
 

                                                                                                   PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO 

 *SÁBADO SANTO: 20/04 CERIMÔNIA PAROQUIAL                   FORTUNA DE MINAS 

“Este é o dia que o Senhor fez para nós” (Sl 117).                                        Diocese de Sete Lagoas 
 18:30hs – Bênção do fogo em frente a residência de Vânia Geralda de Souza,                         Endereço: Av. Renato Azeredo – 40, Centro – Fortuna de Minas 35760-000 
 à rua Bonfim, 135 - Centro.                                                                                                                  Contato: Secretaria paroquial (31) 3716 7133 e (31) 9 95941446 Padre Bernardo 
 Procissão luminosa para a Matriz e em seguida Santa Missa da                                                 

 Vigília Pascal e Bênção da Água.                                                                                                                VIVENDO O ESPÍRITO QUARESMAL PARA CELEBRAR                                

 OBS.: Trazer água, vela e fósforo para serem abençoados.                               A PÁSCOA DO SENHOR! 
*Envio dos Coordenadores das Comunidades com o Fogo Novo   
(Círio Pascal) e com a Água Batismal.                                  
* DOMINGO DA PÁSCOA: 21/04 - O SENHOR RESSUSCITOU ALELUIA!  
“Fica conosco Senhor. Já é tarde e o dia declina” (Lc 24,292). 
*09:00hs – Matriz de Santo Antônio 
*11:00hs – Córrego de Areia/ Capela de São José 
*16:00hs – Três Barras/ Capela Nossa Senhora de Fátima 
*19:00hs – Beira Córrego/ Capela de São Sebastião                                                                               

REFLEXÃO E AÇÃO DE GRAÇAS:                                                                                                       ORAÇÃO                                                                                                         C.F 2019 

Dízimo é um sinal de compromisso, de fidelidade com Deus, com a Igreja  
e com os pobres. Jesus, na sua bondade infinita, instituiu a sua Igreja para 
evangelizar, catequizar, servir e santificar. E para que ela possa desempenhar 
a sua vocação evangelizadora no mundo, necessita de recursos materiais 
e esses recursos, devem provir de nós, seus filhos que somos e formamos a   
Igreja viva de Cristo aqui na terra. Com o dízimo, você ajuda a transformar 
a Igreja para que ela seja cada vez mais unida e fraterna, a fim de que possa 
cumprir a sua missão evangelizadora como Jesus a quer                                                                  Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com infinita  justiça           
ser dizimista é ser evangelizador. VOCÊ JÁ É DIZIMISTA?                                                             e amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso reino entre 
Se já é parabéns !!! E se não é, eis o convite!!! Seja um dizimista consciente.                         nós. Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós  
Se você sentir o desejo no seu coração de ser DIZIMISTA, procure a                                         testemunhou o vosso infinito amor e anunciou o Evangelho da fraternidade e  
Secretaria paroquial, nossos agentes, durante as Missas na Matriz                                            da paz. Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres marginalizados, nossos                           
e na sua própria comunidade.                                                                                                             irmãos e irmãs com políticas públicas justas, e sejamos construtores de uma                                                                                   
PASTORAL DO DÍZIMO: Renata, Léa, Celso, Ana Regina.                                                                 sociedade humana e solidária. O divino Espírito acenda em nossa Igreja a caridade 

CRISTO RESSUSCITOU ALELUIA!!! ELE está VIVO no meio de nós,                                              sincera e o amor fraterno; a honestidade e o direito resplandeçam em nossa 
ALELUIA!!! UMA PÁSCOA FELIZ, ABENÇOADA E PRÓSPERA.                                                        sociedade e sejamos verdadeiros cidadãos do “novo céu e da nova terra”.                                                   
               Padre Bernardo Silva e Conselho Paroquial.                                                                                                                                         Amém. 



  

                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                 

                      SEMANA SANTA 2019     
 
*SÁBADO DE RAMOS: 13/04                                                                                                                           *QUARTA – FEIRA: 17/04 
“Jesus Cristo é o Senhor” para a glória de Deus Pai (Fl.2,11).                                                                “Cumpriu- se a profecia de Simeão: uma espada traspassará 
*19:30hs – Missa na Matriz.                                                                                                                            a tua alma (Lc.2,35). 
                                                                                                                                                                              *18:00hs – Procissão: ver endereços de segunda-feira (15/04)   
*DOMINGO DE RAMOS: 14/04                                                                                                                       Senhor dos Passos acompanhado pelos homens. 
“Já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o Reino de                                               Nossa Senhora das Dores acompanhada pelas mulheres.                                                                                                                              
Deus”. (Lc. 22, 14 -23,56).                                                                                                                                SERMÃO DO ENCONTRO NA PRAÇA DA MATRIZ DE SANTO ANTÔNIO. 
*6:00hs – Concentração e Bênção dos Ramos na nova Praça do Bairro Floresta. 

*7:00hs – Santa Missa e apresentação do Projeto Piano nas Igrejas.                                                      TRÍDUO PASCAL:   
*11:00hs:Córrego de Areia: Concentração e Bênção dos Ramos na antiga escola.                               *QUINTA – FEIRA: 18/04                                                                                                                             
*18:00hs:Beira Córrego: Concentração e Bênção dos Ramos na antiga escola.                                    “Eu vosso Mestre e Senhor vos dei o exemplo, faça-o vós mesmos  
                                                                                                                                                                                                                        uns aos outros” (Jo. 13, 1-5). 
*SEGUNDA - FEIRA: 15/04                                                                                                                                CEIA DO SENHOR E LAVA PÉS   
“E constituiu Doze, para que ficassem com Ele, para enviá-los a pregar”.                                           *09:00hs – Missa da Unidade Diocesana e Bênção dos Santos Óleos   
(Mc. 3,13).                                                                                                                                                            na Paróquia de Santa Luzia em Sete Lagoas.  
*TERÇO DE NOSSA SENHORA DAS DORES E ORAÇÃO DO                                                                             *18:00hs – Santa Missa em Três Barras.  
SANTO ANGELUS (conduzido pelo Terço dos Homens e pelo Grupo de                                                     *21:00hs – Santa Missa na Matriz com Traslado do Santíssimo   
Oração Cenáculo de Nossa Senhora).                                                                                                                    Sacramento até às 23:30hs.   
*18:00hs – Bênção com aspersão e envio das IMAGENS DE NOSSA                                                        SEXTA – FEIRA: 19/04  
SENHORA DAS DORES para a residência de Amarilis de Paula Ferreira (Neném)                                 “Tudo está consumado, inclinou a cabeça e rendeu o espírito”  
à rua Francisco Barbosa, 101 Centro.                                                                                                              (Jo. 19, 17-30).  
SENHOR DOS PASSOS à residência do casal José Raimundo de Moura (Zé                                            *5:00hs – Via Sacra pelas ruas da cidade: Bênção, aspersão e café 
Cincunegue) e Marina Lúcia Almeida de Moura, à rua Nicolino, Centro.                                                 comunitário.  

                                                                                                                                                                  *15:00hs – Celebração e Veneração da Santa Cruz na Matriz.  
*TERÇA – FEIRA: 16/04                                                                                                                                       *18:00hs – Casa de Dona Margarida de Gibeira:     
“Ele foi contado entre os malfeitores” (Mc. 15,28).                                                                                     Bênção da Imagem do Senhor Morto, preparação do esquife seguido  
“Deixe-a, Ela guardou esse perfume para o dia da minha sepultura”                                                     de procissão do enterro para a Igreja Matriz.  
(Jo. 12,1-11).                                
 Obs. Trazer alecrim e manjericão. 
CELEBRAÇÃO DA RECONCILIAÇÃO (confissão comunitária) 

*18:00hs -  Córrego de Areia/ Capela de São José.                                                                                         ENCENAÇÃO DA PAIXÃO E MORTE DE JESUS, NA PRAÇA DA MATRIZ.  
*21:00hs – Fortuna de Minas / Matriz de Santo Antônio.    


