PARÓQUIA CATEDRAL SÃO JOSÉ
Av.Maurício Cardoso, 62 – Centro – Erechim/RS

INFORMATIVO PAROQUIAL
Erechim, 06 de Maio de 2017.

MISSAS E CELEBRAÇÕES
NA CATEDRAL
- Sábado, dia 06, às 16h
- Domingo, dia 07, às 9h e 18h
NAS CAPELAS
- Divino Espírito Santo e São Caetano, sábado, dia 06, às 17h30
- Santo Antônio - Km 14, sábado, dia 06, às 14h
- São Paulo, sábado, dia 06, às 14h
- Jaguaretê, sábado, dia 06, às 19h30
- Nossa Senhora do Rosário, domingo, dia 07, às 10h30, missa e festa
da Padroeira
- São Roque, dia 12, sexta-feira, às 14h30
- Santa Lúcia, dia 13, sexta-feira, às 14h
- Nossa Senhora de Fátima, dia 14, às 10h30, missa e festa da padroeira, com Instituição e Renovação
de ministros e Batizado
RECADOS
- Reunião do Conselho Econômico da Catedral: dia 10, quarta-feira, às 19h30
- Preparação ao Batismo: dia 07, domingo, às 9h. Inicia com a missa na Catedral e segue no Centro
Catequético com o encontro sobre a Iniciação à Vida Cristã.
- No Centenário de Fátima, encontro das zeladoras das capelinhas e procissão luminosa: A Diocese
de Erexim realizará celebrações especiais comemorando o centenário da primeira aparição de Nossa
Senhora em Fátima, Portugal, no próximo sábado, dia 13. Às 14h, haverá terço e missa campal na
frente do Santuário com a participação das zeladoras das capelinhas de toda a Diocese. Cada paróquia
é convidada a levar uma capelinha. Às 19h30, haverá procissão luminosa da Catedral ao Santuário e
missa campal, presididas por Dom José e animadas pela equipe de liturgia e canto da Romaria
Diocesana. Os devotos são convidados a levar terço e vela para a procissão. A obra social Santa Marta
disponibilizará velas para quem não levar de casa. A procissão e a missa serão transmitidas pelas
Rádios Virtual FM e Difusão AM, Aratiba de Aratiba e possivelmente outras. Nos outros dias 13 até
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setembro também haverá terço e missa às 14h e
procissão e missa às 19h30 em agosto e às 20h nos
outros meses.
- Centenário das Aparições de Fátima com
celebração especial em Erechim: No próximo dia
13, transcorrem os 100 anos das aparições de N.
Sra. em Fátima, Portugal. Dom Cláudio Colling,
logo que assumiu a recém-criada Diocese de Passo
Fundo em 1951, à qual nossa região pertencia,
encaminhou a construção do Seminário Menor
em Erechim, sob a proteção de N. Sra. de Fátima,
para ser um centro dinamizador das vocações e da
devoção a N. Sra. Por isso, nossa Diocese, criada
em 1971, tem vital ligação com a devoção a N. Sra.
de Fátima. No centenário de suas aparições, dia 13
próximo, haverá terço e missa com a presença das
zeladoras das capelinhas, às 14h, na esplanada do
Santuário. As representantes de cada paróquia são convidadas a trazer uma capelinha. Às 19h30,
haverá procissão da Catedral ao Santuário com missa presidida por Dom José. Naquele dia, o Papa
Francisco estará em Fátima, Portugal, onde vai declarar santos os pastorinhos Jacinta e Francisco, os
mais jovens santos não mártires da Igreja Católica.
- Renovação de Leitor e Acólito e Ministras Extraordinárias da Comunhão Eucarística e Agentes da

Pastoral da Saúde: Pedimos aos mesmos que fizeram sua renovação no ano de 2014, que confirmem
junto à secretaria da Catedral, se desejam fazer a renovação por mais um período, no mês de Agosto
próximo.
Pe. Alvise Follador, Pe. Maicon André Malacarne e Diac. João Pascoal Pozza
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