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”Felizes os que temem o SENHOR e trilham seus caminhos!” (Sl 127) 

 
Ao casal coordenador da Pastoral Famíliar 
Vicente e Teresinha 
 
Bênçãos de Deus à vocês! 
 
 Nós da paroquia Sagrada Família, queremos expressar nosso desejo de estar sempre abertos para 
acolher a todos os movimentos e pastorais familiares de nossa diocese, em seus diversos níveis e 
estruturas. Por isso, estamos sempre de braços abertos para acolher a todos. Desse modo, ressaltamos que 
todos os meses, no dia 30, celebrando a memoria da Festa Litúrgica da Sagrada Família, celebramos 
também a vocação familiar, rezando ainda mais por todas as nossas famílias.  
 Desse modo, na aproximação do Tríduo e Solene festa da SAGRADA FAMÍLIA, vemos, por meio 
deste, convidar (convocar) para que a Pastoral Famíliar em seus diversos níveis esteja presente com a 
gente, celebrando à alegria da grande família de Deus. Sua presença, bem como de todos os membros da 
Pastoral Familiar, será muito bem vinda. Desde já obrigado 
 
 Celebraremos com grande solenidade e devoção o Tríduo e Festa da Sagrada Família que 
acontecerá de 27 à 30 de dezembro sempre as 19:30hs em nossa Matriz. Para essa festa listamos nossa 
proposta abaixo 
 

TRIDUO FESTIVO E SOLENE FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA 

27/12 PRIMEIRA DIA DO TRIDUO  Responsabilidade setor PRÉ Benção aos noivos e namorados 

28/12 SEGUNDO DIA DO TRIDUO 
Responsabilidade setor POS 

e movimentos ECC e de 
casais 

Benção e renovação matrimonial 

29/12 TERCEIRO DIA DO TRIDUO Responsabilidade casos 
especiais 

Benção e oração para viúvos, 
grupo bom pastor, etc 

30/12 GRANDE FESTA TODOS OS GRUPOS Benção às famílias 

 
 Será muito bom a presença de vocês bem como de suas famílias!  
 

Desde já agradecemos sua atenção dispensada e ficamos no aguardo de um apoio para esses 
momentos. 
 
 
 
Atenciosamente 
 
 
Pe. Marco Aurélio E. da Silva 
Pároco 
 
 
 
 

 


