

sobre

os

cinco

aspectos

fundamentais do processo do discipulado: o

DATA

14 de setembro (sábado)

HORÁRIO

das 9h às 12h

VAGAS

60

TAXA

R$ 5,00, com direito ao subsídio do mês
da Bíblia

LOCAL

Auditório Paulinas Livraria
Rua Voluntários da Pátria, 225
Centro – Curitiba

encontro com Jesus; a conversão; o seguimento; a
INFORMAÇÕES:
Telefone (41) 3224-8550
E-mail: promocuritiba@paulinas.com.br

comunhão fraterna e a missão. Além de outros
temas importantes, também trabalharemos os
pontos fundamentais da teologia lucana.
A assessoria será do Padre Alceu Luiz
Orso.
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PASTORAL FAMILIAR – FORMAÇÃO PARA
AGENTES DO SETOR PASTORAL II
Acontece no dia 29 de setembro a formação para
os agentes da Pastoral Familiar do Setor Pastoral II.
Será na Paróquia Nossa Senhora da Conceição
em Agudos do Sul.
O inicio será às 8h (Missa) e encerramento às
13h.
O tema da formação será a Catequese Familiar.
INSCRIÇÕES ATÉ 26/09
pelo fone: 3623-1868 (Antonio e Inês)
ou pelo e-mail: pf.saojose@yahoo.com.br

ASSEMBLEIA REGIONAL DA PASTORAL FAMILIAR EM MARINGÁ

Nos dias 13 a 15 de setembro acontece a 2ª Assembleia Regional da
Pastoral Familiar.
Tendo como Tema "Família - Transmissora da Fé" e o Lema:
"Comunicamos o que vimos e ouvimos do Verbo da Vida" (1Jo
1,3).
Nesta Assembleia participarão todos os coordenadores das
Dioceses assim como seus Assessores.
No dia 13, às 14h haverá uma reunião com todos os assessores da Pastoral Familiar.
Também nesta Assembleia será eleito o novo coordenador regional e posteriormente será
escolhido o novo casal secretário, casal setor pré matrimônio e o casal pós matrimônio.
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IRMÃS PASSIONISTAS – 50 ANOS EM PIRAQUARA

Comunidade do Projeto Educativo Maria José.
Ir. Ana Maria, Ir. Lucina, Ir. Luzia, Ir. Lucia, Ir. Ivanilde e Ir.Vera Lucia.

No próximo dia 14 de setembro a comunidade
passionista, em Piraquara, estará comemorando
cinquenta anos da presença nesta cidade.
Conheça um pouco mais sobre a história da
congregação e sua atuação.

experiência de Deus tornou-se igualmente exímia
educadora.
Sua pedagogia foi fundamentada na
bondade e firmeza foi haurida na “Memória da
Paixão de Jesus e nas dores de Nossa Senhora”,
expressão máxima do amor de Deus. Esta é a
prática que perpassa até hoje toda nossa ação
educativa.

ORIGEM DA CONGREGAÇÃO
A origem está situada dentro de uma época
histórica onde a educação, entre as necessidades,
era a mais urgente. Portanto, nascem educadoras!

PROJETO EDUCATIVO PASSIONISTA
MARIA JOSÉ

Maria Madalena Frescobaldi
Capponi, nascida em 11 de
novembro de 1771, fundou a
Congregação em 15 de março de
1815, na cidade de Florença, Itália.

O Centro Educativo Passionista Maria José,
mantido pela Associação Protetora da Infância Província do Paraná, tem como missão atender
crianças e adolescentes de cinco a quinze anos do
sexo
feminino,
oriundas
de
famílias
vulnerabilizadas socialmente ou em situação de
risco pessoal e social, cujas mães ou responsáveis
trabalham fora e os filhos encontram-se
desprotegidos, em situação de risco, de
drogadição, permanecendo sozinhos em casa e
sem atividades, perambulando pelas ruas e
sujeitos ao trabalho infantil.

Em sintonia com as exigências do
seu tempo, acolheu em seu palácio as primeiras
jovens educandas provindas da classe mais pobre
da sociedade florentina, fruto da então atual guerra
napoleônica.
Cedeu para elas espaço adequado e
compatível à jovens e adolescentes excluídas das
famílias e da sociedade. Mulher, mãe, esposa e
avó, de profunda sensibilidade humana e
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Preocupada com esta realidade e na
tentativa de prevenir estes desajustes sociais a
Associação Protetora da Infância do Paraná,
iniciou em 1998 o Contraturno social e até a
presente data não mede esforços para atender
estas crianças e adolescentes.
Hoje o Projeto faz parte da Rede de
Atendimento Sócio-assistencial de Piraquara e
conta com noventa vagas, totalmente gratuitas,
oriundas dos mais diversos bairros do Município de
Piraquara que conta com uma população de cem
mil habitantes.

As Irmãs Passionistas
do Centro Educativo Passionista
Maria José,
convidam a todos para participarem
da Celebração Eucarística
em Ação de Graças pelos 50 anos de
presença em Piraquara.
Data: 14 de setembro de 2013
Horário: 19h
Local: Paróquia do Senhor Bom Jesus dos Passos
Piraquara
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CONHECENDO O MOVIMENTO SERRA
O MOVIMENTO SERRA é um movimento formado por fiéis
leigos, homens e mulheres, que amam e se dedicam ao trabalho
vocacional.
Seus membros se reúnem para REZAR e TRABALHAR pelas
vocações, pelos vocacionados e consagrados.
São, portanto, pessoas que AMAM as vocações e os
vocacionados de especial consagração. AMAM a Igreja e àqueles
que a Ela dedicam sua vida. Dão um pouco do muito que recebem de
Deus.
PRÓXIMAS ATIVIDADES
10/09

19h

Missa Vocacional

14/09

8h

Manhã de Orações
Pelas Vocações

Catedral
São José
Catedral
São José

ORGANIZAÇÃO
Presidente:
IS Carmen T. Seffrin
Fone: 3282-2310
e-mail: carmen.seffrin@terra.com.br

26ª ROMARIA NACIONAL
DO MOVIMENTO SERRA DO BRASIL
APARECIDA – SP
16 e 17 de novembro
Saída: dia 14/11 à noite.
(horário e local à confirmar)

Assistente Eclesiástico:
Pe. Alcione José de Andrade

Informações:
Carmen – Tel: 3282-2310
Justilino do Vale – Tel: 3282-1879
Kátia Cortes – Tel: 3382-7276

ATIVIDADES DA ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM

PRÓXIMO ENCONTRO:
Escola Teológica: 22/09
Curso Catecismo da Igreja Católica: 22/09
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PREPARANDO A III ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL
ORAÇÃO
A Coordenação da Ação Evangelizadora
juntamente com o Grupo de Reflexão Pastoral
elaborou uma Oração em preparação a esta
assembleia.
O objetivo é que rezemos para que nossa
assembleia diocesana seja um ambiente de
abertura e de confiança mútua, para que possa
proporcionar uma demonstração da validade da
No próximo dia 15 de novembro, será

presença e a atuação de todos os membros de

realizada a III Assembleia Diocesana de Pastoral,

nossa Igreja Particular.

tendo como tema: Conversão Pastoral – Paróquia

Senhor Jesus Cristo, somos o Povo de Deus

Renovada e o lema: "Perseverantes e bem unidos"

que está na Diocese de São José dos Pinhais e

(At 2,46).

queremos

evangelizar

como

Igreja

missionária

e

A realização de uma assembleia ajuda a

profética, perseverantes e bem unidos, caminhando ao

expressar a comunhão da diocese com a Igreja do

encontro do Senhor. Diante dos desafios e da cultura do

Brasil, afirmando uma dimensão que é permanente

provisório, anunciaremos a Verdade para que todos

para a vida da Igreja: o clima de participação e de

tenham vida em abundância. Dai-nos a graça da

comunhão dos seus membros, na diversidade de

conversão

suas

suas

missionários em todos os segmentos da sociedade, de

atribuições específicas. Isto se torna possível pela

modo especial entre os jovens. Despertai em nossas

descentralização da Igreja em “Igrejas Locais”,

comunidades a cultura vocacional, tanto para o

onde todos podem se sentir envolvidos, como

ministério sacerdotal, como para a vida consagrada.

lembrou o Concílio Vaticano II.

Concedei-nos, Senhor, o Espírito Santo para que haja

situações,

e

na

integração

de

pastoral.

Queremos

formar

discípulos

Este clima de assembleia é muito saudável

renovação em nossas Paróquias e a vontade do Pai se

para a Igreja, porque fortalece os laços de

faça realidade através do nosso testemunho no

comunhão e de pertença, não só das pessoas que

ensinamento, na comunhão, na partilha e na oração.

vêm participar da assembleia, mas de todos os que

Amém.

por elas se sentem representados, em igualdade,
para falar e para ouvir.

PARTICIPAÇÃO
A participação na assembleia será
representativa. Aqueles que vão representar as
paróquias ou as pastorais/movimentos diocesanos,
que se preparem com carinho, com dedicação,
para que a assembleia produza bons frutos para
toda nossa Igreja Particular.

Realizar uma Assembleia Diocesana é um
marco significativo da caminhada pastoral da
Diocese. É espaço de partilha, de avaliação, de
reflexão, de aprofundamento, de celebração, de
tomada de decisões e de comunhão eclesial.
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QUESTIONÁRIO

CANTO
Pe. José Weber

Neste ano de 2013, desde a Assembleia
Geral dos Bispos do Brasil, somos motivados a

Juntos como irmãos, membros da Igreja,
vamos caminhando, vamos caminhando,
juntos como irmãos ao encontro do Senhor.

conhecer e refletir nossa realidade a partir do
estudo número 104 que procura nos orientar a uma
verdadeira conversão pastoral, para uma nova

Somos povo que caminha num deserto como
outrora lado a lado, sempre unidos, para a terra
prometida.

paróquia, renovada, comunidade de comunidades.
Queremos

viver

este

desafio

pastoral

perseverantes e bem unidos (At 2,46).
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Na unidade caminhamos, foi Jesus quem nos uniu.
Nosso Deus hoje louvemos, seu amor nos reuniu.

Convocamos a refletir sobre a realidade
presente em todas as comunidades da Diocese,

A Igreja está em marcha, a um mundo novo vamos
nós, onde reinará a paz, onde reinará o amor.

para facilitar foi elaborado um questionário.
Este questionário já foi encaminhado para

Melodia em: http://youtu.be/BwCr8EZarBM

as paróquias, depois de respondido deverá ser
encaminhado até o dia 30 de setembro para o email: aed@diocesesjp.org.br

ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO
COORDENAÇÕES DIOCESANAS
DEVEM ENVIAR O CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA 2014
Na reunião Geral do Clero, 22 de agosto, foi iniciado o processo de preparação do Calendário
Diocesano para 2014, o qual terá as principais datas das paróquias (festas dos padroeiros, missa de jubileus,
etc) e também as atividades das pastorais e movimentos em âmbito Diocesano e Setor Pastoral.
A intenção é que ao final de outubro já esteja o calendário definido, ficando somente alguns ajustes
para o final do ano.
Para isto, é necessário que o formulário com as datas de eventos das coordenações diocesanas
das pastorais e movimentos seja enviado até o dia 30 de setembro para o e-mail aed@diocesesjp.org.br
Após esta data não haverá garantia que as datas constem no calendário diocesano.
O formulário para preenchimento já foi enviado aos coordenadores diocesanos via e-mail em agosto.
As pastorais e movimentos que utilizam o Centro Diocesano de Pastoral para reuniões, antes de
preencher o formulário devem verificar se poderão ser agendadas as datas que pretender utilizar, para isto é
necessário ligar para o secretariado (3035-9817) para verificar a disponibilidade do uso das salas.
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Pós-graduação em Bíblia
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que
contemplamos, e o que nossas mãos apalparam (...) o que vimos e ouvimos vô-lo
anunciamos (1Jo 1,1.3).

Os documentos do episcopado latino-americano, repetidamente chamam a
atenção para a pessoa de Jesus Cristo como referência primeira do seguimento e da
renovação da Igreja: “Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode
receber” (DA n. 29). “Nele, com Ele e a partir d’Ele mergulhamos no mistério trinitário,
construindo nossa vida pessoal e comunitária” (DGAE, n. 4).
A Pós-graduação em Bíblia da Faculdade Vicentina insere-se nesta dinâmica da Igreja latino-americana,
colocando Jesus ao centro de sua atenção. Só quem é profundamente conhecido pode tornar-se ponto de referência
fundamental de vida e de ação.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

ESTRUTURA DO CURSO
O curso se estrutura a partir de três núcleos
fundamentais
1. O Messias esperado: o Messias anunciado; as
expectativas sobre o Messias
2. Jesus de Nazaré. Esta é a parte mais ampla,
pela qual buscamos nos aproximar o quanto
possível de Jesus de Nazaré na sua relação
com: o Pai, a sociedade, as pessoas e o
Reino.
3. Jesus vivido e seguido nas primeiras
comunidades cristãs
MÓDULOS
Profecias messiânicas e a realização em Jesus
Os
movimentos
messiânicos:
movimentos
messiânicos; visão messiânica dos Essênios em
Qumran; o messianismo de Jesus.
Jesus de Nazaré e a Palestina do seu tempo
A Encarnação do Verbo
Jesus de Nazaré: infância e juventude
Jesus e o Reino de Deus: tentações de Jesus:
discernimento e opções; a missão; método;
linguagem; sinais
Jesus de Nazaré na sua relação com o Pai: o Deus de
Jesus de Nazaré; a relação de Jesus com o Abbá.
A relação de Jesus de Nazaré com os grupos
marginalizados: mulheres, crianças, pobres e
leprosos.
Jesus de Nazaré na sua relação com a lei mosaica:
valorização e superação.
Jesus de Nazaré na sua relação com o poder civil e
religioso de seu tempo.
O Espírito Santo na vida e na missão de Jesus
Jesus e os discípulos: autoridade de Jesus; proposta
de Jesus para os discípulos; o seguimento de Jesus
de Nazaré.

13. O destino de Jesus de Nazaré: processo, paixão,
morte e ressurreição
14. Títulos cristológicos: Filho do Homem; Filho de Deus;
Bom Pastor; Kyrios.
15. Seguimento de Jesus nas primeiras comunidades
cristãs: o anúncio do Kerigma; cristologia nas cartas
paulinas.
16. Uma hermenêutica atualizada de Jesus de Nazaré e o
Cristo da fé.
17. Metodologia científica
Datas
2014
Fevereiro

21 e 22

Março

21 e 22

Abril

25 e 26

Maio

16 e 17

Junho

13 e 14

Julho

11 e 12

Agosto

15 e 16

Setembro

19 e 20

Outubro

17 e 18

Novembro

07 e 08

Dezembro

12 e 13

2015

INFORMAÇÕES
Av. Jaime Reis, 531 – São Francisco – Curitiba - PR
Fone: (41)3222-7716/3079-7716/3076-6870
www.faculdadevicentina.com.br
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CNBB PUBLICA DOCUMENTO DE ESTUDOS,
SOBRE AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS
Aprovado na 51ª Assembleia Geral da CNBB, em abril deste
ano, o texto de estudos sobre os povos quilombolas está disponível ao
público através das Edições CNBB. O número 105 da série verde da
Conferência tem como título “A Igreja e as comunidades quilombolas”.
O documento foi elaborado por um grupo de trabalho criado
pela Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da
Justiça e da Paz. “A finalidade deste texto é contribuir para a atuação
da

Igreja

frente

a

realidade

das

comunidades

quilombolas.

Valorizando e defendendo seus direitos de vida, cultura, tradições,
crenças e tudo aquilo que lhes são próprios”, explicou o presidente da
Comissão, dom Guilherme Werlang.

ATIVIDADES
09 a 15 de setembro de 2013
DATA

HORÁRIO

LOCAL

ATIVIDADE

10

19h

MOV. SERRA - Missa Vocacional

Catedral

11

19h

GRUPO IMACULADA - Reunião Mensal

Rua XV de Novembro,1570 – SJP

12

8h30min. às 12h

Par. N. Sra. Auxiliadora – Piraquara

12

14h30min.

Terceira Reunião do Setor Pastoral IV
MOV. DAS CAPELINHAS - Reunião com as
Coordenadoras Paroquiais

12

8h30min. às 15h

PASTORAL DA CRIANÇA - Reunião com os Ramos

Centro Diocesano

MCC – 12.º Cursilho - Homens

Casa de Formação São José - Rio Negro

CEB’s - Reunião Mensal
MOVIMENTO DE IRMÃOS - Reunião de Avaliação do
Encontro Nº 007

Centro Diocesano

13 a 15
14

9h

14

16h

14

19h

14 e 15
15

18h

Missa - 50 anos das Irmãs Passionistas
PASTORAL FAMILIAR - Assembleia Regional da
Pastoral
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE - Reunião Bimestral
da Comissão de Jovens Vicentinos

11

Centro Diocesano

Par. Senhor Bom Jesus dos Passos –
Piraquara
Maringá
Araucária
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RENOVAÇÃO PAROQUIAL E PALAVRA DE DEUS
Em nossa diocese a reflexão deste subsídio, ajudará no
processo de preparação para a Assembleia Diocesana,
por este motivo foi sugerido para as paróquias para que
promovam momentos de discussão sobre o mesmo.

Estamos no mês da Bíblia, o estudo 104
nos fala da importância da Palavra de Deus,
destaca que a revitalização das comunidades,
com a renovação paroquial, implica em estabelecer
novas relações entre as pessoas, que ajudem a
superar o anonimato e a solidão. A Palavra de
Deus é a fonte principal da alegria que se produz
quando as pessoas se reúnem e através da Leitura
Desde o ano de 2007, existe na Igreja do

Orante da Bíblia se encontram com seu Senhor.

Brasil o desafio de buscar uma renovação das

Na comunidade a gente aprende a unir a fé

comunidades paroquiais, pois naquele ano a

com a vida, a se alegrar e chorar com o outro, na

Conferência de Aparecida fez um forte apelo:

atenção às pessoas e suas necessidades. Isto leva

“Nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar

ao autêntico encontro com Jesus Cristo que é a

decididamente,

nos

meta e o fim de toda a evangelização. E nos ajuda

processos constantes de renovação missionária e

a abandonar a ideia de paróquia como uma

de abandonar as ultrapassadas estruturas que já

organização bem estruturada e funcional, para

não favorecem a transmissão da fé” (cf. DAp n.

atender a demanda em torno dos sacramentos.

com

todas

as

forças,

365).

A

vida

das

pequenas

comunidades,

Por isso a 51ª Assembleia Geral dos Bispos

revitalizadas pela Palavra e alimentadas pela

do Brasil, ocorrida em abril/2013, para enfrentar

Eucaristia, será expressão de uma novidade. Será

essa problemática, colocou como Tema Central

um novo jeito de viver a fé cristã de forma

“Comunidade

Nova

comunitária, mais do que o resultado de novas

Paróquia”. Após ser discutido na Assembleia, esse

iniciativas e técnicas, que nem sempre qualificarão

tema continuará sendo estudado e aprofundado,

o ser cristão. Estamos, portanto, diante de um

para ser retomado na assembleia do próximo ano.

desafio muito grande, que vai depender de uma

Todas as paróquias estão sendo convidados para

renovada experiência de Deus capaz de provocar

colaborarem nessa reflexão uma vez que se trata

uma conversão pessoal e pastoral.

de

Comunidades:

Uma

de um assunto que atinge a todos.
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De 06 a 14 de setembro,
Novenas em preparação à Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores, ás 19h30min.,
com padres convidados.
Todos os dias após as celebrações será servido um delicioso cardápio.
14/09 (sábado)
- 10h – casamento comunitário
- 19h – procissão luminosa pelas ruas da cidade – retorno da Imagem restaurada de
Nossa Senhora das Dores
15/09 (domingo)
10h30min. - Celebração da Santa Missa
Logos após delicioso almoço com costela e carneiro fogo de chão, churrasco, risoto,
maionese, saladas, bebidas em geral e serviço completo de bar a cozinha;
13h – inicio da roleta com diversos prêmios
14h – inicio do show de prêmios
14h30min. – animada tarde dançante com Yan e Yago e Geração Brasil.
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DIVULGAÇÃO DE FESTAS
Enviar imagens e informações para o e-mail aed@diocesesjp.org.br
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