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• Devido a pandemia da Covid-19 o sorteio da Ação entre Amigos 2020 da Catedral de Santo 
Antônio havia sido prorrogado para o dia 11 de dezembro de 2021. Porém, devido a insufici-
ência de arrecadação para arcar com os prêmios, o Conselho de Assuntos Econômicos decidiu 
suspender a data. Em breve o Conselho informará a nova data de sorteio. Importante: Se você 
já adquiriu um bilhete de nossa Ação Entre Amigos 2020 saiba que ele continuará válido para 
o próximo sorteio em 2022.

• A Pastoral do Dízimo retomou os sorteios aos dizimistas. Agora todo primeiro domingo do 
mês teremos o sorteio de 5 imagens de Santo Antônio aos aniversariantes do mês. Informamos 
que o próximo plantão da Pastoral acontecerá dia 5 de dezembro.

• Participe da campanha dos Missionários Benfeitores da Catedral, cuja colaboração especial 
destina-se à manutenção e às diversas saídas mensais necessárias à nossa comunidade. Infor-
me-se na Secretaria Paroquial das 8h às 19h30 de segunda a domingo. Contamos com a sua 
generosidade!

• Venha rezar conosco a oração do Terço, toda segunda-feira às 12 horas.  E às quartas-feiras, às 
20 horas temos o  Terço dos Homens. Participe!

• Informamos que no próximo sábado dia 20 de novembro não haverá a Missa das 11 horas, 
em razão da Missa em que ocorrerá a Primeira Eucaristia de nossas crianças.

• Todo final de semana temos Pão de Santo Antônio à venda na Secretaria Paroquial. É uma 
delícia e você ainda ajuda a Catedral!

JUNTOS SOMOS MAIS CATEDRAL!


