


A Comunidade de São Cristóvão da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, juntamente com sua Irmandade convidam   

devotos, motoristas e o povo católico de Ouro Preto e região para participarem das festividades em honra ao glorioso         

Padroeiro, Mártir da fé.  

Devido as restrições de participação presencial por causa da pandemia, todos são convidados a acompanhar as       

transmissões das celebrações pelas redes sociais. E os que desejam participar de um dos dias do tríduo, e também das 

missas do dia do padroeiro, deverão reservar sua vaga através da secretaria paroquial.  
 

Tema: “Superar os desafios da pandemia para transportar Cristo aos corações da          

humanidade.”  
 

Dias 22 a 24 de Julho - Tríduo Preparatório 

19h – Missa e exercício piedoso do tríduo. No primeiro dia, bênção da Bandeira e levantamento do mastro.  

 

 

Dia 25 de Julho - Domingo                                                                                                       

DIA DEDICADO À SÃO CRISTÓVÃO 

06h– Alvorada Festiva. 

09h – Missa festiva, com bênção das chaves, dos veículos e das casas. (Preferencial as pessoas mais idosas que          

desejarem participar).  

10h às 17h – A Capela ficará aberta para visitação e oração dos fiéis. 

18h – Missa festiva, especialmente celebrada na intenção dos motoristas, dos moradores da comunidade e dos devotos 

de São Cristóvão. 

19h30 – Procissão Motorizada pelas ruas da cidade (território da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar), conduzindo à 

imagem de São Cristóvão. À chegada, Bênção dos veículos e de seus condutores.  



Observações:  

• As Celebrações serão transmitidas pelo Facebook Paróquia Nossa Senhora do     

Pilar de Ouro Preto. Também contaremos com outros meios disponíveis que       

desejarem transmitir estas festividades.  

• Cuidaremos para seguir todos os protocolos de enfrentamento da pandemia da    

COVID-19, como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento exigido.  

• Agradecemos a todos pela compreensão e também pelo apoio e participação neste 

momento celebrativo da comunidade.  

•  É importante o agendamento da participação nas celebrações de missas durante o 

tríduo e festa do padroeiro, através da secretaria paroquia. Tel: 3551 -4735, ou    

pelo WhatsApp 98509-6812, com Joelma. 

• Em conformidade ao que estabelece a Arquidiocese de Mariana, a Paróquia Nossa 

Senhora do Pilar, não  se  responsabiliza por quaisquer acidentes advindos de      

fogos de artifícios. 
 

 

   Visto e aprovado: 

• Pe. Adilson Umbelino Couto - Pároco. 

• Pe. Daniel Fernandes Moreira - Vigário Paroquial. 

• Venerável Irmandade de São Cristóvão. 

Venerável Irmandade 

de São Cristóvão 


