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AVISOS DA SEMANA

MÊS MISSIONÁRIO – Durante o mês de outubro, rezaremos o Terço Missionário Meditado
todas as quartas-feiras, às 19h30, na Igreja. Venha participar!

SÍNODO DA AMAZÔNIA – A Pastoral Fé e Cidadania convida a todos para a Palestra sobre o
Sínodo da Amazônia, com o Prof. Cesar Kuzma da PUC-RJ, Mestre e Doutor em Teologia, no
dia 15/10, terça-feira, às 19h, no salão 1.

ADORAÇÃO – Participe conosco da Adoração ao Santíssimo Sacramento, dia 17/10, quinta,
às 19h30.

PRÓ-CRIANÇA – O Movimento Pró-Criança convida para a solenidade de renomeação de
sua sede para “Casa Padre Antônio Revers”, em homenagem ao saudoso Pe. Antônio, MSC.
Será no dia 18/10, sexta-feira, às 15h, na Rua Lara Vilela, 121 - Ingá.
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VIGÍLIA NO MÊS MISSIONÁRIO – No dia 19/10, sábado, na missa das 19h, realizaremos
uma Vigília pelas Missões. Todos são convidados a participar!

DOAÇÃO – A Conferência Vicentina N. Sra. das Graças solicita a doação de NESTOGENO 1
para uma bebê de 2 meses, filha de uma assistida que tem câncer no seio e não pode
amamentar. As doações podem ser entregues na Secretaria da Paróquia em nome dos
Vicentinos. Desde já, agradecemos!

INFORMAÇÃO GERAL

SOLICITAÇÃO DE INTENÇÕES PARA AS MISSAS

Missas regulares - 30 minutos antes das missas, na igreja; e

Missa da Ressurreição (segundas-feiras) - 1 hora antes da missa, na igreja.
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BOLETIM INFORMATIVO – A PASCOM informa que o nosso Boletim Informativo conta com a
colaboração de Pastorais e Movimentos na divulgação de suas atividades. Para a publicação
de matérias, basta enviar um e-mail para a Comunicação (pascomsantu@yahoo.com.br) até às
18h de quarta-feira. Agradecemos sua participação e divulgação!

REDES SOCIAIS DA PARÓQUIA – Você sabia que o nosso Santuário possui redes sociais?
Siga “Santuário das Almas” no Facebook e @santuariodasalmasniteroi no Instagram e fique
por dentro de tudo o que está acontecendo em nossa Paróquia.

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO – Nós,
zeladoras das Capelinahas de Nossa Senhora, gostaríamos de comunicar que estamos com
vagas em nossas listas para aquelas famílias que desejarem receber a visita de Nossa
Senhora em suas casas. Para isso, basta deixar o seu nome completo, endereço e telefone na
Secretaria da Paróquia, que entraremos em contato. Venha fazer parte deste belo movimento
em louvor a Nossa Senhora!

CATEQUESE INFANTIL, CRISMA E CATECUMENATO – As Inscrições para a Catequese
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Infantil, Crisma e Catecumenato já estão abertas! Você pode fazer a sua Inscrição na Sala da
Catequese, às terças e quartas-feiras, das 18h às 19h e aos sábados, após a missa das 17h.

CARNÊ DA NOVA CATEDRAL DE NITERÓI – Informamos que o carnê da construção da
nova Catedral São João Batista pode ser pago, antes e após as missas do fim de semana, na
sala do Dízimo.

Fundação 100% - Janeiro de 2019 marcou uma etapa muito importante no processo de
construção da Nova Catedral São João Batista. Apesar de quase não aparecer, pois fica
embaixo da terra, a fundação é parte fundamental do projeto e, por isso, o cuidado na
execução de todo o trabalho foi muito intenso e cuidadoso. A fundação da Nova Catedral
deverá suportar a estrutura do monumento projetado por Oscar Niemeyer, que terá 75 metros
de altura – o que equivale a um prédio de cerca de 20 andares – com capacidade prevista para
receber 5 mil pessoas em suas maiores celebrações. (...) Agora, a próxima fase das obras
contemplará os testes finais das fundações, a construção dos blocos, das vigas e primeira laje,
e como objetivo principal começarmos a erguer a Nova Catedral ainda neste ano. Obrigado
novamente a todos, contamos com a sua ajuda e que Deus continue abençoando essa obra de
fé! Leia mais em https://novacatedral.com. Texto extraído do site, atualizado em 30/01/2019
.

Já estamos na 4ª fase da construção da nova catedral...19 % da obra já foi executada. O que você está
esperando para ajudar? Texto extraído do site, atualizado em 17/03/2019.

MÃES MÔNICA - Você conhece o movimento "Mães Mônica"? Todas às segundas-feiras, às
16h, e nas primeiras quartas-feiras do mês, às 18h, algumas mães se reúnem para rezar pelos
seus filhos, assim como fazia Santa Mônica. Mães, venham participar e rezar pelos seus filhos!
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VOLUNTÁRIO(A) PARA A PASCOM – A PASCOM, Pastoral da Comunicação do Santuário
das Almas, precisa de um voluntário para criação de uma nova página de internet do Santuário.
Caso você possa colaborar conosco, envie um e-mail para pascomsantu@yahoo.com.br ou
entre em contato com o telefone 99520-8708 (Maria Clara).

LEGIÃO DE MARIA – A Legião de Maria convida você para fazer uma visita a um dos
Praesidia (grupos) do Santuário das Almas. As reuniões acontecem às terças-feiras (9h, 15h
ou 20h) e quintas-feiras (15h). Dê seu SIM a Nossa Senhora! Salve Maria!

BIBLIOTECA MÓVEL LEGIÃO DE MARIA – A Legião de Maria convida toda a Comunidade
para participar da Biblioteca Móvel, organizada pela Legião, para
empréstimo de livros
, todo último domingo do mês após a missa das 9 horas.
Vamos ler e praticar a palavra de Deus!

BICHINHOS DO SANTU – Conheça a Campanha "Bichinhos do Santu"! Vamos cuidar dos
animais e conscientizar a população de nossa cidade para evitar mais abandonos. Para
conhecer nosso trabalho procure: Fernanda (98406-5820), Maria Clara (99520-8708) ou
Marcelli (96512-4958).
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OFICINA DE MÚSICA – Se você gosta de canto e de instrumentos, venha fazer parte deste
grupo! Disponibilizamos aulas de canto, violão, teclado, violino e outros. A
s inscrições já estão abertas e podem ser feitas às terças-feiras, a partir das 18h30, na sala 13.
Mais informações no site:
www.oficinademusica.org
. Venha aprender conosco!

MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DA BÊNÇÃO (MEBE) – Nós, os Ministros de Bênção de
nossa paróquia, podemos levar a bênção de Deus a sua casa, família, enfermos, idosos,
carros, empresa e outros. Viva a experiência da presença de Deus. Agende sua bênção com
Carolina pelo tel. 2714-0469.

MISSA COM CRIANÇAS – Todos os sábados, às 17 horas, aqui no Santuário, realiza-se a
missa com a presença principalmente das crianças. A missa com crianças conta com músicas
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próprias para o público infantil, bem como homilia em linguagem simples e com encenações
que os ajudam a participar de uma maneira alegre, aprendendo os ensinamentos de Jesus.
Crianças, esperamos por vocês!!!

MISSA DA RESSURREIÇÃO – A missa da ressurreição se realiza todas as segundas-feiras,
às 20 horas, aqui na paróquia, e destina-se a elevar nossas orações pelos mortos, culto
máximo de louvor, gratidão e adoração a Deus, Senhor da vida e da imortalidade. Também é o
momento de externar uma palavra de esperança, conforto e solidariedade as famílias pelos
seus entes queridos, aliviando o sofrimento e o sentimento da perda diante da morte e levando
a Palavra de Deus a luz do Evangelho.

CALENDÁRIO DE BATISMO 2019

(Para mais informações, acesse a aba HORÁRIOS E SERVIÇOS - BATISMO)

Mês

Término da Inscrição
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Reunião Pais e Padrinhos/ 8h30min

Batismo

Outubro

07/10

26/10

27/10

Novembro

04/11

30/11

01/12

Dezembro
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02/12

14/12

15/12
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