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Aconteceu na manhã do dia 24 de 
junho, na Capela Sagrado Coração de 
Jesus, o anúncio da parceria para rea-
bertura do templo para as celebrações 
litúrgicas (Missas e Casamentos). 

Missas - a primeira Santa Missa será 
celebrada no dia 13 de agosto, às 18h, 
com a presença do bispo diocesano, 
Dom Cesar Teixeira - SDB. E, no dia 14 
de agosto, iniciam-se as celebrações dominicais, às 12h. Também, have-
rá Missa toda primeira sexta-feira do mês, às 19h30.

Casamentos - a agenda para a Celebração do Sacramento do Matrimô-
nio será aberta no dia 5 de julho, a partir das 13h, na Secretaria da Paró-
quia Sagrada Família. E, as cerimônias agendadas, acontecerão a partir 
do dia 10 de setembro. 

Terço – será retomada no dia 20 de agosto, às 9h, a oração do Terço 
Mariano na Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

MISSAS NA CAPELA DO PARQUE VICENTINA ARANHA 
SERÃO RETOMADAS EM AGOSTO

Depois de dois anos, foi 
realizada a Solene Celebra-
ção Eucarística seguida pela 
Procissão com o Santíssimo 
Sacramento que reuniu mui-
tos fiéis pelas ruas no en-
torno da Matriz da Sagrada 
Família. Os trabalhos para 
a confecção dos tapetes co-
meçaram logo cedo com com 
a bênção do Padre Mauricio 
Miranda. A decoração das ruas foi 
feita pelos agentes pastorais e pa-
roquianos.

Corpus Christi - em latim quer 
dizer o “O Corpo de Cristo”. É uma 
celebração de um dos pilares do ca-

CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTI ROMARIA SALESIANA

A Romaria Salesiana para Apa-
recida será no dia 20 de agosto. O 
tema desse ano é “Com Maria edu-
quemos com amor e sabedoria”. 

Anote na agenda e aguarde mais 
informações na nossas redes sociais 
@sagradasjc para participar conosco. 

Confira a programação:
9h - Concentração no Porto Itaguaçu

10h - Caminhada até o Santuário 
pela Avenida Itaguaçu

12h - Missa no Santuário Nacional 
de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida

tolicismo: o sacramento da Eucaris-
tia. Essa festa é comemorada ses-
senta dias após a Páscoa e serve 
para refletirmos sobre nós mesmos 
e nossos atos em razão do signifi-
cado do sacrifício do Cristo.


