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DIA NACIONAL DA SAÚDE
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“NAVEGAR É PRECISO;

 VIVER NÃO É PRECISO.”

NA PAG. 02

“VEM E SEGUE-ME!”

ORAÇÃO VOCACIONAL, 
SÃO JOÃO PAULO II

Senhor Jesus, que chamastes quem 
vós quisestes, chamai muitos de 
nós para trabalhar para vós, para 
trabalhar convosco! Vós, que 
iluminastes com a vossa Palavra 
aqueles  que chamastes, ilumina-nos 
com o dom da fé.

E, se chamais algum de nós para o 
consagrar inteiramente a vós, que 
o vosso amor anime essa vocação 
desde o seu germinar e a faça crescer 
e perseverar até o fim. 
 Amém.

DIÁCONO 
MAURÍCIO LUZ DE LIMA 

FOTO:
 CARLOS COIN

PASCOM
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“VEM E SEGUE-ME!”
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InfoCArmo

2243 - 1333

Aproxima-se o mês de Agosto. Chegou e veio pra ficar entre 
nós o mês de agosto como sendo o “Mês vocacional”. Se é 
assim, mas não é bem assim! Porque vocação é um 
chamado. E Jesus está chamando sempre. Nós é que nem 
sempre O escutamos. Todos os dias os jovens estão se 

encontrando, se conhecendo, se enamorando e, com o 
passar do tempo, depois de tudo arrumado, organizado e 

preparado – se casam. ISTO É VOCAÇÃO 
MATRIMONIAL. 

Os jovens vão encontrando homens e mulheres nas comunidades que prestam um serviço 
muito bonito tanto nas celebrações litúrgicas como em outros serviços comunitários. Muitos 
estão se engajando e servindo. 

ISTO É VOCAÇÃO PARA OS DIVERSOS MINISTÉRIOS LEIGOS. Passeando pelas ruas 
das cidades vemos umas pessoas diferentes e a gente percebe que não se casaram e 
SÃO FELIZES. 

Atuam nas comunidades de modos diferentes: uns estão em escolas educando crianças, 
jovens e adultos; outros em hospitais; outros estão nas periferias das grandes e pequenas 
cidades organizando comunidades; outros estão no altar presidindo celebrações da Palavra; 
outros estão no altar presidindo Missas; outros estão no centro de comando das atividades 
da Igreja... ESTES SÃO OS RELIGIOSOS E RELIGIOSAS; SÃO OS SACERDOTES E OS 
BISPOS, todos chamado por Jesus e que ouviram o chamado e estão seguindo Jesus na 
Missão. 

Você já pensou em seguir Jesus assim? Pense nisto! Vale a pena. Se desejar, procure a 
gente. Nós ajudaremos você a descobrir o seu caminho vocacional. Estamos lhe convidando e 
lhe aguardando. E a resposta é somente sua! Decida-se! Venha! Seja um Missionário Saletino.

Pe. Alfredo Celestrino dos Santos, MS

pascom.carmo
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SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

No mês de agosto, quando a Igreja Católica Apostólica Romana, 
celebra o mês vocacional, também se celebra a Assunção de Nossa 
Senhora. A Assunção de Nossa Senhora, ou Nossa Senhora assun-
ta ao céu, ou ainda Nossa Senhora da Glória, está entre as festas 
de Nossa Senhora de muita importância ao nosso povo. Faz parte 
da piedade popular do Catolicismo tradicional.

A Sagrada Escritura nada nos trás sobre o final da vida de Maria. O 
Evangelista João quando comenta a cena da cruz, enfatiza o sentido 
teológico, que Maria foi adotada pela comunidade cristã como mãe 
(Jo 19,27). 

A Bíblia não conta os detalhes de onde Maria, viveu seus 
últimos dias na terra, quando ela morreu e com que idade. O monge
oriental, Epifânio , no século VIII, escreve sobre a Vida de Maria. 
Epifânio diz que Maria residia em Jerusalém, na casa de João, o 
discípulo amado.

Porém outros relatos dessa época, também de origem oriental, 
afirmam que Maria viveu em Éfeso, para onde se deslocou com 
o evangelista João, após o cerco e destruição de Jerusalém. Lá 
passou seus últimos dias, morreu e foi assumida na glória divina.

A Virgem Imaculada foi elevada ao Céu de corpo e alma após 
sua morte, que a Igreja desde os primeiros séculos chama de 
“dormição”; Deus a ressuscitou e levou para o Céu. O Papa 
Pio XII, em 1 de novembro de 1950, por meio da Constituição 
Apostólica “Munificientissimus Deus” proclamou como dogma
de fé,dizendo: Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada 
imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da 
vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para 
que mais plenamente estivesse conforme à seu Filho, Senhor 
dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo 
“Senhor como Rainha do universo.”

Esta solenidade é celebrada entre os dias 15 á 20 de agosto, 
conforme o calendário litúrgico
.

                                                    Diácono Maurício Luz de Lima 
Fonte: Livro, Maria Toda de Deus e tão humana 

Editora Paulinas -  Afonso Murad. 2012 

Aos amigos em Cristo, minha saudação fraterna. Que o amor e a 
paz  de nosso Senhor, ilumine e fortaleça nossa caminhada de vida.

Irmãos e irmãs de fé atrevo-me  iniciar minha fala usando as 
palavras de nosso PAI e CRIADOR que afirmou:  “ Este é meu Filho 
amado, em quem encontro o meu agrado. Ouçam-no.’’  Mt 17,5

E o que o PAI quer que ouçamos de JESUS?

- Seus ensinamentos!
- Seu  testemunho de vida!
- Sua Prática de fé!
- Sua coragem de denunciar!
- Sua alegria de anunciar o Reino de Deus!

Ou talvez ouvir de Jesus estas palavras: “ Coragem! Sou Eu. 
Não tenhais medo!”  Mt, 14,27

Não tenhais medo de viver sua vocação em Cristo.
Não tenhais medo de anunciar o Evangelho.
Não tenhais medo de buscar a santidade através da conversão.
Não tenhais medo de denunciar as injustiças.

E principalmente não tenhais medo de praticar o amor aos irmãos.

Que  possamos ter a coragem de MARIA que confiou em Deus e foi 
agraciado por sua proteção como Ela mesmo afirmou:

“Eis que, de agora em  diante, todas as gerações me conside-
rarão feliz, pois o todo-poderoso fez grandes coisas por mim” 
Lc 1, 48-49

Enfim, neste mês vocacional  CRISTO quer tocar seus corações e 
confiar em vocês para construção do Reino de Deus aqui mesmo na 
terra. Como Ele fez com Pedro ao afirmar: “Você é Pedro, e sobre 
esta pedra construirei a minha igreja.” Mt 16,17

Jesus também hoje nos convida a ser uma pedra angular e 
assim,    construirmos  o Reino de Deus. E como MARIA, possamos
responder: 

“ EIS ME AQUI. FAÇA_SE”.

Texto: Catequista Adriana

“ EIS ME AQUI. FAÇA-SE”
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Quero para mim o espírito desta frase,
 transformada.

A forma para a casar com o que eu sou: 
Viver não .

É necessário; o que é necessário é criar. 
Não conto gozar a minha vida; 

nem em gozá-la penso. 
Só quero torná-la grande, 

ainda que para isso.
Tenha de ser o meu corpo 

e aminha alma a lenha desse fogo. 
(Fernando Pessoa)

Início esta coluna com esse belíssimo 
poema de Fernando Pessoa, e faço dele 
minhas palavras. 

Em uma sociedade capitalista onde o mais 
importante é centralizado no VENCER, 
VENCER e VENCER!  

Eu na Contramão penso que a vida é 
muito curta para pensar somente nisso, até 
mesmo porque ‘SOMOS MAIS QUE 
VENCEDORES PELA VIRTUDE DAQUELE 
QUE NOS AMOU”. (Rom 8,37)

Por isso eu não acredito que isso deva ser o 
combustível para nossa existência. Pode ser 
que um dia você acorde e veja que conse-
guiu vencer e se frustre com a pequenez da 
vitória que te custou uma vida toda. 

Digo que o mais importante que vencer é
VIVER, VIVER e VIVER! Contradição com o 
poema de Pessoa?

De fato, não, viver para vencer é pequeno e 
mesquinho! Viver para criar é algo grandioso, 
tão grandioso que pode custar nossa própria 
vida. Paulo de Tarso dizia: “Combati o bom 
combate, guardei a fé”. ( 2 Tim, 4 : 7).

Ou seja, não passei simplesmente pela vida 
sem ter criado laços e afetos, sem ter “na-
vegado” por mares desconhecidos dos 
quais se tornaram conhecidos a medida que 
navegava. Alguns daqueles que conhece-
mos não passam por nossas vidas sem ter 
deixado marcas eternas.

Por que não somente viveram conosco mais 
criaram laços que são indissolúveis.  

No final das contas você poderá se questio-
nar sobre o que fez da sua vida? Outro poeta 
já dizia para viver e não ter a vergonha de ser 
feliz. E navegar é ser feliz, é sentir o gosto 
da brisa sobre o rosto e olhar uma infinidade 
de possibilidades diante do horizonte vasto. 
Viver não é preciso se não for para ser feliz, 
Deus quer a nossa felicidade! E felizes são 
os puros de coração, porque verão a Deus. 
(Mat 5, 8). Por fim, se preocupe apenas em 
viver feliz, abra-se inteiro à Jesus, porque 
você já é um vencedor. Eis que estou à porta 
e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir 
a porta, entrarei em sua casa e cearei com 
ele. ( Apo 3,20). Vivam em Deus!

Ele está no meio de nós!

Texto: Anderson G. Albuquerque

“NAVEGAR É PRECISO;

 VIVER NÃO É PRECISO.”

A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

Faltavam apenas três dias para o início do 
mês de agosto quando o Império Austro 
Húngaro bombardeou a Sérvia; dai o 
império alemão declarou guerra ao império 
russo, em 1º de agosto de 1914, transforman-
do um conflito que até então era regional, em 
uma disputa que rapidamente se espalhou 
por toda a Europa.

A CONSTRUÇÃO DO MURO DE BERLIM

Em 13 de agosto de 1961 os guardas come-
çaram a construir o muro que separaria a ca-
pital alemã em duas partes. A barreira era feita 
com arame farpado, mas depois foi construído 
o muro que manteve a cidade dividida até 1989.

O SUICÍDIO DE GETÚLIO VARGAS

Enfrentando os ataques da oposição, Vargas 
disse que só sairia do poder morto e cumpriu 
sua promessa em 24 de agosto de 1954, suici-
dando-se com um tiro. E ainda deixou uma carta 
testamento que entrou para a história e incitou 
várias manifestações de apoio ao presidente.

A RENÚNCIA DO 
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

Em 25 de agosto de 1961 o presidente 
Jânio Quadros, que estava há apenas 
sete meses no poder, renunciou ao cargo. 
Esperava-se que as pessoas clamassem por 
sua volta, mas sua saída apenas agravou a 
crise política em que o Brasil estava inserido.

CURIOSIDADES QUE MARCARAM O MÊS DE AGOSTO ADMISSÃO DE NOVOS COROINHAS

No dia 16 de julho, festa de nossa 
padroeira, Nossa Senhora do Carmo, 
na solene celebração das 18 horas 
presidida por D. Sérgio de Deus Borges,
foram investidos novos coroinhas para o 
serviço do altar na Matriz e Comunidades.

São eles (as): Gabriely Vitória, Luis Felipe,
Giovanna Vitória, Isabele Caroline, 
Kauê Pereira, Vanessa Cristina e Vitória 
Karoline,  Sejam bem-vindos.

Diác. Mauricio / Margareth
Coord. Pastoral dos Coroinhas
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O DOCUMENTO 107 DA CNBB

Muitas atividades vêm sendo desenvolvidas pela Igreja no Brasil com 
o objetivo de conhecer o Documento 107, “Iniciação à Vida Cristã: 
itinerário para formar discípulos missionários“, aprovado na 55ª 
Assembleia Geral dos Bispos, em Aparecida-SP, de 26 de abril a 05 
de maio de 2017. 

O Documento 107 representa um passo importante na caminhada da 
Igreja no Brasil. E tem crescido a convicção de que a catequese está 
a serviço da Iniciação à Vida Cristã, portanto a corresponsabilida-
de de toda comunidade é fundamental para formar novos discípulos 
missionários.

O que se vê Brasil a fora, nesse momento, entre outros fenômenos, 
é o envolvimento de outros agentes de pastoral na reflexão do tema. 
“Lideranças da liturgia, da pastoral familiar, da juventude, do 
batismo, da ação missionária, da acolhida, seminaristas, 
consagrados, presbíteros e outros estão assumindo 
juntos o convite para repensar a transmissão da fé em suas 
comunidades”.

Desses esforços têm surgido Comissões de Iniciação à Vida 
Cristã nas Dioceses e Paróquias que ajudam na elaboração e
implementação do Projeto Diocesano de Iniciação à Vida Cristã. 

Este tema está numas da Urgência do 12º Plano de Pastoral da 
Arquidiocese de São Paulo, ou seja, a 2ª Igreja: Casa de Iniciação 
a vida Cristã. Que a assembleia Regional elegeu como como tema 
para construção do Plano de Pastoral da Região Episcopal Santana, 
onde uma comissão foi constituída por Dom Sergio, para elaborar um 
pré-projeto para atividades nas paróquias para repercutir 
Iniciação à Vida Cristã: itinerário para formar discípulos 
missionários. 

Uma atenção especial deve ser observada à inclusão da urgência 
Igreja: casa de Iniciação à Vida Cristã em planos de pastoral, em 
comunhão com as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil.

É preciso que todos os cristãos engajados nas diversas Pastorais que 
fique atentos para conhecer o Documento. O público alvo não só ape-
nas catequistas, mas todas os membros das Pastorais da Paroquia. 
Pretende-se, assim, colaborar no entendimento a respeito da impor-
tância da comunidade no processo de transmissão da fé. “A Igreja 
experimenta sua natureza querigmática, mistagógica, missioná-
ria, materna e misericordiosa na medida em que cada batizado 
participa da alegria de iniciar novos discípulos missionários de 
Jesus Cristo”

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

Escola de Fé e Política Dom Paulo Evaristo Arns

COMÉRCIOS ABENÇOADOS

Conforme realizamos a PASCOM divul-
gou o jornal nos comércios do entorno, 
agradecemos aqueles que de bom 
coração realizaram doação Festa Junina 
da Paróquia Nosa Senhora do Carmo. Que 
Deus os abençoe grandemente. 

“Honre o Senhor com todos os seus 
recursos e com os primeiros frutos de 
todas as suas plantações” Provérbio 3,9.

• Antônio Vieria da Silva - Queijos e 
Doces;
• Espaço Annes - Salão de Beleza;
• Mini Mercado Maia;
• Omy Perfumaria.
• Padaria Serrana;
• Papelaria Arco Íris;
• Rosa e Dona Nice - Panos de Pratos e 
Bordados;
• Tic Tac Calçados;
•  Padaria Eliza;
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Texto: Simone Carvalho

Dia 15 de agosto é Dia dos Solteiros - Aproveite essa fase, faça 
parte de uma Pastoral

Embora a sociedade banalize a fase de ser solteiro algumas vezes 
em músicas ou após à adolescência em uma cobrança de se en-
caixar em padrões, a bíblia bem coloca essa fase. Em uma  página 
bíblia online, descreve o texto. 

Você é solteiro ou solteira? Isso não deve ser um motivo de tristeza 
ou frustração!. Muitas pessoas só se sentem completas se estão 
em um relacionamento. Mas o relacionamento mais importante de 
um cristão é com Jesus. 

O tempo de “solteirice” pode ser aproveitado para investir no Reino 
de Deus (se dedicar a um ministério ou a uma Pastoral e viva expe-
riências), investir no desenvolvimento pessoal. Deus tem um tempo 
certo para todas as coisas. 

SOLTEIROS NA BÍBLIA:

Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: É bom que permaneçam 
como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, 
pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. 1Co 7:8-9

Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é 
casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agra-
dar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coi-
sas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. 
Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com 
as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. 

Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como 
agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês; 
não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira 
correta, em plena consagração ao Senhor. 1 Co 7:32-35

Dia 05 de agosto é o Dia Nacional da Saúde, recebemos várias 

orientações sejam médicas ou em tudo o que se refere a qualidade 

de vida, pois, saúde não se resume em ausência de doença, como a 

OMS - Organização Mundial de Saúde define que saúde é um com-

pleto estado físico, mental e social, enquanto católicos que somos 

acrescentaria ainda o espiritual. 

O Ministério da Saúde possui uma Portaria (nº 3 088 de 23/12/2011) 

que descreve os Centros de Atenção Psicossocial  Institui a Rede 

de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtor-

no mental e com necessidades decorrentes do uso de drogas, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Contudo, o Informe Social deste mês quer completar a edição de 

junho que trouxe o CAPS Álcool de Drogas, então outro serviço que 

faz parte dessa rede são os CAPS ADULTO que trata questões de 

saúde mental. 

Este trabalham em regime de porta aberta, com a função de aco-

lhimento e tratamento dos pacientes com equipe multiprofissional 

composta por médicos, psicólogos, assistente social, enfermeiro, 

terapeuta ocupacional avaliam o quadro do usuário e indicam o tra-

tamento adequado para cada caso.

Segue os endereços destes Centros mais próximos da nossa 

comunidade:

CAPS Adulto II Dr. Leonídio Galvão dos Santos

Av. Francisco Rodrigues, 681 – Jaçanã -  2242 3884

CAPS Adulto III Mandaqui 

R. Dr Luis Lustosa da Silva, 369 – Mandaqui -   2979 0923

CAPS Adulto II Casa Verde 

R: Ferreira de Almeida, 22 - Casa Verde - 3858 3579

DIA NACIONAL DA SAÚDEDIA DOS SOLTEIROS

Texto: Simone Carvalho
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  DICAS DE INVERNO

Estamos em pleno inverno, com as tempe-
raturas mais baixas e dias mais secos são 
comuns ficarmos em ambientes fechados e 
com pouca ventilação, mas é sobre esta ati-
tude ficamos mais expostos às bactérias e 
vírus causadores de diversas doenças, como 
a gripe.

Pequenas  atitudes podem fazer a diferen-
ça  para termos um inverno agradável e sem 
expor a nossa saúde.

Alguns cuidados são necessários nessa es-
tação

CUIDADOS PESSOAIS

• Em dias com temperaturas baixas  lem-
bre-se de agasalhar bem as crianças e os 
idosos, pois sofrem mais com as baixas 
temperaturas;

• Para evitar o ressecamento da pele  utilize 
creme hidratantes,  beba bastante água, não 
esqueça do protetor solar, importante mesmo 
nesta estação fria;

• Chás de erva-doce, camomila  e hortelã 
são excelentes para aquecer nos dias mais 
frios, além de substituir a refeição da noite 
por sopa, que pode ser feita principalmen-
te com legumes, tornando uma alimentação 
mais leve e balanceada.

MEU PAI HEROI, É SER HUMANO!

Quando nasce uma criança, junto dela 
não vem o manual de instruções para os 
pais, não mesmo?! Seria bom se assim 
fosse! Realmente ser pais, gerar e cuidar de 
cidadãos é uma responsabilidade imensa.

Mas você já pensou que assumir que nem 
sempre acertar é a prioridade para o bom 
desempenho de como criar um filho?! 

O estereótipo de ser super herói, forte, 
decidido e disciplinado nem sempre condiz 
com a realidade.

Tenho a impressão que a partir do momen-
to que vem uma criança, tudo muda para 
os pais, e parece que lhe é atribuído um po-
der mágico, sobrenatural na qual tem saber 
e dar conta de tudo... “Insegurança, nem 
de longe! Não, eu tenho que saber o que 
é melhor para o meu ele (a)!”

As dificuldades existem e nem sempre é 
possível acertar na dose. Falhar é parte da 
condição humana,  e os PAIS SÃO SERES 
HUMANOS.

 O mais interessante é refletir o que poderá 
dizer que sua paternidade foi bem sucedida 
ou não, é a aproximação que se tem com 
o seu filho, o olho no olho, compartilhando 
com ele o que se passa de verdade, sendo 
elas angustias, felicidades, preocupações 
e/ou receios, e  se preocupando em ser um 
PAI REAL e PRESENTE diferentemente 
de muitos modelos de super herói por ai.

Texto: Suzidalia Brito
Psicóloga

Pastoral dos Noivos
Dirigente do ECC 2017/2018

Participante do EJC

• Ingerir alimentos ricos em vitaminas e sais 
minerais, especialmente alimentos ricos em 
vitamina C que ajudam na defesa do orga-
nismo.

• Realizar atividades físicas nesta época do 
ano ajuda a manter o corpo aquecido e man-
têm o condicionamento físico.

• Lave bem as mãos, porque é a principal 
forma de transmissão de doenças muito co-
muns  como a gripe.

CUIDADOS COM A CASA

• Em dias muitos secos, deixar a casa rece-
ber ventilação natural, deixar um recipiente 
com água para manter o nível de umidade 
do ar.

• Colocar ao sol cobertores, mantas e agasa-
lhos que ficam muito tempo guardados, para 
diminuir o risco de proliferação de ácaros, 
são animais pequenos difíceis de ver a olho 
nu, mas que causa alergias além de proble-
mas como rinite e  sinusite.

AO SAIR DE CASA

• Não se esqueça de levar um agasalho extra 
para mudança brusca de temperatura.

• Busque ficar em locais arejados e com boa 
circulação de ar.

Curta bem a estação mais gelada e 
charmosa do ano.

A paz de Cristo e o Amor de Maria

Texto: Flaviana Leme
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Aniversariantes
dizimistas dO MÊS DE AGOSTO

COMUNIDADE DA IGREJA MATRIZ
Adevanir Antonio Casaralli

Agenir Arlinda de Oliveira Silva
Alexandre Alves dos Santos

Ana Maria do Carmo Stana de Moraes
Ana Maria dos Santos

Ana Olinda Gomes Def. Alvarenga
Andréia Batista de Oliveira

Antonio Benedito da Sabino
Aparecida de Matos C. Ivo

Bellkiss Dormbusch
Benedita Vitória de Oliveira

Brás Hipolito Sobrinho
Damião Silva dos Santos

Elza de Oliveira
Eurlir Joaquina de Souza Soares
Gelci Maria Lima do Santos Silva

Guilherme Dias Santos
Halmi Yamaguchi

Helena Souza Silva
João dos Santos Lopes

Jorge Ferreira
Jose Airton dos Santos Matias

José Sabino Diogo
Luciana Soares

Luciano Alfonso Hack
Lucilene Pina Silva

Margareth Catta Preta Lima

Maria Augusta dos Santos
Maria das Neves Bezerra

Maria de Jeus Lemos
Maria do Carmo Guerra
Maria Jose da Cunha
Maria Martins Conti

Maria Moreira de Oliveira Inacio
Maurio Paulino da Silva
Miguel da Cunha Lopes
Renato Rogerio Lopes

Rosa Rizzi Barrocal
Sonia Nascimento

Soraia Gomes dos Santos
Terezinha P. da Silva Rodrguês

Verediana Alves de Brito
Vitoria Fernandes

COM. N. SRA. DAS GRAÇAS

Alípio Soares de Oliveira 
Aparecida M. de Oliveira Ramos

Danilo Gomes da Silva 
Leopoldina Soares de Oliveira 

Maria Elena Silva Santos
Maria Jose da Silva 

Nair Herculano da Silva 

AGRADECIMENTO AOS ANIVERSARIANTES

A sua vida foi lhe dada para que você se prepare para a eternidade! A cada 

dia você faz escolhas que irão afetar a sua eternidade! A capacidade de 

escolher é um “dom de Deus”, que te faz se assemelhar ao próprio Deus! Cada 

escolha certa, tudo o que você faz para agradar e amar a Deus, para servir a 

Deus, ou para abençoar a outros, é um acréscimo à sua recompensa eterna! 

A eternidade, é o plano, é o lugar e é o tempo, para a sua recompensa final e 

infindável!

Deus é o Criador de todas as coisas. Deus nos criou, nos deu a vida, nós somos 

Imagem e Semelhança de Deus e temos uma missão para ser realizada neste 

mundo. A vida é um dom muito grande e precioso. A vida não é só ficarmos nove 

meses dentro do útero materno, nem ficar noventa anos aqui na terra. A vida con-

tinua no céu, nós vamos viver com DEUS eternamente. Louvado seja Deus pelo 

DOM  de 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


