
• BOLETIM INFORMATIVO P. N. S. DO CARMO • ANO III • Nº 24 • JUNHO • 2017 •
APROXIMAVAM - SE DE JESUS OS PUBLICANOS E OS PECADORES PARA OUVI - LO. (LUCAS: 15,1)

PA L AV R A  D O  PA D R E : POR CAUSA DE UM CERTO REINO: I N F O S O C I A L :

NA PAG. 06

DIA DOS NAMORADOS 
NAMORO SANTO 

NA PAG. 04

SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

NA PAG. 02

OS SANTOS  MAIS
 POPULARES



• BOLETIM INFORMATIVO • P. N. S. DO CARMO • ANO III • Nº 25 • JUNHO • 2017 • www.paroquiansdocarmo.com.br •

 ACOLHIDA
Estes são os santos da nossa Igreja Católica mais populares,

folcloricamente falando. Todavia, não é somente na linha do folclore 
que eles são vistos. É necessário vê-los ainda no que diz respeito 
à sua importância com suas características próprias. Vejamos: 

1 - SÃO PEDRO:  Foi, como todos sabemos, um dos 
Apóstolos de Jesus. Era homem simples, muito simples, sem 

muita cultura acadêmica; como a própria Bíblia fala, ele era 
um simples pescador. E os pescadores geralmente são 
gente muito simples. Mesmo que parecendo, não era muito 

corajoso; ao contrário, na hora “H”, por ocasião da prisão de Jesus 
mostrou o tipo de pessoas que, humanamente, era: medroso. Até negou que conhecia 
Jesus. Porém, foi ele o escolhido dentre os demais para ser o primeiro chefe de nossa 
Igreja, o PRIMEIRO PAPA. Seu túmulo se encontra sob a catedral de S. Pedro, no Vaticano, e 
é autenticado por muitos historiadores. É festejado no dia 29 de junho, um dia de importantes 
manifestações folclóricas, principalmente no Nordeste brasileiro.

2 - SÃO JOÃO: é outro santo muito ligado ao nosso folclore. Não obstante, é tido entre nós 
como uma pessoa muito contestadora. Convocou todos para a conversão como preparação 
para a vinda do Salvador, Jesus. Denunciou a situação de adultério em que vivia Herodes, 
tendo como consequência a sua degolação. São João Batista nasceu milagrosamente em 
Aim Karim, cidade de Israel que fica a 6 quilômetros do centro de Jerusalém. Seu pai era um 
sacerdote do templo de Jerusalém chamado Zacarias. Sua mãe foi Santa Isabel, que era 
prima de Maria Mãe de Jesus. São João Batista foi consagrado a Deus desde o ventre 
materno. Em sua missão de adulto, ele pregou a conversão e o arrependimento dos pecados 
manifestos através do batismo. João batizava o povo. Daí o nome João Batista. 

3 - SANTO ANTÔNIO:  Não integra os santos contemporâneos a Jesus de Nazaré. 
Muitos são os relatos motivados pela ação do menino nascido em Lisboa e tornado frade 
franciscano há mais de 800 anos. Quem é seu devoto garante: Santo Antônio é pé quente. 
Santo Antônio é popular porque amou os pobres, como exige a Ordem dos Franciscanos, à qual 
pertenceu. Segundo a tradição, dedicou sua vida a ajudá-los, inclusive materialmente. Alguns 
relatos contam que ele teria conseguido um dote para uma moça italiana casadoira (daí ser o 
santo das casamenteiras), outros falam que distribuiu pães doados por uma devota francesa 
que lhe atribuiu um milagre. É bom lembrar que Antônio se tornou franciscano quando São 
Francisco de Assis ainda estava vivo. Ele o conheceu e fez parte do movimento que 
revolucionaria toda a história da Igreja Católica. Sua opção pelos pobres e pela simplicidade 
vinha do seu coração, mas a imagem de frade generoso e bonachão não mostra totalmente 
quem Antônio era: um homem extremamente culto, leitor de autores gregos e latinos, com 
vasto conhecimento sobre a ciência de sua época, conforme se lê em seus sermões. 

Pe. Alfredo Celestrino dos Santos, MS
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SECRETARIA DA PARÓQUIA
Segunda a Sexta-feira: 

das 08:00h às 18:00h 
Sábado: Das 08:00h às 16:00h 

•
NOSSA SENHORA DO CARMO

Santa Missa: Terças e Sextas às 20:00hs
Santa Missa: Sábado às 17:00hs

Santa Missa: Domingo 
08:00h, 10:00h e 18:00hs

•
NOSSA SENHORA APARECIDA

Santa Missa: Todos primeiro e ultimo 
Sábado da mês às 18:00hs

•
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Santa Missa: Todos os Sábado às 19:00hs
•

NOSSA SENHORA DE LOURDES
Santa Missa:  Todos os Domingo às 18:00hs

•
NOSSA SENHORA DA SALETTE

Santa Missa: Todos os Domingo às 10:00hs
•

GRUPO DE ORAÇÃO
 Todas Segunda-feira às 19:30h

•
REUNIÃO DOS MINISTROS

Todas última Quarta do mês às 19:30hs
•

TERÇO DOS HOMENS 
Todas Quinta às 20:00h

Adoração ao Santíssimo 
Toda primeira Quinta ás 20:30h 

•
 OUTRAS ATIVIDADES: 

AAESP - Terça às 19:30hs
•

Aulas de Artesanatos Gratuito: 
Terças das 14:00hs às 16:00hs

•
GINÁSTICA RÍTMICA JAPONESA

Segunta/Quarta/Sexta das 8:00hs às 9:00hs

paroquiansdocarmo.com.br

pascom.nsdocarmo@gmail.com

ParoquiaNossaSenhoraDoCarmo.VilaPaulistana

InfoCArmo

2243 - 1333

SÃO JOÃO              SÃO PEDRO              SANTO ANTÔNIO            
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A ORAÇÃO CRISTÃ - IV PARTE

Trabalhamos nos três últimos 
números do boletim mensal da 
paróquia, verificando as diversas 

formas de se colocar diante de Deus, 
pela oração, nosso alimento espiritual. 

Espero que os queridos (as) leitores, 
estejam colocando em prática as diversas 
formas de orações apresentadas até aqui e 

que as mesmas possam ajudá-los no diálogo diário com Deus.

Neste número quero abranger a Oração dos Salmo e a Oração do 
Pai Nosso.

1 - Os Salmos - A oração mais antiga do antigo Israel, utilizada 
por Jesus e pela Igreja e pelo povo Judeu. Salmos, palavra grega, 
recitada de forma poética, acompanhada de instrumentos de 
cordas. Saltério é a outra forma que a oração dos Salmos é 
reconhecida entre os Cristãos. No entanto o povo Judeu reconhece os 
Salmos como orações de louvores, onde inicia em orações de 
lamentações, de preces e súplicas, resultando em agradecimentos 
á Deus.
 
O total de Salmos na Bíblia são 150, atribuídos a Davi como forma 
de louvores, outros á história de Israel, outros na forma de orar e 
entender a vida cristã no pensamento de Sião, outros atribuídos nas 
festas das peregrinações e termina os cincos últimos também em 
forma de louvores.
 
2 - A Oração do Pai Nosso - Conhecida também como a 
“Oração do Senhor ”uma oração dominical, verdadeiramente 
uma oração cristã e universal, uma oração ao nosso Pai, 
ensinada pelo Senhor Jesus. Vemos essa passagem na Sagrada 
Escritura no Evangelho de Lucas no Capítulo 11,1, Jesus 
estava em oração em um determinado lugar, quando um dos seus 
discípulos pediu-lhe: “Senhor, ensina-nos a rezar, como João 
ensinou a seus discípulos”. Jesus o ensina a Oração do Pai 
Nosso.
 
Como já mencionei trata-se de uma oração cristã universal, 
completa e repleta do Espírito Santo. Santo Agostinho conclui: 
“Percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, 
e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja 
incluído na oração do Senhor” (O Pai Nosso).

Texto: Diácono Maurício Luz de Lima 
Fontes: Catecismo da Igreja Católica 

DENZINGER, H. Compêndio dos Símbolos definições e 
declarações de Fé e Moral. São Paulo: Loyola; Paulinas, 2007

SE ENCANTAR POR JESUS

Saudações em Cristo meus irmãos de Fé

Que alegria  está mais uma vez compartilhando com vocês esta 
breve reflexão sobre o Mestre JESUS. Gostaria de iniciar minha 
reflexão compartilhando com vocês um bonito momento que nós 
catequistas da matriz participamos no último mês o encontro com 
as famílias da catequese para apresentar a nossa proposta de 
trabalho, onde, convidamos todos para um encontro 
pessoal com JESUS, ou seja, nossa missão é fazer que ao entrar 
na catequese não só as crianças aprendam com Jesus como 
também suas famílias se encontrem com Jesus. Usamos a 
expressão “se encantar por Jesus”.  

E é esta frase que gostaria de refletir neste mês já que entendo 
que se encantar por Jesus é beber na fonte de sua vida, de seus 
ensinamentos e de sua atitude diante da realidade que  se  
apresentava.  È refazer a caminhada que o jovem Galileu fez 
durante aqueles três anos. Onde, buscou falar do Reino de Deus. 
Onde com  respeito acolheu à todos, com coragem  denunciou as 
injustiça da época, com o perdão nos ensinou ser misericordiosos. 
É principalmente saber que Jesus é nosso amigo e está sempre 
conosco.

Viver a vida em Cristo e com Cristo exige de nós uma constante 
conversão, uma vida em oração, uma caminhada de fé através do 
serviço ao próximo e a esperança da construção do seu Reino de 
Deus  aqui na Terra. Acredito que Jesus ontem e hoje ,  sempre 
será um grande desafio,  pois para vivermos  seus ensinamentos 
precisamos  nos despojar de nossos vícios  e nos revestir do 
próprio Jesus. E assim, buscaremos uma vida pautada no AMOR, 
no RESPEITO, na JUSTIÇA, no PERDÃO e na ORAÇÂO.  

Portanto,  termino esta breve  reflexão convidando a todos a SE 
ENCANTAREM  POR JESUS.  Com a certeza que  Jesus sempre 
estará conosco. Pois seu amor por nós é eterno como Ele mesmo 
afirmou: “ Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que 
vos escolhi e vos designei para irdes em produzirdes fruto e 
para que  tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, ele 
vos conceda. Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros.” 
Jo 15,17-17  

Que a paz esteja com todos!

Texto: Catequista Adriana
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O dia do Sagrado Coração de Jesus é 
celebrado na liturgia dentro da segunda  
Sexta, após a solenidade de Corpus Christi; 
também é cultivada pela Igreja Católica nas 
primeiras Sextas-Feiras de cada mês. 

E a Origem desta devoção deve a Santa 
Margarida Maria de Alacoque, que teve 
revelações do próprio Cristo. 

Foram  três aparições de Jesus à Santa 
Margarida! Também a Beata pouco 
menos conhecida que ajudou a propagar esta 
devoção foi a Irmã Maria do Divino Coração.

Foram  três aparições de Jesus à Santa
 Margarida! Também a Beata pouco menos 
conhecida que ajudou a propagar esta 
devoção foi a Irmã Maria do Divino Coração.

A irmã Maria do Divino Coração  sentia  
inseparável a devoção do Sagrado Coração ao 
Santíssimo Sacramento.

Irmãos de comunidade, recorremos ao 
Sagrado Coração de Jesus e peçamos um coração 
semelhante ao dele, pois, desejamos no intimo 
ser “cópia” deste Sagrado Coração.  Que nossa 
paróquia seja um rebento de corações 
misericordiosos! Que Seja um rebento de 
Sagrados 
Corações. Irmã Maria do Divino Coração, Rogai 
por nos!

As 12 promessas do Sagrado Coração de 
Jesus a Santa Margarida:

1ª Promessa: “A minha bênção 
permanecerá sobre as casas em que se 
achar exposta e venerada a imagem de Meu 
Sagrado Coração”;

2ª Promessa: “Eu darei aos devotos de Meu 
Coração todas as graças necessárias a seu 
estado”;

3ª Promessa: “Estabelecerei e conservarei a 
paz em suas famílias”;

4ª Promessa: “Eu os consolarei em todas 
as suas aflições”;

5ª Promessa: “Serei refúgio seguro na vida 
e principalmente na hora da morte”;

6ª Promessa: “Lançarei bênçãos 
abundantes sobre os seus trabalhos e 
empreendimentos”;

7ª Promessa: “Os pecadores encontrarão, 
em meu Coração, fonte inesgotável de 
misericórdias”;

8ª Promessa: “As almas tíbias tornar-se-ão 
fervorosas pela prática dessa devoção”;

9ª Promessa: “As almas fervorosas 
subirão, em pouco tempo, a uma alta 
perfeição”;

10ª Promessa: “Darei aos sacerdotes que 
praticarem especialmente essa devo-
ção o poder de tocar os corações mais 
endurecidos”;

11ª Promessa: “As pessoas que propaga-
rem esta devoção terão o seu nome inscri-
to para sempre no Meu Coração”;

12ª Promessa: “A todos os que comun-
guem, nas primeiras sextas-feiras de nove 
meses consecutivos, darei a graça da per-
severança final e da salvação eterna”.

Texto: Anderson G. Albuquerque

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
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SÃO JOSÉ DE ANCHIETA O SANTO QUE FOI MISSIONÁRIO, CATEQUISTA, PROFESSOR E POETA

Que ao se defrontar com a realidade do Brasil, Anchieta soube se 
fazer pequeno com os pequenos, para assim torná-los grandes na 
ordem espiritual. O Canário de Coimbra, que compunha poemas 
latinos em estilo clássico com toda facilidade, agora se empenha em 
aprender a língua nativa, o que consegue em poucos meses.

Escreveria ele uma gramática tupi, facilitando o trabalho dos demais 
missionários. Fundou junto com Manoel da Nobrega a cidade de São 
Paulo que por si é um grande milagre. Com os índios nativos sempre 
teve ternura, tentou compreende-los. 

 Diversas vezes em suas cartas, o Santo se refere à candura dos 
índios e ao modo admirativo com que ouviam as pregações.

Anchieta ganhara o coração deste povo com uma catequese 
simples e direta. Empenhou-se ele em -escrever versos, que logo se 
transformaram em cantos populares na boca dos índios, transmitin-
do a verdade da Fé de forma inocente. Mais bonitos ainda eram os 
versos declamados nas peças teatrais.

Anchieta não só redigia os textos, mas montava o cenário e treinava 
os atores, sem negligenciar os mínimos detalhes, para que a popula-
ção assistisse com agrado à catequese. Nas representações teatrais, 
todos acorriam à Igreja, deixando as aldeias vazias. Desta forma, o 
Santo fazia com que os espíritos daqueles novos católicos se ele-
vassem contemplando as maravilhas da Fé. Ao escrever o Poema da 
Virgem com conclui em seu final deste poema é belíssimo e mostra a 
alma já vitoriosa de Anchieta. A devoção de São José de Anchieta a 
Nossa Senhora, tão filialmente refletida naqueles versos escritos na 
praia, mais do que nas areias, ficou gravada no coração do Brasil e de 
filhos que se tornaram profundamente marianos. Sem dúvida, o mais 
belo canto foi ter ensinado a devoção a Maria Santíssima ao povo 
brasileiro.

Texto: Nelson Teixeira
Leigo Saletino, Presidente do CNLB - Santana

Escola de Fé e Política Dom Paulo Evaristo Arns

RETIRO DOS COROINHAS E CERIMONIÁRIOS

No dia 07 de Maio, aconteceu o primeiro retiro do ano de 2017 da pastoral dos Coroinhas e 
Cerimoniários da Matriz Nossa Senhora do Carmo. O Evento foi realizado na comunidade 
de Nossa Senhora da Salette no bairro Jardins filhos daTerra, zona norte.

O tema do encontro foi: “Eucaristia,Vida e Missão Vocacional, na Igreja e na Família. 
O encontro também foi aberto para participação dos pais, ou seja, da família”.

Sobre o tema, vida e missão vocacional a palestrante foi, a religiosa, Irmã Inês, que 
comentou que a primeira vocação é o dom da vida. A Irmã também fez a ligação entre 
vocação na Igreja e na Família.
 
Sobre a vida e missão na Igreja, o palestrante foi Padre Alfredo, que fez uma grande 
explanação, desde o nascimento da Igreja, em sua base nos apóstolos, trabalhou 
também uma Igreja vocacional que tem sua missão em evangelizar as famílias, da qual sairá 
vocações para a própria Igreja.
 
Sobre a vida e missão na família, convidamos a Senhora Janina da comunidade de 
Nossa Senhora da Salette, que trabalhou diversas dinâmicas, focando a importância dos 
integrantes de uma família, caminhar em unidade, ajudar um ao outro e vivenciar a 
importância e participação da vida familiar na Igreja e da busca de Deus.

Texto: Diácono Mauricio e MargarethPastoral dos Coroinhas
Paróquia Nossa Senhora do Carmo e Comunidades

“ Ouvindo isto um dos que estavam com 

ele à mesa, disse-lhe: Bem aventurado o 

que comer pão no reino de Deus. Jesus 

respondeu: 

Certo homem deu uma grande ceia e convi-

dou a muitos. Na hora da ceia mandou o seu 

servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo 

já está preparado. Mas todos à uma come-

çaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: 

comprei um campo, e preciso ir vê-lo. Rogo-

-te que me dês por escusado. Outro disse: 

comprei cinco juntas de bois, e vou expe-

rimentá-los. Rogo-te que me dês por escu-

sado. Outro disse: casei-me, e por isso não 

posso ir. Voltando aquele servo, anunciou 

estas coisas ao seu senhor. Então o dono 

da casa, indignado, disse ao seu servo. Sai 

depressa pelas ruas e bairros da cidade, e 

traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos 

e os mancos. Disse o servo: Senhor, está 

feito como mandaste, mas ainda há lugar. 

Então disse o senhor ao servo: Sai pelos ca-

minhos e valados e força-os a entrar, para 

que a minha casa se encha. Eu vos digo que 

nenhum daqueles homens que foram convi-

dados provará a minha ceia.”

A PARÁBOLA DA GRANDE CEIA
LUCAS 14: 15 - 24
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Texto: Simone Carvalho

Texto: Suzidalia Alves
Psicóloga

Pastoral dos Noivos
Encontro de Casais de Cristo 
Encontro Jovens com Cristo

O dia dos namorados está chegando e esta é uma 

data muita estimada não é mesmo?! Logo pensamos: 

“Ai que bom vou ganhar presente!”. Essa data remete 

a muitos pensamentos, porém pouco pensamos o quão 

importante esse evento é em nossas vidas na formação da família.

Muitos podem pensar:  Mas é só um namoro! Sim, Mas qual é o 

intuito deste compromisso a final?

Na minha caminhada como Cristã, observo que é a partir do 

namoro que dará SOLIDEZ ou NÃO  á FAMÍLIA, ele é a 

construção das bases, onde pouco a pouco duas pessoas, 

compartilharão propósitos e sonhos,  e um será o coresponsável 

direto em influenciar na vida do outro, seja como cônjuge e 

posteriormente como pais,  é um evento na qual temos que 

estar preparados para levar a sério e encontrar maneiras de 

estabelecer  um relacionamento saudável e sólido, que começa 

desde os primórdios da relação, até se consolidar no casamento e 

ser passado de pais para filhos.

Sendo assim o momento do namoro é muito bom, tem 

carinho, amor, borboletas no estômago, mas é 

importante ter em mente a responsabilidade que ele 

carrega, em busca de um caminho rumo ao fortalecimento 

da família

Em 02/05/2017 o Grupo AAESP - Associação Antialcoólica do 
Estado de São Paulo que utiliza o espaço na Paróquia para suas 
reuniões semanais ás terças-feiras a noite, realizou um Evento de 
Conderações, onde os membros chamados Conderados, recebem 
suas medalhas de abstinência ao álcool e/ outras drogas. 

Tendo em vista o dia 26 de junho, internacionalmente reconhecido 
por lembrar o Combate as Drogas, ressaltamos o quanto é impor-
tante esses testemunhos dos membros de grupo engajados nesta 
causa, enquanto ação concreta para tal enfrentamento e motivação 
para outras pessoas.

Acrescentamos que a Prefeitura de São Paulo, oferece 
equipamentos para tratamento aos dependentes de álcool e outras 
drogas com acompanhamento multidisciplinar, oferece oficinas, 
grupo terapêuticos, redução de danos, atividades de inserção 
comunitária, apoio familiar e este serviço também é porta aberta 
para a população. 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
 

CAPS ad CACHOEIRINHA 
R. Desemb. Rodrigues Setti, 111 - Cachoeirinha

tel: 2232-4770

CAPS ad SANTANA  
 R. Conselheiro Saraiva 411 - Santana

tel. 2950-0803

CAPS ad BRASILÂNDIA 
R. Olintho Fraga Moreira, 275. V. Itaberaba. 

tel. 3923-6947

CAPS ad PIRITUBA  
R. Lino Pinto dos Santos,203 Jd. Felicidade

 tel.3835-2905/3832-8806

CAPS ad III PRATES
R. Prates,1101 - Centro 

AÇÕES CONCRETAS QUE REMETEM AO
DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AS DROGAS

DIA DOS NAMORADOS 
NAMORO SANTO 



• BOLETIM INFORMATIVO • P. N. S. DO CARMO • ANO III • Nº 25 • JUNHO • 2017 • www.paroquiansdocarmo.com.br •

Ação Pastoral: Grupo de Oração e Terço dos Homens - 1000 Ave Maria

Irmãos e Irmã da Paróquia Ns Sra. do Carmo, em pelo feriado de 1º de maio de 2017, 
realizamos aqui  na Paróquia a reza das 1000 AVE MARIA.

Queremos agradecer à todos que estiveram conosco neste momento tão singelo, onde
 muitas benção foram derramadas no meio de nós com a interseção de Nossa Senhora.

Muitas pessoas acham que rezar nesta quantidade é pura repetição e que basta apenas uma 
Ave Maria e está tudo resolvido.

É verdade que todas as orações devem vir do coração, seja uma Ave Maria ou 
mil Ave Maria.

Era costuma da Europa, nos momentos de grande perigo, praticar a devoção das 1000 Ave 
Maria. 

De modo especial, na Itália, esta oração era muito popular. Santa Catarina de Bolonha é tida 
como grande pregadora desta pregação. 

A oração possui grande poder, por isso é necessário rezar muito. Se obtém-se mais com um 
dia de oração intensa do que com os anos de continuas discussão.

O “Super Rosário” da Mil Ave Maria acrescido de sacrifícios, leva um dia de oração inteira. 
Nossa Senhora chora, a nós pedindo oração, sacrifício e penitencias para salvar o mundo.

Mas nossa querida mãe, nunca nos faz ameaças, somente orienta, como uma mãe que 
só quer proteger seus filhos dos perigos que podem acontecer se não houver oração e 
conversão

Jaime Vieira 
Coordenador do Grupo de Oração

Paróquia Ns Sra. do Carmo

INGREDIENTES

5 ovos;

1\2 xícara de leite; 

100grama de mussarela;

100grama de presunto oregano;

centro pimenta do reino;

1 colher de fermento;                    

1 colher de farinha de trigo .

MODO DE PREPARAR                        

Junta os ovos o leite mexe depois o 

restante unta a forma e ponche no forno 

pré aquecido por 25 minutos.

                        

Pode ser feita com outros sabores

sardinha elegumes.

Receita: Fátima SIlva

OMELETE DE FORNO
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Aniversariantes
dizimistas dO MÊS DE JUNHO 

COMUNIDADE DA IGREJA MATRIZ
Abramo Aparecido Zanini

Adriana Nunes Vieira
Amadeu de Souza Braga

Amanda Cristina da Silva Eloi
Ana Maria dos Santos Marinho

Antonio Mauricio Batista
Awdreyson Wittor

Carmelita Tercina de Amorim
Carmelita Tercina de Amorim

Edileide Duarte Oliveira Freitas
Edimaura Moreno S.

Edivan Alves Rodrigues
Edvaldo da Silva Ferreira

Eleuzení Vieira dos Santos
Getulio Vieira de Lima

Iraildes Cardoso Vasconcelos
Jose Lopes Rodrigues Neto

Josefa Maria Gomes
Josefa Soares Carneiro da Silva

Juraci Pires da Silva
Kelly Cavalcante Teixeira
Leonira Ruasde Oliveira
Lucas Macedo Santos

Marcio Antonio R. da Silva
Maria Cecilia Ferreira

Maria de fatima da silva
Maria de Fatima Viera Santos

Maria Eleonor  G. Pereira
Neris Santos

Nilze Dias Bexiga
Olga Pavinato Poli

Onofre Alves dos Santos
Osmando de Caldas Lacerda

Osvaldo Cirilo dos Santos
Paulo José de Oliveira

Rosa Augusto de Souza
Rosalino Ferreira dos Santos

Rosangela de Souza
Rosilene Andrade Vieira 

Rosinete Leite
Rubenice Maria da Silva Damasceno

Salomão Vieira
Sebastiana Aparecida Isidoro

Selma Vieira dos Santos
Shirley Leocardio de Azevedo

Sidalva M. Costa
Tecla Menezes Prates

COM. N. SRA. DAS GRAÇAS

António Cornélio  Se silva
Edson soares                        

Genilda barbosa                        
Leonice Francisca Manzano                        

Marlene Maria borges  

COM. N. SRA. DE LOURDES

Aparecida de Jesus Vieira
Angelita Roberto da Silva

Ludinalva

AGRADECIMENTO AOS ANIVERSARIANTES

É com grande alegria que podemos contar com a sua ajuda. Saiba que 
você, através do DÍZIMO, se tornou parte essencial para que nossa 
paróquia possa exercer suas funções, cumprir com a missão que 
Jesus Cristo nos deixou. Como dizimista você é missionário (a), e o seu 
testemunho é fonte de sabedoria que inspira a todos nós. Continue fiel! 
Doando o dízimo com amor e perseverança, aprendemos a 
espiritualidade, o céu se abre, e muitas bênçãos são derramadas sobre 
nós. Hoje 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!!!

Continue fiel a Deus!Seja perseverante em sua generosidade.
 Contamos com você.

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

Coordenação da Pastoral do Dizimo


