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ORIENTAÇÕES SOBRE A VOTAÇÃO DA MARCA COMEMORATIVA 

 
 
Estamos nos aproximando do início do nosso caminho jubilar, rumo aos 25 anos de 
fundação da nossa paróquia, Nossa Senhora de Guadalupe. Para celebrarmos este 
aniversário jubilar, que acontece no dia 29 de março de 2023, estamos preparando uma 
série de ações comemorativas para este momento.  
 
Chegou o momento de escolhermos uma “nova cara” para esta festa especial. Por isso, a 
Pastoral da Comunicação elaborou três opções de marcas comemorativas e queremos que 
você participe conosco desta escolha! 
 
Para que todos possam participar deste momento, elaboramos algumas regras, que você 
confere abaixo:  
 
1. SOBRE AS VOTAÇÕES 
Visando facilitar a participação, optamos por dois métodos de votação:  

a) Uma urna em cada igreja 
No mural de avisos, estarão impressas as três opções de selo. Cada marca será 
representada por uma cor. Ao lado da urna, papeizinhos referente a cor de cada 
marca estarão disponíveis para a votação. Basta escolher a cor e colocar na urna.  

b) Site da paróquia 
Disponível de forma online, no site paroquial, o formulário de votação é simples e 
fácil. Basta acessar https://www.pnsg.bhz.br/votacao, ir no formulário, clicar em 
“Próxima”, escolher sua opção, clicar em “Votar” e depois clicar em “Enviar”. 

 
 
2. SOBRE AS DATAS 
Para ficar mais organizado, elaboramos um calendário. Confira: 

20/02/2021 - Abertura da votação, na missa das 18h. 
14/03/2021 - Encerramento da votação, na missa das 20h. 
15/03 a 22/03 - Apuração dos votos pela Equipe da PASCOM. 
28/03/2021 - Lançamento oficial do selo comemorativo na missa das 10h. 

 

A nova identidade visual escolhida estará presente em todas as divulgações da paróquia, 
redes sociais e materiais impressos e digitais, nos próximos anos.  
 
Contamos com a sua participação! 
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, 25 anos de Presença, Comunhão e Testemunho. 
 

Pastoral da Comunicação 
Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2021. 

 

https://www.pnsg.bhz.br/votacao

