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O Santo Padre, Papa Francisco, 
escolheu o tema do Dia Mundial das 
Comunicações de 2017: Comunicar 

esperança e  confiança no nosso tempo. 
“Não temas, porque eu estou contigo” (Is 43, 5).
Eis o comunicado da Secretaria de 

Comunicação da Santa Sé:  - Dormência de 
consciência ou deixar desespero tirar o 

melhor de nós são duas possíveis “doenças” que o nosso 
sistema de comunicação atual pode causar; é possível que a nossa 
consciência se cauterize, como nos recorda Papa Francisco em ‘Laudato Si’, 
como resultado do fato de que, muitas vezes, os profissionais, os que emitem 
opinião e os próprios meios de trabalho de comunicação se encontram em áreas 
urbanas distantes dos locais de pobreza e necessidade, e sua distância física os 
leva a ignorar a complexidade dos dramas enfrentados por homens e mulheres.
Ocorre o desespero quando a comunicação é enfatizada e transformado em 
espetáculo e, às vezes, torna-se uma verdadeira estratégia para a construção de 
perigos presentes e iminente medos.
Mas, no meio desse tumulto, num sussurro é ouvido: “Não tema, porque eu 
sou com você.” Em Seu Filho, Deus expressa sua solidariedade com cada 
situação humana e revelou que não estamos sozinhos, porque temos um 
Pai que não se esquece de Seus filhos. Aqueles que vivem unidos com Cristo 
descobrem que, mesmo a escuridão e a morte se tornam, para aqueles que assim o 
desejarem, um lugar para a comunhão com a Luz e a Vida. Em cada fato, eles tentam 
descobrir o que está acontecendo entre Deus e a humanidade e procuram 
reconhecer, como Ele, através do cenário dramático deste mundo, como está 
sendo escrita a história da salvação.
Nós, os cristãos, temos uma ”boa notícia” para anunciar, porque nós 
contemplamos, com confiança, a perspectiva do Reino. O tema do próximo 
Dia Mundial das Comunicações Sociais é um convite para contar a história do 
mundo e as histórias de homens e mulheres, de acordo com a lógica da 
“boa notícia” que nos lembra que Deus não renuncia nunca de ser Pai em 
qualquer situação ou em relação a qualquer homem. Vamos aprender a comunicar 
confiança e esperança para a história.

Texto: PAPA Franscisco
Fonte: http://pascombrasil.com.br/ 

Este ANO a Renovação Carismática 
Católica, completa seus 50 anos, acredito 
ser a maior manifestação do Espirito Santo 
na Igreja depois do Vaticano II. 
Na perspectiva do Cardeal Suenens, 
João XXIII estava consciente de que 
a Igreja necessitava de um novo 
pentecostes e acrescenta: “Agora,
 olhando para trás, podemos dizer que o 
concílio, indicando a sua fé no carisma, 
fez um gesto profético e preparou os cris-
tãos para acolher a Renovação Carismá-
tica que está se espalhando por todos os 
cinco continentes”. 
A Renovação Carismática apareceu na 
Igreja Católica no momento em que se
começava a procurar caminhos para pôr em 
prática a renovação da Igreja, 
desejada, ordenada e inaugurada pelo 
Concílio Vaticano II.
A RCC foi inicialmente conhecida e teve sua 
origem em um retiro espiritual na cidade de-
Duquesne (Pittsburgh, Pensylvania, EUA), 
no entanto parece que o Espírito Santo 
suscitou em vários outros lugares nesta 
mesma época e de maneiras semelhantes.

MARIA MÃE DO SALVADOR E O ANO MARIANO

MESSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA PASCOM

Na imagem de Nossa Senhora
 Aparecida “há algo de perene para 
se aprender”. 

“Deus ofereceu ao Brasil a sua 
própria Mãe” (Papa Francisco).

No contexto das Comemorações 
dos 300 anos do encontro da 
imagem de Nossa Senhora 

Aparecida, no rio Paraíba do Sul, 
a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) instituiu o Ano Nacional Mariano.
O Papa Francisco instituiu ano jubilar mariano no 
Brasil e com isto concede a indulgência para aqueles que 
peregrinarem até a basílica do Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), ou qualquer igreja 
paroquial do Brasil dedicada à padroeira do país.
Desde 2014, as dioceses do Brasil se preparam para esta 
comemoração, recebendo a visita da imagem peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida.
O Ano Mariano vai, certamente, fazer crescer ainda mais o 
fervor desta devoção e da alegria em fazer tudo o que Ele disser 
(cf. Jo 2,5).
Todas as famílias e comunidades são convidadas a participar 
intensamente desse Ano Mariano.

A festa da Apresentação do Senhor Jesus, que 
é celebrada este ano no dia 02 de fevereiro, 
embora caia fora do tempo de natal, esta festa 
é parte integrante do relato de Natal. Uma festa 
bastante antiga e de origem oriental, onde a Igreja 
de Jerusalém já a celebrava no século IV, onde se 
celebrava com a maior alegria, como se fosse a 
páscoa.
De Jerusalém, a festa se propagou para 
outras Igrejas do Oriente e do Ocidente. No 
século VII fora introduzida em Roma, onde a
Igreja Romana introduzira a procissão com velas, 
uma festa quarenta dias depois do natal.
Na Igreja do oriente esta festa era conhecida 
como “A festa do Encontro”, encontro do Ungido 
de Deus com seu povo. São Lucas narra o
fato no capítulo 2 de seu evangelho, onde os 
pais de Jesus o levaram ao templo quarenta dias 
depois de seu nascimento para apresentá-lo 
ao Senhor e fazer uma oferenda por ele.
Na Igreja do Ocidente, a partir do século X, esta 
festa era conhecida como: festa da Purificação 
da bem-aventurada virgem Maria, que com o 
passar do tempo, fora considerada incorreta 
pelo seu clero, uma vez, por se tratar de um 
mistério de nosso Senhor Jesus Cristo.
No ano de 1969, no calendário romano, após ser 
revisado, a festa passa a ser conhecida como: 
“A Apresentação do Senhor”, isso não quer 
dizer que o papel de Maria seja subestimado, pelo 
contrário, tanto o mistério de Cristo e a pessoa 
de sua mãe Maria, estão estreitamente ligados, 
podemos considerar uma festa de Cristo e de 
Maria.
O missal romano manteve o costume da 
questão das velas citadas no rito oriental, na liturgia 
atual celebrada na festa da apresentação, a 
bênção das velas acontece antes do inicio da 
celebração sendo introduzida em procissão e 
utilizada na proclamação do evangelho, 
aclamando a Cristo como “Luz que ilumina todas 
as nações”.
A passagem bíblica que enfatiza esta festa é o 
texto de Lc 2,22-40, onde o velho Simeão, 
profetiza que o menino Jesus é aquele que viria 
para salvar o povo de Israel, luz do mundo. 
Simeão ainda prevê que Jesus será um sinal de 
contradição entre os que dominavam ao povo de 
Israel e diante de sua mãe, Maria, disse que uma 
espada de dores atravessará o seu coração.
No conceito teológico, as palavras transmitidas 
a Maria por Simeão, anuncia o sofrimento da 
Virgem, e que esse sofrimento seria o início da 
purificação da mãe de Jesus.
No mistério da Apresentação de Jesus, as mãos 
puras de Maria são a primeira patena sobre o 
qual Deus coloca a primeira hóstia. Maria é a 
mulher “Eucarística” ela pratica sua fé 
eucarística, quando ofereceu seu ventre para a 
encarnação do Verbo de Deus.

Fonte: Vida Pastoral
Texto: Diac. Maurício Luz de Lima

APRESENTAÇÃO NO TEMPLO
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Este ANO a Renovação Carismática 
Católica, completa seus 50 anos, acredito 
ser a maior manifestação do Espirito Santo 
na Igreja depois do Vaticano II. 
Na perspectiva do Cardeal Suenens, 
João XXIII estava consciente de que 
a Igreja necessitava de um novo 
pentecostes e acrescenta: “Agora,
 olhando para trás, podemos dizer que o 
concílio, indicando a sua fé no carisma, 
fez um gesto profético e preparou os cris-
tãos para acolher a Renovação Carismá-
tica que está se espalhando por todos os 
cinco continentes”. 
A Renovação Carismática apareceu na 
Igreja Católica no momento em que se
começava a procurar caminhos para pôr em 
prática a renovação da Igreja, 
desejada, ordenada e inaugurada pelo 
Concílio Vaticano II.
A RCC foi inicialmente conhecida e teve sua 
origem em um retiro espiritual na cidade de-
Duquesne (Pittsburgh, Pensylvania, EUA), 
no entanto parece que o Espírito Santo 
suscitou em vários outros lugares nesta 
mesma época e de maneiras semelhantes.

MARIA MÃE DO SALVADOR E O ANO MARIANO

A Renovação Carismática Católica permite 
um encontro mais íntimo com Deus por meio 
do Batismo no Espírito Santo. 
A fidelidade a Igreja e aos Sacramentos dão 
autenticidade a este movimento que tanto 
cresceu nos últimos anos. 
Muitas vezes devemos romper estruturas 
que já não favorecem a transmissão da fé.
“A Alegria do Evangelho enche o 
coração e a vida inteira daqueles que se 
encontram com Jesus. Quantos se 
deixam salvar por Ele são 
libertados do pecado, da tristeza, 
do vazio interior, do isolamento. 
Com Jesus Cristo, renasce sem 
cessar a alegria. ” ( Evangelli Gaudium). 
A  Alegria é identidade de um Católico 
Carismático, é muito fácil discernir aqueles 
que são renovados quando se vai em algum 
evento religioso. 
Este movimento ainda tem muito a 
contribuir para a Igreja, pois, necessitamos de 
Pastorais renovadas.
O fervor e o buscar são fontes 
inesgotáveis do Espírito Santo, acredito 
ser por este motivo que muitos leigos

Na imagem de Nossa Senhora
 Aparecida “há algo de perene para 
se aprender”. 

“Deus ofereceu ao Brasil a sua 
própria Mãe” (Papa Francisco).

No contexto das Comemorações 
dos 300 anos do encontro da 
imagem de Nossa Senhora 

Aparecida, no rio Paraíba do Sul, 
a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) instituiu o Ano Nacional Mariano.
O Papa Francisco instituiu ano jubilar mariano no 
Brasil e com isto concede a indulgência para aqueles que 
peregrinarem até a basílica do Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), ou qualquer igreja 
paroquial do Brasil dedicada à padroeira do país.
Desde 2014, as dioceses do Brasil se preparam para esta 
comemoração, recebendo a visita da imagem peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida.
O Ano Mariano vai, certamente, fazer crescer ainda mais o 
fervor desta devoção e da alegria em fazer tudo o que Ele disser 
(cf. Jo 2,5).
Todas as famílias e comunidades são convidadas a participar 
intensamente desse Ano Mariano.

se “jogam” de braços aberto para aprender 
e se aprofundar na Doutrina Católica.
O respeito pela Eucaristia e a busca 
pela confissão são frequentes entre os
carismáticos. Como coordenador e 
pregador deste movimento já vivi muitas 
experiências incríveis e pude presenciar 
a presença concreta de Deus nos retiros
e grupos de orações. 
Que neste ano à Renovação Carismática 
Católica possa florescer ainda mais frutos 
para a Igreja e promover à cultura de 
Pentecostes. 
Como diz Monsenhor Jonas Abib “Homens 
Novos para um mundo novo”. 

 Fiquem com Deus, porque
Ele está no meio de nós...

Texto: Anderson Galvão Albuquerque

50 ANOS DE RENOVAÇÃO

POR CAUSA DE UM CERTO REINO

Para os bispos do Brasil, o gesto de percorrer cidades e periferias, 
lembra aos pobres e abandonados que eles são os prediletos do 
coração misericordioso de Deus. 
Para nossa Reflexão podemos ver três momentos em que a Vida de 
Maria esteve unido a Jesus Cristo, este são marcantes da sintonia 
da Mãe com o Salvador:
1.- No mistério da Encarnação e no nascimento de Jesus 
(Lc. 1,38 e Jo 1,1ss);
2.-  No Anuncio do Evangelho (Jo 2,1-12 e Mt 12,33-37);
3.-  Na Morte redentora de Jesus (Jo 10,10 e Jo 19,25-27);
Para melhor celebrar o nosso Arcebispo Cardeal 
Odilo Pedro Scherer publica uma Carta Pastoral – Viva a Mãe de 
Deus e Nossa!  Que logo mais estará a disposição em todas as 
Paroquias, hoje só via digital no site http://www.arquisp.org.br

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

A festa da Apresentação do Senhor Jesus, que 
é celebrada este ano no dia 02 de fevereiro, 
embora caia fora do tempo de natal, esta festa 
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bastante antiga e de origem oriental, onde a Igreja 
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uma festa quarenta dias depois do natal.
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como “A festa do Encontro”, encontro do Ungido 
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fato no capítulo 2 de seu evangelho, onde os 
pais de Jesus o levaram ao templo quarenta dias 
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pelo seu clero, uma vez, por se tratar de um 
mistério de nosso Senhor Jesus Cristo.
No ano de 1969, no calendário romano, após ser 
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aclamando a Cristo como “Luz que ilumina todas 
as nações”.
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texto de Lc 2,22-40, onde o velho Simeão, 
profetiza que o menino Jesus é aquele que viria 
para salvar o povo de Israel, luz do mundo. 
Simeão ainda prevê que Jesus será um sinal de 
contradição entre os que dominavam ao povo de 
Israel e diante de sua mãe, Maria, disse que uma 
espada de dores atravessará o seu coração.
No conceito teológico, as palavras transmitidas 
a Maria por Simeão, anuncia o sofrimento da 
Virgem, e que esse sofrimento seria o início da 
purificação da mãe de Jesus.
No mistério da Apresentação de Jesus, as mãos 
puras de Maria são a primeira patena sobre o 
qual Deus coloca a primeira hóstia. Maria é a 
mulher “Eucarística” ela pratica sua fé 
eucarística, quando ofereceu seu ventre para a 
encarnação do Verbo de Deus.

Fonte: Vida Pastoral
Texto: Diac. Maurício Luz de Lima

APRESENTAÇÃO NO TEMPLO
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O CARNAVAL

AÇÕES PASTORAIS

Texto: Simone Carvalho

Texto: Simone Carvalho

                  

                                                            O FILHO PRÓDIGO

"Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: 'Pai, quero a minha parte da 
herança'. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. "Não muito tempo depois, o filho mais novo 
reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante; e lá desperdiçou os seus bens vivendo 
irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, 
e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela 
região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o 
estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 
"Caindo em si, ele disse: 'Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, 
morrendo de fome! Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei 
contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus 
empregados'. A seguir, levantou-se e foi para seu pai.
"Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e 
beijou. "O filho lhe disse: 'Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado 
teu filho'. 

Lucas 15:11-21

O Carnaval é uma festa cultural popular, mas não é uma festa 
religiosa. São expressões das particularidades da construção 
cultural, marca essa conhecida do povo brasileiro do gosto em se 
divertir.
É possível utilizar como ocasião para espalhar pelas ruas as 
críticas sociais, inclusive aos políticos que nós mesmos elegemos, 
ou mostrar as belezas culturais, mas sem os abusos de exposição 
do corpo, lucro e motivação de vícios dentre outras armadilhas que 
podem existir que objetiva tornar as pessoas escravas do pecado, 
por base de alegrias passageiras.
Para algumas pessoas, carnaval é tempo para desafogar as
mágoas acumuladas, para “tudo acabar na quarta-feira”. 
Pode acontecer que aumente a violência, os crimes e acidentes se 
multipliquem. 
Mas para muitas famílias, é ocasião para uma agradável viagem, 
cultivo do relacionamento, descanso sadio. Alegria em momentos 
duradouros.
Então reflita como você dará sentido a esse período que tipo de 
alegria buscará.
1 Corintios 6, 12 Tudo posso, mas nem tudo me convém, mas não 
deixarei que nada me domine.

Reflexão sobre o texto de formação no site canção nova: 

“A verdadeira alegria do carnaval”

A imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida foi 

encontrada no rio Paraíba do Sul no ano de 1717, portanto, em 2017

a aparição da imagem completará 300 anos.

Em comemoração à data, o Santuário Nacional de 

Aparecida promove o Jubileu “300 anos de bênçãos”, com uma 

programação devocional e obras de fé que vão nos preparar para 

o grandiosotricentenário.

Imagens peregrinas estão sendo enviadas as diversas 

arquidioceses e Missionários Redentoristas, levarão a cada 

capital do país uma imagem fac símile da Padroeira. 

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida visitou a 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo nos dias 3, 4, 5 e 6 de 

janeiro, passando também por cada comunidade: Nossa Sra. da 

Salete, Ns Sra de Lourdes, Ns Sra Aparecida e Ns Sra das Graças 

com uma programação especial.

Texto: Simone Carvalho

A IMAGEM MILAGROSA DE 
NOSSA SENHORA APARECIDA
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Texto: Simone Carvalho

Desde janeiro de 2017 foi lançada a Campanha de vacinação 
pelo SUS – Sistema Público de Saúde, para prevenção do HPV 
(em inglês: Papiloma vírus humano) que pode causar vários 
tipos de câncer em boca, garganta e órgãos genitais e pode ser 
transmitido pela pele e mucosas contaminadas. 
Para os pré e adolescentes de 12 e 13 anos ambos os sexos, duas 
doses com intervalo de seis meses.
A Unidade Básica de Saúde (UBS) tem papel essencial dentro do 
SUS como organizadora do cuidado integral à saúde. 
As Unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) são 
equipamentos voltados para a atenção básica que atendem, sem 
agendamento, usuários com doenças ou agravos de baixa e 
média complexidades. As AMA estão localizadas junto às UBS, 
com as quais estão em processo de integração. São serviços 
caracterizados como unidades específicas para realizar o 
pronto – atendimento sem perder a medida do risco e a 
necessidade da continuidade das atividades de promoção, 
prevenção e assistência básica.

VACINAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRA HPV

Entre 2015 – 2016 a coluna Ações Pastorais concluiu seu 

objetivo em conhecer e divulgar todas as Pastorais e Movimentos

da nossa Paróquia. 

No site você terá acesso às edições anteriores do 

InfoCarmo e ler a respeito do trabalho de cada pastoral e 

refletir sobre: Qual se aproxima ao seu chamado por Deus e se 

sentir no coração, contribuir com seu trabalho evangelizador.

Na bíblia em Tiago 2,14-26 diz que a fé sem obras é uma fé 

morta. Portanto, coloque seus dons a serviço e se realizará outra 

passagem que diz: Buscai as coisas do alto (Colossenses 3, 1),  

com certeza as bênçãos são derramadas e temos a oportunida-

de de atuar no amor ao próximo com as ações nos colocando a 

serviço. 

Entrem em contato com a nossa Secretaria e informamos inclusive 

que a atual Equipe Paroquial é formada por:

Padre Alfredo Celestrino 

Irmão Carlos Guime 

Secretaria - Sueli 

Secretaria - Fátima

Zelador - Esmelindo

Zeladora - Marcia

O atendimento secretaria da Paróquia Ns Sra do Carmo 

Telefone: 2243-1333 - (Falar com Sueli / Fátima).

Seg/Sex: Das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs.

Sábado: Das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 16:00hs.

email: prnossasenhoradocarmo@hotmail.com

AÇÕES PASTORAIS

Texto: Simone Carvalho

                  

                                                            O FILHO PRÓDIGO

"Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: 'Pai, quero a minha parte da 
herança'. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. "Não muito tempo depois, o filho mais novo 
reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante; e lá desperdiçou os seus bens vivendo 
irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, 
e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela 
região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o 
estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 
"Caindo em si, ele disse: 'Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, 
morrendo de fome! Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei 
contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus 
empregados'. A seguir, levantou-se e foi para seu pai.
"Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e 
beijou. "O filho lhe disse: 'Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado 
teu filho'. 

Lucas 15:11-21

SEGUE SERVIÇOS DE SAÚDE 
DO ENTORNO DA NOSSA COMUNIDADE:

UBS Dr Jose Toledo Piza 
Av. Antonio César Neto, 387 

Jaçanã - 2241 – 7317

UBS JARDIM APUANÃ
R. Hum (Ref.:R.Filhos Da Terra), 19

Jd Filhos Da Terra - 2243 – 4469 

UBS E AMA JD JOAMAR 
R. Adauto Bezerra Delgado, 230

Jd Joamar - 2994 – 3734 / 2204 – 8387

Pesquisa: www.iabas.org.br 
Reportagem do Fantástico Rede Globo, exibida em 8.1.2017.
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INGREDIENTES

•2 caixas de gelatina de maracujá

•2 xícaras de água quente

•1/2 xícara de suco de maracujá

•2 xícaras de leite de vaca

•1 lata de leite condensado

•1 lata de creme de leite sem soro

 MODO DE PREPARO

1. Prepare a gelatina com a água quente

2. Depois é só bater todos

os ingredientes no liquidificador 

e colocar  numa travessa para gelar

MOUSSE DE MARACUJÁ FÁCIL

Queremos agradecer a todos que 
solidarizaram com suas preces e 
mensagens durante estes dois meses que 
José Valdir lutou pela vida no hospital, 
desde o momento que ele se 
acidentou. De maneira muito especial, 
nossos agradecimentos a toda 
comunidade e amigos que estiveram
conosco neste momento mais 
difícil pelo qual passamos quando do seu 
falecimento. Obrigado pela presença, pelas 
orações e pela solidariedade! Já estamos 
com saudades! Mas junto de Deus ele 
olhará por todos os que ele amou 
aqui na terra! Que o Deus da Vida os 
abençoe a todos! Unidos na 
esperança e na fé!

Texto: Pe João Holek

NOTA DE FALECIMENTO:

CAÇA PALAVRAS 
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Aniversariantes
dizimistas dO MÊS DE FEVEREIRO 

Maria Aparecida Castro da Silva
Maria Aparecida Fernandes

Maria das Candeias de Freitas Martins
Maria das Dores da Silva
Maria de Lourdes da Silva

Maria Diva Candido
Maria Domingas Oliveira Costa

Maria Ferreira Vieira
Maria Franca Souza
Maria Geice da Silva
Maria Helena Ferreira

Maria Lucia Souza de Jesus
Maria Zilda Nascimento Paraguai

Romulo Sergio da Silva
Valdete Melo Silva

Walter Carlos Pinto Guedes

Com. N. S. das Graças:

Helena Márcia Pego                        
José Raimundo Vieira

Maria das Dores Novaes            

Com. N. S. da Salette:

Aparecida Omedo
Francisco Paulo Silva                        

Maria Aparecida Omedo                        
Olivia Oliveira Carvalho                        

Quando você oferta o dízimo, sua vida é partilhada, é como se você afir-

masse: “A minha casa é a casa de Deus, e a casa de Deus é a minha 

casa”. Ao ser dizimista você passará a ter parte na casa do Senhor e o 

Senhor passa a ter parte na sua casa.

"Pagai integralmente os Dízimos ao tesouro do templo para 

que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, 

diz o Senhor dos exércitos, e vereis se não derramo a minha benção 

sobre vós muito além do necessário.

Este mês você esta comemorando mais um ano de vida, e é com muita 

alegria que desejamos ainda mais todas as bênçãos de Deus em 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

Amanda Aparecida H. Feliciana
Ana Benetdita dos Reis

Carlos Sérgio Alves dos Santos
Claudenice dos Santos Gonçalves 

França
Claudionor Nabeiro

Cosmo Amaro da Silva
Damiana Alves Nascimento Almeida

Dolores Peres Russo
Donizete Adilson dos Santos Araujo

Edineide Ferreira de Lima
Edivan Vaz da Silva

Edvana Leite Pereira Folha
Elaine dos Santos

Eldes Maria Souza Santos
Elizabete  Mello  Souza

Eloisa Francisquete
Elza Rosa de Jesus  Santos
Ester de Jesus Fernandes

Fernando Matias dos Santos
Helena Maria dos Santos

João Neto dos S. Trindade
José Gomes

José Raimundo Lopes Vieira
José Raimundo Silva dos Santos

Juciê Marcelina da Silva
Julia Ferreira de França

Jusiane Ap. da Silva Ferreira
Luiz Américo de Souza

Marcia Valdete da Cunha

COMUNIDADE DA IGREJA MATRIZ AGRADECIMENTO AO DIZIMISTAS
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