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DE 20 A 26
DE MARÇO

PROGRAMAÇÃO

Ae r opo r t o

Dia 20/03 – Domingo De Ramos e 
Da Paixão Do senhoR

8h: Bênção e Procissão dos ramos 
saindo da com. santa clara até a com. 
são Francisco seguida de celeBração 
eucarística Presidida Pelo Pe. Bruno 
sá rangel.

8h: Bênção e Procissão dos ramos 
saindo da com. santa rita de cássia 
até a com. santa BárBara seguida de 
celeBração da Palavra Presidida Pelo 
seminarista cristian.

8h: Bênção dos ramos na com. 
sagrado coração de Jesus seguida de 
celeBração da Palavra Presidida Pelo 
diácono nilson alves.

10h: Bênção dos ramos na com. 
são José seguida de celeBração 
eucarística Presidida Pelo Pe. thiago 
da silva vargas

18h30: Bênção e Procissão dos 
ramos saindo da com. nossa senhora 
aParecida até a com. são seBastião 

seguida de celeBração eucarística 
Presidida Pelo Pe. Bruno sá rangel.
18h30: Bênção e Procissão dos 
ramos saindo da com. santa luzia 
até a com. santa teresinha seguida de 
celeBração eucarística Presidida Pelo 
Pe. thiago da silva vargas.

Dia 21/03 – segunDa-feiRa santa

19h30: celeBração da misericórdia 
Para as mulheres na com. são 
seBastião – aeroPorto.

Dia 22/03 – teRça-feiRa santa

14h às 17h: conFissão na igreJa são 
seBastião

19h30: celeBração da misericórdia 
Para os homens na com. são seBastião 
– aeroPorto.

Dia 23/03 – QuaRta-feiRa santa 
(PRocissão Do encontRo)
14h às 17h: conFissão na igreJa são 
seBastião



19h: Procissão das mulheres saindo 
da com. rainha da Paz até a com. 
nossa senhora aParecida.

19h: Procissão dos homens saindo 
da com. são Brás até a com. nossa 
senhora aParecida.

20h: oFício das dores na comunidade 
nossa senhora aParecida

Dia 24/03 – Quinta-feiRa santa 
(instituição Da eucaRistia e Do 
saceRDócio – Lava-Pés)
9h: missa da crisma com consagração 
do óleo da crisma e Bênção dos óleos 
dos catecúmenos e enFermos, Presidida 
Pelo nosso BisPo diocesano dom dario 
camPos, oFm, conceleBrada Pelos 
PresBíteros da diocese de cachoeiro de 
itaPemirim na catedral de são Pedro.

19h30: missa instituição da eucaristia 
com o lava Pés na comunidade são 
seBastião Presidida Pelo Pe. Bruno sá 
rangel.

19h30: celeBração da Palavra com 
o lava Pés na com. nossa senhora de 
Fátima Presidida Pelo diácono nilson.

19h30: celeBração da Palavra com 
o lava Pés na com. sagrada Família 
Presidida Pelo seminarista cristian.

Dia 25/03 – sexta-feiRa santa 
(Paixão Do senhoR)
5h: caminhada Penitencial saindo da 
comunidade são seBastião em direção 
a santa Fé de Baixo em seguida suBida 
ao cruzeiro.

15h: celeBração da Paixão do senhor 
na comunidade são seBastião Presidida 
Pelo Pe. Bruno sá rangel

15h: celeBração da Paixão do senhor 
na comunidade são José anchieta 
Presidida Pelo seminarista cristian.

Dia 26/03 – sábaDo santo ou 
aLeLuia (vigíLia PascaL PaRoQuiaL)
20h: Bênção do Fogo novo na Praça 
do ginásio, Procissão luminosa até 
a igreJa de são seBastião seguida da 
missa Paroquial.

Dia 27/03 – Domingo De Páscoa Da 
RessuRReição Do senhoR

8h: missa com. rainha da Paz

10h: missa com. nossa senhora 
aParecida

10h: missa com. sagrada Família (Pe. 
thiago)

19h: missa com. são seBastião

não jogue este impresso em vias públicas.


