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Vila Velha-ES – Tel.: (27) 3329-1266

PATROCÍNIO:

NOVENA DE

ORAÇÃO PARA A 
NOVENA

SANTUÁRIO

Ó Divino Espírito Santo, alma e vida da Igreja, 
vinde habitar em nossos corações. Libertai-nos de 
toda culpa e conduzi-nos, por vossa bondade, à 
salvação. Santificai-nos com o fogo do vosso amor. 
Fortalecei em nós os laços de unidade e dai-nos a 
firme vontade de anunciar o evangelho de Cristo 
ao mundo inteiro. Fazei que, acompanhados por 
Maria, a mãe de Jesus, possamos pôr em prática as 
vossas inspirações e os nossos propósitos. Amém!

2019

PENTECOSTES
Festa Externa

Medalhas do Divino Espírito Santo

Todas as noites, durante da Novena de 
Pentecostes, haverá festa no pátio do 
Santuário com comidas típicas, doces e 
muita música. Além de “bingo beneficente” 
e brincadeiras para as crianças.

Em todas as missas da Novena de 
Pentecostes, serão distribuídas 
medalhinhas abençoadas do Divino 
Espírito Santo.

www.paroquiadorosario.com
paroquiadorosariovv
paroquiadorosariovv



O ESPÍRITO SANTO E OS SACRAMENTOS
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31 de maio
sexta-feira, às 19h

Os Sacramentos na vida da Igreja
“Eis que eu estou com vocês todos os dias, 
até o fim dos tempos.” (Mt 28,20)

Celebrante: Fr. Paulo Roberto Pereira

4 de junho
terça-feira, às 19h

O Sacramento da Reconciliação
“Filho, seus pecados estão perdoados.” 
(Mc 2,5)

Celebrante: Pe. Gudialace Silva de Oliveira

7 de junho
sexta-feira, às 19h

O Sacramento do Matrimônio
“Assim já não são dois, mas uma só carne.” 
(Mc 10,8)

Celebrante: Fr. Roberto Aparecido Pereira

8 de junho
sábado, às 17h

Enviados em missão pelo Espírito Santo – 
Crisma
“Vocês vão receber a força do Espírito 
Santo, e serão minhas testemunhas até os 
extremos da terra.” (At 1,7-8)

Celebrante: Dom Dario Campos 

9 de junho
domingo

“Assim como o Pai me enviou também eu 
vos envio: Recebei o Espírito Santo!” 
(Jo 20,21)

07h Fr. Clarêncio Neotti
10h Fr. Adriano Dias do Nascimento
19h Fr. Djalmo Fuck

5 de junho
quarta-feira, às 19h

O Sacramento da Unção dos Enfermos
“Toda a multidão procurava tocar em Jesus, 
porque dele saía uma força que curava a 
todos” (Lc 6,19)

Celebrante: Pe. Hiller Stefanon Sezini

3 de junho
segunda, às 19h

O Sacramento da Eucaristia
“Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue permanece em mim e eu permaneço 
nele.”(Jo 6,56)

Celebrante: Fr. Alessandro Dias do
 Nascimento

6 de junho
quinta, às 19h

O Sacramento da Ordem 
“Reacenda o dom de Deus, que está em você 
pela imposição de minhas mãos.” (2Tm 1,6)

Celebrante: Fr. Djalmo Fuck

2 de junho
domingo, às 19h

O Sacramento da Confirmação
“É Deus quem nos fortalece em Cristo e nos 
dá a unção.” (2 Cor 1,21)

Celebrante: Fr. Clarêncio Neotti

1.º de junho
sábado, às 17h

O Sacramento do Batismo
“Façam que todas as nações se tornem 
discípulas, batizando-as em nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo.” (Mt 28,19)

Celebrante: Fr. Adriano Dias do Nascimento


