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Irmãos caríssimos e  caríssimas irmãs, 
membros de nossa Comunidade Paroquial, 
nós somos uma família de pessoas alegres e

integradas na caminhada, nesta pequena porção 
deste grande povo de Deus em São Paulo. A nossa 
Paróquia não é das mais extensas da 
Arquidiocese ou Região Pastoral Santana. 

Todavia, não somos a menor de todas. 
Se não somos grande em tamanho, porém, temos 

muito envolvimento naquilo que ela tem de organização: 
Pastorais, Conselhos,  Movimentos e Eventos.
Há Pastorais que têm um bom número de participantes, bem como Movimentos. Mesmo 
assim, há algumas que estão ainda bastante carentes de membros para que sejam mais 
ativas. Não quero dizer com isso que, por serem em poucos membros não consigam atu-
ar com eficiência. Não se trata disto. Não obstante, quanto mais membros houverem em 
cada Pastoral ou Movimento, mais se poderá fazer em benefício da Comunidade como um 
todo. Só para lembrar a você quais Pastorais e Movimentos temos em nossa Comunidade 
Paroquial:

NOSSAS PASTORAIS SÃO: 
•PASTORAL DA CATEQUESE;

•PASTORAL DA COMUNICAÇÃO;
•PASTORAL DA CRIANÇA;

•PASTORAL DA SOLIDARIEDADE;
•PASTORAL DO BATISMO;
•PASTORAL DO DÍZIMO;

•PASTORAL DOS NOIVOS.

NOSSOS MOVIMENTOS SÃO:
•APOSTOLADO DA ORAÇÃO;

•E.C.C. = ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO;
•E.J.C. = ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO;

•FÉ, VIDA E CIDADANIA;
•GRUPO DE MULHERES (CLUBE DE MÃES);

•GRUPO DE ORAÇÃO;
•LEGIÃO DE MARIA;

•LEIGOS SALETINOS;
•RCC = RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA)

•TERÇO DOS HOMENS.

Além destas Pastorais e destes Movimentos, temos ainda a estrutura de manutenção 
de nossa Paróquia que são os dois Conselhos: Conselho Administrativo = (CPA) 
e Conselho Pastoral (CPP). Quanto às Pastorais e Movimentos, veja em qual você 
se identifica melhor e procure-nos na Secretaria Paroquial e venha se juntar a nós a fim 
de que possamos somar com você. Ficaríamos muito felizes se você viesse se unir a 
nós. Ficamos à sua espera, viu? Tenha a certeza que, com você seremos mais e mais 
faremos para o bem do Reino de Deus.

Pe. Alfredo - MS

Consiste em dois pedaços de pano 
marrom, unidos entre si por um cordão. 
Um pedaço de pano traz a estampa de 
Nossa Senhora do Carmo, e o outro a do 
Sagrado Coração de Jesus, ou o 
emblema da Ordem do Carmo. 
A palavra latina “scapulas” significa 
ombros, daí designar-se Escapulário este 
objeto de devoção colocado sobre os 
ombros.
Para os religiosos carmelitas, é 
símbolo de consagração religiosa na 
Ordem de Nossa Senhora do 
Carmo. Para os fiéis leigos, para o povo, 
é símbolo de devoção e afeto para com a 
mesma Senhora do Carmo. Nos meios 
populares, é conhecido como “bentinho 
do Carmo”.
“Para a Igreja, entre as formas de 
devoção mariana, está o uso piedoso 
do Escapulário do Carmo, pela sua s
implicidade e adaptação a qualquer 
mentalidade” (Papa Paulo VI). Maria, 
Mãe de Jesus, é a “mulher que pisa na 
cabeça da serpente” (Gn 3,15), e aparece 
“vestida de sol, tendo a lua sob os pés e uma 
coroa de doze estrelas na cabeça” 
(Ap 12,1-17).
A festa de Nossa Senhora do Carmo é 
celebrada todo 16 de julho de cada ano, 
desde 1332, e foi estendida à Igreja 
Universal no ano de 1726, pelo papa 
Bento XIII. O papa João Paulo II, ao 
declarar que usa o escapulário desde sua 
juventude, escreve: “O Escapulário é 
signo de aliança entre Maria e os 
fiéis. Traduz concretamente a entrega, 
na cruz, de Maria ao discípulo João” 
(Jo 19, 25-27).
Mais de trinta Papas recomendaram o 
escapulário, usaram-no, propagaram-no 
com palavras as mais belas que o 
vocabulário humano permite. Em todo o 
mundo, mais de cem mil sacerdotes e bispos 
também o recomendaram ardentemente, 
por sete séculos, e milhões de católicos o 
vêm usando.
Um dos sintomas mais reconfortantes de 
religiosidade e devoção marianas que está 
se generalizando, é certamente o uso do 
Escapulário do Carmo, especialmente 
entre os jovens. 
O escapulário do Carmo tornou-se o 
veículo seguro, eficaz e mais fácil de 
garantir a eternidade!

Texto: Rafael Tessitori - Eq. Litúrgica

O ESCAPULÁRIO DO CARMO
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NATUREZA DO MINISTÉRIO DIACONAL

O Diaconato é definido como sendo um 
sacramento de Cristo servo, uma 
expressão da Igreja servidora. É um grau 
do sacramento da Ordem instituído pelo 
próprio Cristo que se configura como 
participação na missão e no serviço do
Senhor Jesus Cristo prestado à comunida-
de. 
O ministério ordenado existe na Igreja des-
de os tempos apostólicos, hoje, exercido pe-
los bispos, presbíteros (padres) e diáconos, 
cujo cada um dos três graus faz parte do 
único sacramento da Ordem.
A Igreja valoriza o carisma e a missão do 
diácono que, pela imposição das mãos 
do bispo, recebe publicamente, de modo 
irrevogável e definitivo e em comunhão 
com o bispo e o presbítero, os diáconos 
servem ao povo de Deus na liturgia, na 
palavra de Deus e na caridade.
No serviço da liturgia, o diácono é 
ministro ordinário da sagrada comunhão,

pode expor o Santíssimo Sacramento e 
ministrar a bênção eucarística, 
também pode presidir os sacramentos do 
Batismo e do Matrimônio, presidir a celebra-
ção da palavra, seguindo as orientações e 
prescrições dos livros litúrgicos da Igreja.
No serviço da Palavra de Deus, o
diácono não se restringe somente à 
homilia litúrgica, mas que seja 
praticante do Evangelho, da boa nova 
de Cristo, transmitindo a palavra como
verdadeiro veículo da própria fé viva, 
anunciador do Reino de Deus.
No serviço da caridade, o diácono pelo rito 
da ordenação diaconal, consagrado pela 
imposição das mãos, que procede dos 
Apóstolos, o mesmo exercerá o serviço da 
caridade em nome do bispo e do pároco, 
mas amparado por Deus e que possa ser 
reconhecidos como verdadeiros 
discípulos daquele que não veio para 
ser servido, mas para servir.

Vivendo a opção preferencial pelos 
pobres, marginalizados e excluídos, o 
diácono, apóstolo da caridade e em razão 
da missão canônica recebida, colabora na 
administração dos bens e nas obras de 
caridade da Igreja.
As condições para ingresso na Escola 
Diaconal São José na Arquidiocese de São 
Paulo é necessário: Ser homens casados ou 
viúvos, a idade mínima 35 anos e 10 anos 
de vida matrimonial. A idade máxima para o 
ingresso dependerá de critérios diocesano. 
Possuir ensino médio concluído e estar apto 
para iniciar o ensino superior integrado de 
Filosofia e Teologia, paralelo com a escola 
diaconal, previsto para uma duração mínima 
de seis anos.

Fonte consultada: Diretório Para a Vida e 
o Ministério dos Diáconos Permanentes na 
Arquidiocese de São Paulo.

Colaboração: Mauricio Luz de Lima
Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

O DIACONATO PERMANENTE

 NA VIDA E NA MISSÃO DA IGREJA

PARTE II

Você sabia que em São Paulo existem outras Paróquias diocesanas, denominadas: Nossa Senhora do Carmo?
Segue os endereços inclusive da Basílica (Província Carmelitana de Santo Elias).

Freguesia do Ó
Av. Elísio Teixeira Leite, 1336 

Contato: (11) 3975-2569

Aclimação 
Fundada: 13/11/1939
Rua Braz Cubas, 163 

Contato: (11) 5579-7386
www.nsdocarmo.com.br

Capão Redondo
R. Dr. Luis da Fonseca Galvão, 18P. 

Contato: (11) 5511-1378
www.paroquiansdocarmo.org.br

Vila Alpina
Praça Belchior de Borba, s/n 

Contato: (11) 2917-1755

Basílica
Nossa Senhora do Carmo

Rua Martiniano de Carvalho, 114 
Bela Vista. São Paulo - SP
Contato: (11) 3146-4500

www.basilicadocarmo.com.br

Itaquera
Rua Flores do Piauí, 170 
Contato: (11) 2205-6270

Facebook:
Paróquia-Nossa-Senhora-do-

-Carmo-de-Itaquera

 Sé
Igreja Ordem Terceira do Carmo

Av. Rangel Pestana, 230 - Sé
Contato: (11) 3119-1168

Vila Zilda
fundada em 1972

Av. Antonello  da Messina, 772
tel: 2243 - 1333

PASCOM
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ENCONTRO DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA
(REGIÃO SANTANA) 

COM PARTICIPAÇÃO DA PARÓQUIA NS. SRA DO CARMO

Antes de julgar os outros, devemos olhar no espelho para 
ver como somos, enfatizou o Papa Francisco na Missa desta 
segunda-feira, 20, na Casa Santa Marta. O Pontífice sublinhou 
que aquilo que distingue o juízo de Deus do juízo humano não é a
onipotência, mas a misericórdia.
O juízo pertence somente a Deus, por isso, se a pessoa não quiser 
ser julgada, também não deve julgar os outros. Concentrando-se no 
Evangelho do dia, o Papa observou que todos querem que, no Dia do 
Juízo, o Senhor olhe com benevolência, que se esqueça das coisas 
feias que cada um fez na vida. Por isso, quem julga continuamente os 
outros será julgado com a mesma medida, advertiu Francisco.

HIPOCRISIA DE QUEM JULGA
Segundo o Papa, o convite que Deus faz é para que cada um se olhe 
no espelho antes de qualquer julgamento.
“Olhe no espelho, mas não para se maquiar, para que não se 
vejam suas rugas. Não, não, não é este o conselho. Olhe no espelho 
para ver você mesmo, como é. ‘Por que olha o cisco que está no 
olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu? Como 
você pode dizer a seu irmão ‘Deixa eu tirar o cisco do seu olho, 
enquanto não presta atenção na trave que está no seu olho?’. 
E como nos define o Senhor, quando fazemos isso? Com uma só 
palavra: ‘Hipócrita’. Tira primeira a trave do seu olho, e só então 
poderá ver direito e tirar o cisco do olho do seu irmão”.

Homilia do papa Francisco, 
dia 20 de Junho de 2016,na Casa Santa Marta

PAPA: CRISTÃOS, OLHEM-SE NO ESPELHO ANTES DE JULGAR

Os Coordenadores da Região Santana, Sr. Antônio (da 
Paróquia Ns Sra. Do Carmo - Vila Paulistana), Wagner (Paróquia 
São Gabriel) e Eduardo, organizarão no domingo de 29/05/2016 na 
Paróquia São Luiz Gonzaga, salão Paroquial disponibilizado 
gentilmente pelo Pe. Hercules um Encontro/Retiro. Estavam 
presentes pessoas da Ns Sra do Carmo e comunidades.
O Encontro teve inicio com a oração do Terço e em seguida como 
forma de acolhimento, foi oferecido um delicioso café da manhã e 
no decorrer o almoço com a presença aproximadamente 
de 300 pessoas.
Durante o encontro muito alegre, foi realizado momentos de 
oração, louvor (com o Grupo Canto de Maria), adoração ao 
Santíssimo, partilha da palavra e pregação de Roniel 
Rodrigues que com seu testemunho de vida e inspirado pelo 
“Espírito Santo”, foi instrumento para passar a mensagem de 
Deus ao coração de cada um. 
A Coordenadora da Arquidiocese de São Paulo de Articulação e 
Movimentos, esteve presente, a Sra. Maria Helena Soriano que 
enfatizou o objetivo deste encontro, enquanto estreitamento de 
laços entre os grupos / pessoas, pela ação do “Espírito Santo”. O 
Encontro dói finalizado com a Santa Missa, presidida pelo 
Pe. Fábio Gil. Os Grupos de Oração acontecem em muitas 
Paróquias e comunidades.

PASCOM – N. Sra. doCarmo 
Fotos e texto: Simone Carvalho e Fernando Amado 
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Texto e Fotos:  Isadora Leone

ONG oferece vagas em cursos gratuitos de capacitação
 em tecnologia para jovens e pessoas com deficiência 

O IOS (Instituto da Oportunidade Social) oferece mais de 1.000 
vagas em diversas partes do Brasil para cursos gratuitos de 
capacitação para jovens e pessoas com deficiência. Há cursos 
em diversas modalidades, incluindo aprendizado em software da 
TOTVS ou com certificação pela Microsoft, entre outros. 
Além do curso semipresencial, o IOS continua a oferecer os cursos 
presenciais: Gestão Administrativa em ERP (TOTVS) - capacitação 
profissionalizante, totalmente gratuita e direcionada para jovens 
estudantes, com idade entre 14 e 24 anos e que estejam 
cursando ou que já concluíram o ensino médio. Pessoas com deficiência 
física, visual parcial ou auditiva a partir de 16 anos também podem 
participar.
Para efetivar a inscrição é necessário enviar cópia digitalizada dos 
seguintes documentos:
•RG, CPF e CPF dos pais •Comprovante de escolaridade; 
•Comprovante de residência (água, luz e telefone)
•Comprovante de renda de todos os moradores da residência 
•Em caso de pessoas com deficiência, enviar laudo médico 
para comprovação.
Há turmas nos períodos manhã, tarde, noite e aos sábados, veri-
fique em sua unidade de interesse a disponibilidade dos cursos e 
horários.

UNIDADES IOS SÃO PAULO (SP):

NÚCLEO IOS (SEDE) UNIDADE ACESSÍVEL
Rua Alferes Magalhães, 256 – Santana

Telefone: (11) 2503 2617 ou (11) 2503 - 2618 
UNIDADE ITAQUERA (OBRA SOCIAL DOM BOSCO)

Rua Álvaro Mendonça, 456 – Itaquera 
Telefone: (11) 2056 – 3668

UNIDADE SANTANA (IGREJA BATISTA BETEL)
Rua Alfredo Pujol, 242 – Santana 

Telefone: (11) 2978-5600
UNIDADE DIADEMA (OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER)

Rua da Terra, 80 – Serraria 
Telefone: (11) 4055-3213

UNIDADE JARDIM ÂNGELA (SOCIEDADE SANTO MÁRTIRES)
Rua Francisco Mayer Júnior, 98 – Jd. Santa Lúcia 

Telefone: (11) 5834 – 1036
UNIDADE JABAQUARA (CENTRO ASSISTENCIAL CRUZ MALTA)

Rua Orlando Murgel, 161 -  Jabaquara 
Telefone: (11) 2503 – 2617

UNIDADE PIRITUBA (CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA)
Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 3305 – Pirituba 

Telefone: (11) 2503 – 2617

INSTITUTO DA OPORTUNIDADE SOCIAL

Conforme frase do nosso querido Papa Francisco que “Os jovens 
têm que sair e se fazer valer, sair a lutar pelos seus valores”. 
Assim apresentamos o EJC- Encontro de Jovens com Cristo o qual 
é regional e temos como referência na nossa Paróquia do grupo do 
setor Jaçanã / Tremembé. 
É um movimento criado e mantido por católicos do Setor 
Jaçanã/Tremembé, existente desde o ano de 1981, com o objetivo 
principal de proporcionar aos jovens, com idade a partir de 14 
anos, um encontro pessoal com Cristo, levando-os a refletir sobre 
assuntos importantes e a resgatar valores perdidos. Para fazer o 
EJC, além de ter essa idade mínima, basta preencher a ficha de 
inscrição, e aguardar o contato.
O EJC acontece 03 (três) vezes por ano, nos meses de Abril, 
Agosto ( a partir 18 anos) e Dezembro (a partir dos 14 anos), no 
Colégio Marechal Rondon, situado no Jardim Joamar – Zona Norte 
(na Rua Buruí, 120).
No final de semana do EJC, 250 pessoas, colaboram no 
colégio, desempenhando as funções atribuídas e que foram divididas 
para cuidar: dos momentos de oração, limpeza, silêncio, refeição, 
descontração, lembrancinhas, palestrantes etc.
A cada encontro de jovens, temos aproximadamente 100 
jovens participando do encontro, os quais são chamamos de 
encontristas. O movimento (EJC), além da limpeza de todo o 
colégio no período, é responsável pelo café e almoço de todos 
os jovens (equipistas e encontristas), nos dois dias em que o 
encontro é realizado. Para isso, utilizamos a cozinha do colégio para o 
preparo de aproximadamente 350 refeições.
O EJC é um movimento sem fins lucrativos e todo custo para sua 
realização vem da doação e contribuição dos colaboradores, da 
venda de rifas e das vendas de camiseta do movimento.
Embora seja um movimento independente e autônomo, 
o EJC tem um orientador espiritual, que atualmente é o 
Padre Renildo Brito MS. O EJC mesmo sendo setorial, tem como 
Centralidade a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, situada na 
Vila Paulistana – Zona Norte (Av. Antonelo da Messina, 772), que 
tem como Pároco Pe. Alfredo Celestrino, somos responsáveis 
pela Organização da Liturgia todo o 3º Domingo de cada mês – 
ÀS 09H30. Também colaboramos em algumas atividades 
Pastorais como Festa da Padroeira, Quermesses, Tapete de 
Corpus Christi, Semana Santa... dentre outras.
A preparação e coordenação desse trabalho são de responsabi-
lidade de uma equipe, denominada equipe de trabalho, formada 
por 12 integrantes divididos em trios de atuação, formados por um 
casal (tios) e um solteiro (primo ou prima): Trio Finanças: Tios 
Dudu e Marisa e Primo Reynaldo; Trio Fichas: Tios Zezinho e 
Regina e Prima Juliette; Trio Montagem: Tios Eder e 
Fátima e Prima Nathália; e Trio Roteiro: Tios Tato e Branka e 
Primo Puff, cuja gestão é trocada a cada 02 (dois) anos.
O próximo encontro será em Agosto, dias 27 e 28, as inscrições 
com o preenchimento do Formulário podem ser realizadas na 
Secretária Paroquial ou pelo site: www.paroquiansdocarmo.
com.br/.  

Texto: Equipe de trabalho E.J.C. Gestão 2014 – 2016

ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO
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 Aparecida Romão de Moraes

Jovem e solteira, mais ou menos, uns 57 anos, ainda residente de Itapui, interior de São Paulo, 
foi quando se deu o fato.
Dona Cida era a responsável pelas compras da família, na época era muito comum o 
“fiado”. Em um sábado de pagamento, ela não estava em casa e seu pai alcoólatra, 
chegou em casa furioso, dizendo a esposa que a conta da farmácia estava muito 
alta e iria dar uma surra na filha, e saiu.
Dona Cida: A vida era muito dura, não podia comprar um sabonete a mais.
Ao chegar em casa, dona Cida ficou sabendo pela mãe que seu pai queria lhe dar uma surra. 
Devota de santa Catarina, montou um altar e se ajoelho e junto com  sua mãe rezaram o 
Santo Terço.
Meia hora depois, seu pai retornou, manso como um cordeiro e 
pediu desculpas à ela, disse que o farmacêutico errou a conta.
Dona Cida atribui o fato como uma graça, por sua devoção a santa 
Catarina que protege das pessoas ruins e da fé ao santo Terço.
PASCOM: Qual é a importância do santo Terço para a senhora?
Dona Cida: Todos os dias eu e meu esposo lemos a Bíblia, mas 
antes rezamos o Terço!

Texto e Foto: Denise Ramos
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INGREDIENTES
• 400g de chocolate ao leite em barra;

• 100g de chocolate meio-amargo;
• 1 lata de creme de leite light;
• 1 cálice de licor de Amarula;

• frutas picadas (banana, morango, kiwi).

 MODO DE PREPARO
1. Derreta no microondas o chocolate, 
colocando num recepiente de vidro, 

próprio para microondas;
2. Deixe em potência alta por 1 minuto, 

retire e veja se dá para mexer o 
chocolate até ficar bem derretido;

3. Caso não dê, leve ao microondas 
por mais 30 segundos, vá repetindo o 

procedimento até que o chocolete derreta;
4. Leve ao fogo médio (do fogão) o 

chocolate e misture o licor 
e o creme de leite;

5. Mexa até ficar com uma 
consistência cremosa;

6. O importante é mexer sempre 
para não empelotar;

7. Quando estiver pronto é só levar para 
o richaud e servir-se, espetando as frutas, 

marshmallow e molhando na mistura.

Fondue de Chocolate 
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Aniversariantes
dizimistas dO MÊS DE JULHO

Salvador Ribeiro de Souza
Solange Silva Santos

Sonia Maria Alfieri
Sueli França dos Santos
Talita vieira gomes ribeiro

Therezinha Maria Costa de Lima
Valdemar Rodrigues Monteiro

Valdene Ferreira de Melo
Vera Lucia Xavier Pimenta

Verginia Fernandes Huistane
Zenilda Rosa de Macêdo Silva

COM. N. SRA. DAS GRAÇAS
José Marcelo

Maria Menezes
Maria Santos

COM. N. SRA. DA SALETTE
Ivandir Paulo Coitinho

Joselina de Souza
Maria Cordeiro Lima

Marluce Lemos Cunha
Maria Macedo da Silva Pires

COM. N. SRA. DE LOURDES
Jocilene Lopes da Silva

Nalva Dionisia do Nascimento

DÍZIMO OU OFERTA?

O Dízimo faz parte da lei do amor. Só quem ama a Deus e ao próximo per-
severa como dizimista. E justamente por essa razão existe o quinto man-
damento da Igreja - Devolver o Dízimo segundo o costume - que não so-
mente reconhece seu valor, como também necessita dele para evangelizar. 
Com o dízimo, a evangelização se propaga de maneira digna e equilibrada.
É verdade que na Bíblia Sagrada Deus nos pede o Dízimo e a Oferta. 
“Pagai integralmente os dízimos à casa do Senhor” (Mal 3,10). 
“Dizei ao povo de Israel que me faça uma oferta diz o Senhor” (Ex 25,2). 
Existe uma grande diferença entre Dízimo e Oferta, embora ambos sejam 
fruto de nossa fé, do nosso reconhecimento, da nossa gratidão para com 
Deus, da nossa generosidade, de nosso coração. Dízimo é devolver a Deus, 
com fidelidade, uma parte de tudo aquilo que Ele próprio nos dá, como primí-
cias da nossa renda. Quer dizer que toda vez que Deus nos dá, nós separa-
mos “as primícias”, a parte consagrada a Ele, e fazemos a devolução. Se a 
nossa renda é a colheita, nós daremos o nosso Dízimo quando realizarmos a 
nossa colheita nocampo. Se a nossa renda é o nosso salário, devolveremos 
nosso Dízimo como primeiro gesto de gratidão a Deus, logo que recebermos 
o nosso salário. O Dízimo tem um destino certo: a Igreja de Jesus Cristo, para 
a realização da obra de Deus, de acordo com um plano pastoral que abrange 
a dimensão religiosa, social e missionária. Este plano tem continuidade, não 
pode sofrer interrupções, por isso deve contar com recursos regulares.  
É o Dízimo que deve sustentar o plano pastoral da Igreja para a realiza-
ção da obra de Deus. A Oferta é livre, não tem momento certo, depende da 
necessidade de quem solicita e da disponibilidade de quem oferece. As 
ofertas se destinam geralmente para a realização de obras complementa-
res ou para socorrer alguma emergência pessoal ou comunitária, ou ajudar 
o plano pastoral da Igreja, mas como acréscimo ao Dízimo, que constitui 
a pastoral de sustentação da vida paroquial.
Este mês você está comemorando mais um ano de vida, e é com muita 
alegria que desejamos ainda mais todas as bênçãos de Deus na sua vida!

Feliz Aniversário! Parabéns!
De toda a pastoral do dizimo, E toda a comunidade.

Abelina Florentina Silva
Adelaide Angelo de Almeida

Antonia Alves de Sousa
Antonio Cicero

Arlinda Pereira dos Santos
Arnobio Sales de Oliveira

Bianca Rodrigues dos Santos
Bruno Henrique Lima

Cicero Sabino
Claudio Oliveira Braga

Claudionor Nabeiro
Francisco de Assis Fontes

Irani Silva Costa Sousa
Ivaneide Dantas

João Batista Luna Ferreira
Joaquim Augusto da Silva

Jorge Ferreira
José de Barros Santos
José Oliveira de Jesus

José Vitor França
Joselia Tributin da Silva

Julio Cesar da Cruz Nogueira
Karlos Rudieris Folha de Brito

Luiz Alves da Silva
Luiz Alves da Silva

Luiz Alves do Nascimento
Marcos José Papeti

Maria Cardoso Mesquita
Maria Cristina dos Santos Barbosa

Maria da Conceição dos S. Sobrinho
Maria de Lourdes Rodrigues

Maria de Lurdes Santos
Maria do Carmo Chaves

Maria do Carmo da Costa
Maria do Carmo de  Almeida Farias

Maria Helena da Costa
Maria José Cardoso

Maria José do Nascimento
Maria Luiza da Silva

Maria Luiza S. Santos
Maria Socorro de Jesus

Nelma Aparecida Gonçalves Pereira
Neuza Silva Oliveira

Odilon Pereira Cardoso
Raimunda Martins de Oliveira

Rosália Rosa da Costa
Rosinete Leite

COMUNIDADE DA IGREJA MATRIZ AGRADECIMENTO AO DIZIMISTAS

AGRADECIMENTO:

A Sra. Ana D. Duarte Alves, 
agradece a Deus, a

Nossa Senhora e a pessoa 
que com suas mãos 

abençoadas a sorteou e 
possibilitou que conhecesse a 

cidade de Trindade – GO. 
Ressaltou o quanto ser 
dizimista é só bênçãos.


