Como é bom estar junto da juventude e sentir essa
alegria que contagia os corações.
Nos dias 5,6 e 7 de agosto realizamos o 58° TLC
(Treinamento de Liderança Cristã)
Foram dias de muitas bênçãos e graças derramadas
sobre a vida desses jovens e de todos que ajudaram a realizar
esse retiro.
Queremos agradecer a toda a equipe e todos que de
alguma forma colaboraram para que tudo se realizasse da melhor forma.

em
v
ue í
q
O or a
p

Valeu juventude, Deus
abençoe a cada um e que a misericórdia do Senhor continue nos
alcançando.
Lembrando que todos os
sábados temos nosso encontro
na Igreja Santa Cruz, logo após
a santa missa.
TLC... Sempre mais
alto!

Marcia Troiano

De 02 a 04 de outubro - Tríduo em Louvor a S. Benedito.
05 de outubro - Missa Solene em Louvor a S. Bendito. Missa às 19h30min .
07 de outubro: Festival de Prêmios
08 de outubro-Sensacional Quermesse

Nossa Senhora Desatadora dos Nós - 08 de setembro
Tema: Maria, vencedora das batalhas.
Dia 04 (domingo19h): Missa de Abertura
às 8h: A família promotora da misericórdia na
sociedade. Rezando por aqueles que passam por
problemas financeiros (traga a carteira profissional
ou outro documento) em seguida; carreata e bênção
dos automóveis.
Dia 05 (segunda19h30): Primeiro Dia Criados na Misericórdia e para a Misericórdia.
Rezando por todos os enfermos.
Dia 06 (terça 19h30): Segundo Dia: Família e Igreja, lugares de Misericórdia. Rezando
por nossa cura e libertação.
Dia 07 (quarta 19h30): Terceiro Dia:
Criados por um Pai Misericordioso. Rezando por
nossos jovens (dia da juventude)
Dia 08 (quinta 19h30): Festa da Desatadora: Maria a mãe do nosso Deus. Rezando por
nossas famílias (tragam velas e flor).

Exaltação da Santa Cruz - 14 de setembro
Tema: “Na cruz contemplamos o sinal
do amor infinito de Deus pela Humanidade…”
Dia 11 (domingo 11): Primeiro Dia - Jesus
Amou até o fim. Rezando pelas famílias (traga
objetos para serem abençoados)
Dia 12 (segunda 19h30): Segundo Dia:
Por tua misericórdia fomos curados. Rezando
pelos desempregados. Nossa missa será na Par.
Senhor Bom Jesus para o Jubileu paroquial, passando pela Porta Santa.
Dia 13 (terça 19h30): Terceiro Dia - Na
cruz de Cristo está a chave da nossa vitória. Rezando pela cura interior.
Dia 14 (quarta 19h30): Exaltação da Santa Cruz, presença do nosso Bispo - Paulo Cezar
Costa
Entrega do bolo entre 7h às 17h.

