“Lâmpada para os meus pés é
a tua palavra e, luz para o meu
caminho!”
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Editorial

Santo do mês

23 de setembro

N

o Brasil o dízimo voltou a ser
implantado pela CNBB na Igreja Católica após 1969, quando o sistema de
pagamento de taxas pelos serviços
prestados pela Igreja haviam sido consideradas "pastoralmente inadequadas". Por essa sugestão, os dízimos
não tinham sentido meramente monetário, mas centravam-se em atender
às necessidades das dimensões social,
religiosa e missionária assumidas pela
Igreja.
Desde então normalmente
não se utilizava a estipulação de porcentagem da renda dos adeptos, mas
uma doação de compromisso de acordo com a sua possibilidade e disposição, uma proposta de participação do
fiel na Igreja. Todavia, a maioria das
paróquias, no Brasil, ainda não possuem esta prática implementada, embora esteja em franca expansão pela
ação das pastorais do dízimo.
O Papa Bento XVI extinguiu
o termo "dízimos" do quinto Mandamento da Igreja, conforme Compêndio do Catecismo da Igreja Católica
por ele promulgado em 28 de junho
de 2005 e republicado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O
Quinto Mandamento agora é assim:
"Atender às necessidades materiais da
Igreja, cada qual segundo as próprias
possibilidades".
Deve-se considerar que a in-
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E

titulada "pastoral do dízimo", cuja expansão verificou-se nos últimos anos,
num ato simplório, reduzira o antigo
termo "dízimos" (versão antiga - "pagar dizimos conforme o costume")
para o singular "dízimo", cuja classe
gramatical não encontrava outra definição senão a décima parte de um
imposto, pagamento ou tributo. Em
detrimento do slogan levantado nas
aludidas pastorais - "dízimo é partilha" -, um termo parece sucumbir o
outro em decorrência da derivação do
latim decimus, -a (décimo) , -um (décima parte = dízima). Ou seja, sendo
sinônimo literal de 10% (dez por cento
= dízimo), cairia por terra o conceito
de "partilha" e também de "doação",
caso o Vaticano viesse a oficializar sua
prática na Igreja Católica.
Forte abraço!
Pe. Paulo Roberto Gonzales

São Pio de Pietrelcina

ste digníssimo seguidor
de S. Francisco de Assis nasceu
no dia 25 de maio de 1887 em
Pietrelcina (Itália). Seu nome verdadeiro era Francesco Forgione.
Ainda criança era muito assíduo
com as coisas de Deus, tendo
uma inigualável admiração por
Nossa Senhora e o seu Filho Jesus, os quais via constantemente
devido à grande familiaridade.
Ainda pequenino havia se tornado amigo do seu Anjo da Guarda, a quem recorria muitas vezes
para auxiliá-lo no seu trajeto nos
caminhos do Evangelho.
Conta a história que ele
recomendava muitas vezes as
pessoas a recorrerem ao seu Anjo
da Guarda estreitando assim a
intimidade dos fiéis para com
aquele que viria a ser o primeiro sacerdote da história da Igreja a receber os
estigmas do Cristo do Calvário. Com
quinze anos de idade entrou no Noviciado da Ordem dos Frades Menores
Capuchinhos em Morcone, adotando
o nome de “Frei Pio” e foi ordenado
sacerdote em 10 de agosto de 1910
na Arquidiocese de Benevento. Após

a ordenação, Padre Pio precisou ficar
com sua família até 1916, por motivos
de saúde e, em setembro desse mesmo ano, foi enviado para o convento
de São Giovanni Rotondo, onde permaneceu até o dia de sua morte.
Abrasado pelo amor de Deus,
marcado pelo sofrimento e profundamente imerso nas realidades sobrenaturais, Padre Pio recebeu os estigmas,
sinais da Paixão de Jesus Cristo, em
seu próprio corpo. Entregando-se inteiramente ao Ministério da Confissão,
buscava por meio desse sacramento
aliviar os sofrimentos atrozes do coração de seus fiéis e libertá-los das
garras do demônio, conhecido por ele
como “barba azul”.
Era madrugada do dia 23 de
setembro de 1968, no seu quarto conventual com o terço entre os dedos
repetindo o nome de Jesus e Maria,
descansa em paz aquele que tinha
abraçado a Cruz de Cristo, fazendo
desta a ponte de ligação entre a terra
e o céu.
Foi beatificado no dia 2 de
maio de 1999 pelo Papa João Paulo II
e canonizado no dia 16 de junho de
2002 também pelo saudoso Pontífice.
Padre Pio dizia: “Ficarei na porta do
Paraíso até o último dos meus filhos
entrar!”
São Pio de Pietrelcina, rogai por nós!

3

Independência de espírito

Liturgia

										
Pe. Paulo Roberto Gonzales
				

T

ornar-se independente significa ser "eu mesmo", viver, escolher o
comportamento que considero mais
apto para mim. Não quer dizer permanecer a sós, cortando qualquer
relacionamento com os demais. Se
um relacionamento agrada, será gratificante vivê-lo e até desenvolvê-lo,
incentivá -lo.
A questão está em ser independente, autônomo e, portanto,
não ter necessidade dos outros. Ligar-se aos demais, não por necessidade, e sim por amor. Não se trata
de não gostar dos outros, mas de não
depender deles.
Viver por si mesmo, estar de
bem com a morte, com Deus. Nisto
consiste a verdadeira realidade.
Todavia, se lhe oferecem ajuda, aceite-a. Antes, porém, é preciso
saber viver por si mesmo.
Ser autônomo por dentro
gera força! No relacionamento entre
pais e filhos, sobretudo a mãe, depois
de ter dado ao filho a estrutura psicológica necessária, deve permitir que
ele entre no mundo por si mesmo.
Acompanhá-lo, sem o limitar.
Isto não significa abandono,
e sim respeito pela personalidade do
filho. Significa não projetar nele os
próprios temores; não descarregar
sobre ele os problemas que não se
conseguiu resolver; não sobrecarregá-lo com expectativas sociais, profissionais ou afetivas que gostaríamos de ter realizado.
Amar nossos filhos é querer
o bem deles, não o nosso. Quando

O mês da Bíblia

A

alguém se sacrifica, está propondo
aos filhos um modelo de sacrifício.
Se não se realizou na vida, propõe-lhes desilusão e fracasso. Se tem
pouca estima de si mesmo, propõe
lhes desconfiança e não autoestima.
Se quisermos ter filhos fortes, autônomos, independentes,
também nós deveremos ser livres e
independentes.
Infelizmente, muita gente se
casa mais para fugir da solidão, por
conformismo, por medo das responsabilidades do que por amor.
Amar é querer o bem do outro, respeitar suas escolhas e fazer as
próprias; permitir que o outro as realize, e poder concretizar as próprias.
É óbvio que amar não significa atração física ou paixão. Amar
não é um dom que se recebe ao nascer.
É, pelo contrário, um longo
e contínuo treinamento interior. Só
quem é independente de espírito é
capaz de amar.

Igreja no Brasil dedica o mês
de setembro a Bíblia. A motivação
vem do fato da Igreja celebrar em 30
de setembro a memória do grande
santo e doutor da Igreja, São Jerônimo, que a pedido do Papa Dâmaso
(366-384) preparou uma boa tradução
da Bíblia em latim, a partir do hebraico e do grego; a chamada Vulgata.
Foi um trabalho gigantesco que demandou cerca de 35 anos nas grutas
de Belém, onde ele fazia esse oficio,
vivendo uma austera vida de oração
e penitência. São Jerônimo dizia que
quem não conhece os Evangelhos não
conhece Jesus.
Conhecer a Palavra de Deus é
fundamental para todo cristão. A Carta aos hebreus diz que “a Palavra de
Deus é viva, eficaz, mais penetrante
do que uma espada de dois gumes, e
atinge até à divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os
pensamentos e intenções do coração”
(Hb 4,12).
A palavra de Deus é transformadora, santificante. São Paulo expli-

ca isso a seu jovem discípulo Timóteo,
com toda convicção:
“Toda a Escritura é inspirada
por Deus, e útil para ensinar, para persuadir, para corrigir e formar na justiça” (2Tm 3,16).
Quando Jesus explicava as Escrituras para os discípulos de Emaús,
eles sentiam “que se lhes abrasava os
corações” (Lc 24,32). Todos os santos,
sem exceção, mergulharam fundo as
suas vidas nas santas Escrituras e deixaram-se guiar pelos ensinamento da
Igreja.
E a Igreja não despreza a ciência; muito pelo contrário, a valoriza
tremendamente para iluminar a fé. Em
Jerusalém, por exemplo, está a Escola
Bíblica que se dedica a estudar exegese, hermenêutica, línguas antigas, geologia, história antiga, paleontologia,
arqueologia, e tantas outras ciências, a
fim de que cada palavra, cada versículo e cada texto da Bíblia para interpretar corretamente a Revelação de Deus.
Fonte: Canção Nova
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Como ler a Bíblia dentro
do seu contexto

proposta desse artigo é entendermos melhor uma regra de ouro
da literatura, qualquer que seja ela: ler
o texto dentro do seu contexto. Isso
significa vê-lo também como produto de pessoas diferentes e de épocas
também diferentes.
Muitas vezes, nos sentimos
desencorajados com determinados
textos bíblicos por não conseguirmos
entendê-los. Quem nunca leu uma
passagem bíblica e não apreendeu
quase nada do que estava escrito ali?
Quem nunca deparou com conceitos
muito complicados e muito distantes
daquilo que entendemos e vivemos
hoje?
Isso acontece porque cada
um dos livros da Sagrada Escritura
faz parte de um contexto mais amplo, cujos textos foram escritos numa
época muito distante da nossa. Dessa forma, a leitura se torna um pouco mais complexa e, não raras vezes,
incompreensível, em virtude de uma
distância temporal, linguística e cultural existente entre a redação do texto bíblico e a leitura e a interpretação
que fazemos hoje.
A melhor forma de leitura
E por isso chamamos a atenção para a necessidade de uma leitura mais cuidadosa e não tão rápida e
superficial, para que não ocorra uma
interpretação equivocada e arriscada.
Porque é natural entendermos o que
lemos a partir de conceitos e da ideia
que temos do mundo moderno em
que vivemos, esquecendo-nos de que
a Bíblia é formada por textos antigos,
construídos num mundo diferente do
nosso.
Dessa maneira, precisamos
buscar o máximo de informações sobre o texto que iremos estudar. Tudo
que o cerca, de modo especial o período em que foi escrito e qual contexto
histórico que o influencia.
Quanto mais informações
tivermos a respeito dele
[texto], tanto mais poderemos nos guiar pela regra
literária citada no começo
deste artigo: ler o texto
dentro do contexto.
Caso
tenhamos
acesso a fontes confiáveis
que podem, da mesma
maneira e talvez de for-

ma mais completa, nos fornecer essas informações, podemos e devemos
utilizá-las, pois, como dissemos anteriormente, quanto mais informações
temos do texto, tanto maior será nossa segurança de que o leremos dentro
do contexto, evitando erros e equívocos. Mas, lembre-se: é importante que
conheçamos bem essa literatura secundária utilizada para não consultarmos uma bibliografia que possa nos
levar ao erro.
O perigo de informações
pela internet
Um alerta aos que fazem uso
da internet: muito cuidado ao buscar
essas informações nesse espaço virtual. Não tenho nada contra a rede
mundial de computadores; muito pelo
contrário, sou usuário e a vejo como
um facilitador da vida cotidiana. Mas,
infelizmente, em se tratando de estudos bíblicos, a grande maioria das coisas que encontro nela possui muitos
erros ou está ligada a outra doutrina
diferente da católica.
Enfim, é necessário fazer uso
desses recursos presentes nas nossas
Bíblias, assim como das introduções
nos livros e das notas de rodapé. Esses
recursos fazem, de certo modo, parte
da leitura e não podemos ignorá-los.
A Igreja, e nossos tradutores, conhecem as distâncias entre nós e o texto
e, consequentemente, sabem do risco
de uma leitura fora de contexto. Ou
seja, informações presentes na própria
Bíblia, ainda que não seja o texto bíblico propriamente dito, são não apenas importantes, mas necessárias para
uma leitura da Palavra de Deus sem
equívocos e que permita, verdadeiramente, nosso encontro com o sagrado.
Fonte: Canção Nova
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Concílio Vaticano II

Constituição sobre a Igreja no mundo de hoje

Função da Igreja no mundo de hoje (40)

D

epois dos capítulos sobre a
dignidade da pessoa humana, da comunidade humana, do sentido da
atividade humana, o capítulo IV da
Constituição “Gaudium et Spes” estuda a relação mútua entre a Igreja e o
mundo.
O texto do documento conciliar expõe, primeiramente, o esforço
da Igreja para auxiliar a pessoa humana. Revela o sentido da existência humana. Afirma que só Deus responde
às aspirações profundas do coração
humano. Proclama os direitos dos homens e a liberdade dos filhos de Deus.
Reconhece a dignidade da consciência, chamando o homem a fazer o bem
e a evitar o mal. Recomenda a prática
da justiça e da caridade.
Declara em seguida, que a
Igreja se esforça, não só para ajudar
a pessoa humana, mas também, para
auxiliar a sociedade humana. Da sua
missão divina decorrem “benefícios,
luzes e forças” para a organização social e o fortalecimento da comunidade
humana segundo o projeto de Deus
e para promover ações destinadas ao
bem de todos. Admite o que há de
bom no dinamismo social de hoje: “a

evolução para a unidade, a busca da
sã socialização e da solidariedade no
plano civil e econômico”. A promoção da unidade se harmoniza com a
missão íntima da Igreja, que é “em
Cristo como um sacramento ou sinal
e instrumento da união profunda com
Deus e de todo o gênero humano”.
Mostra, desse modo ao mundo, que
a verdadeira união social “resulta da
união dos espíritos e dos corações,
isto é, daquela fé e caridade pelas
quais sua unidade foi construída indissoluvelmente no Espírito Santo”.
A Igreja, do mesmo modo,
esforça-se para auxiliar a atividade
humana. Exorta todos os fiéis a procurarem desempenhar fielmente suas
tarefas terrestres por causa da sua fé e
de acordo com a vocação de cada um.
É um erro haver um “divórcio entre a
fé professada e a vida cotidiana”. Não
pode haver uma oposição entre as tarefas profissionais e sociais e a vida religiosa. Pois ao negligenciarem os seus
deveres temporais, os cristãos negligenciam os seus deveres para com o
próximo e para com o próprio Deus. A
característica dos leigos cristãos é “viver no meio do mundo e dos negócios

Vida & Saúde

Maçã

A

maçã tem poucas calorias e muitas fibras solúveis, que
ajudam a reduzir o colesterol. A
pectina (fibra solúvel), presente
na maçã, atua na absorção de toxinas.
A casca da fruta contém
ainda uma pequena quantidade
de betacaroteno e o miolo contém potássio e ferro.
Ajuda a reduzir os níveis
de colesterol no sangue, e por
absorver grandes quantidades de
água do trato intestinal, também
ajuda a prevenir a prisão de ventre.
A maçã pode ser ingerida a qualquer momento do dia,

porém deve ser evitada na colação
como único alimento, pois aumenta
a secreção do suco gástrico, aumentando assim a fome. Ingerir uma ou
duas maçãs diariamente com a casca
pode evitar inúmeras doenças.
Gerusa Helena Zorman Muraro
Nutricionista
CRN 3 - 10293

seculares”. Eles devem “tornar
presente e operosa a Igreja
nos lugares e circunstâncias
onde apenas através deles
Ela pode chegar”. Pertence a
eles, com a consciência bem
formada, gravar a lei divina na
vida da cidade terrestre, mas
esperam dos pastores, bispos
e sacerdotes, luz e força, devendo manter com eles um
diálogo sincero e caridade
mútua.
O documento conciliar, finalmente, fala do auxílio que o mundo se
esforça para prestar à Igreja. Ela, desde o início de sua história¸ aprendeu “a
exprimir a mensagem de Cristo através dos conceitos e linguagens dos
diversos povos e, além disso, tentou
esclarecê-la com a sabedoria dos filósofos, com o fim de adaptar o Evangelho, enquanto possível, à capacidade
de todos e às exigências dos sábios”.
A Igreja “pode enriquecer-se,
também, com a evolução da vida humana social, não porque lhe falte alguma coisa em sua constituição que
lhe foi dada por Cristo, mas para co-

nhecê-la mais profundamente, melhor
exprimi-la e adaptá-la de modo mais
feliz aos nossos tempos”
Caminhamos para a consumação da história humana, tornando
plena realidade o desígnio de amor do
Pai: “Reunir todas as coisas em Cristo,
as que estão nos céus e as que estão
na terra” (Ef 1,10). No livro do Apocalipse o próprio Senhor diz: “Eis que
venho em breve e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um
conforme as suas obras. Eu sou o Alfa
e Ômega, o Primeiro e o Último, o Começo e o Fim (Apoc. 22, 13).
Jayme Rodrigues de Almeida Filho
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O Dízimo como fruto de
uma decisão

Dízimo é fruto de uma decisão
amadurecida pela reflexão. Uma decisão que persiste enquanto for alimentada e renovada pela fé. Ninguém dá
o que não tem, por isso a generosidade aliada ao senso de gratidão devem
estar enraizadas no coração do cristão
que se dispõe a ser dizimista. Se estiverem ausentes a gratidão e a generosidade, ninguém conseguirá assumir
o dízimo como um compromisso fiel
de participação efetiva na vida de sua
comunidade.
É reconhecidamente verdadeiro que tornar-se dizimista é um
processo que comporta até mesmo
algumas dúvidas, angústias e inquietações. Mas estas dificuldades, ao serem paulatinamente superadas vão
dando uma consistência ainda maior
à decisão tomada. O dizimista vai percebendo que, pela graça de Deus, é
capaz de desapegar-se de um valor
material em benefício da comunidade em sua missão evangelizadora. Ele
então consegue se dar conta de que
a sua contribuição, ou melhor, a sua
retribuição através do Dízimo o leva
a ser um agente de transformação da
realidade que vive em comunhão com
os irmãos de fé.
O dizimista não cobra privilégios, ao contrário, ele tem consciência
de que já é privilegiado pela sua condição de poder participar generosa e
plenamente da vida de sua comunidade que depende da participação de
todos para ser realmente uma comu-

nidade viva e propagadora do Evangelho. O caminho da fé é exigente e
nele só caminham aqueles que estão
disponíveis para abraçar seus compromissos batismais, dentre os quais se
encontram a co-responsabilidade pela
manutenção da comunidade à qual
pertence cada fiel batizado.
O cristão não se sentirá plenamente participante enquanto não
assumir tudo aquilo que lhe compete
realizar no corpo eclesial. Se a cada
cristão corresponde um chamado específico – alguns para o sacerdócio,
outros para a vida religiosa e a maioria para a vida matrimonial – a todos
corresponde um chamado geral para
contribuir na própria medida e capacidade na manutenção e sustento da
comunidade, na propagação do Evangelho e na celebração da vida em fraternidade através da sagrada liturgia.
O dizimista, como um destes
fiéis chamados por Deus, participa da
comunidade de uma forma concretamente responsável, procurando doar
o melhor de sua medida e capacidade
para cooperar o quanto pode na instauração do Reino de Deus entre nós!
Assim refletindo é possível afirmar que
o Dízimo é fruto de uma decisão. E se
na vida existem decisões das quais
nunca nos arrependemos de tomar,
certamente a decisão pelo Dízimo é
uma delas porque não consta que
alguém tenha assumido conscientemente o Dízimo e depois se arrependesse de ter se tornado dizimista!

Pastoral Social

Resumo do mês de Agosto

A

Pastoral Social além de famílias da comunidade, atendeu seis
entidades, entre elas AMAS, Arca de
Sorocaba, Aliança da Misericórdia,
Betel, Casa de Repouso Santa Rita e
Toca de Assis. Semanalmente a pastoral está visitando essas entidades.
Participe! As entidades assistidas
estão necessitadas de mantimentos
não perecíveis, produtos de limpeza e
higiene. Não podemos nos esquecer
que toda doação tem que ser realizada com o coração, portanto quando
doamos, doamos o melhor! Devem
ser doados Alimentos com prazo de
validade vigente; Roupas, brinquedos
e demais em boa condição de uso.
Abaixo, a lista dos alimentos e produtos doados no mês de Agosto.
Alimentos
Achocolatado - 5 unid. / Açúcar - 19kg
/ Açúcar Cristal - 10kg / Arroz - 99kg
/ Atum - 1 lata / Bolacha Salgada - 7
pct / Bolacha de Maisena - 1 pcts /
Bolacha Recheada - 8 pct / Café - 10
pct / Doce de leite - 1 unid. / Ervilha 5 latas / Extrato de tomate - 11 unid. /
Farinha de mandioca - 7 pct / Farinha
de milho - 2 unid. / Farinha de trigo 11 pct / Farofa pronta - 1 pct / Feijão

- 30 kg / Fubá - 8 pct / Gelatina - 8
unid. /Goiabada - 7 pcts / Groselha 3 l / Leite de coco - 1 vidro / Leite em
pó - 9 pct / Macarrão - 24 pct / Milho
verde - 6 lata / Molho de tomate - 4
unid. / Óleo - 28 l / Sal - 13 kg / Sardinha - 12 latas / Tempero pronto - 6
unid. / Vinagre - 3 l.
Limpeza
Cândida - 6 l / Desinfetante - 6 l /
Detergente - 4 unid / Esponja - 6
pcts / Lisoforme - 12 unid. / Palha de
aço - 5 pcts / Sabão em pedra - 16
unid
Higiene
Absorvente - 3 unid. / Creme hidratante - 1 unid. / Fralda Geriátrica - 59
unid. / Fralda infantil - 1 pct. / Papel
Higiênico - 16 rolos / Pasta de dente
- 6 unid. / Sabonete - 27 unid.
Diversos
Roupas - 79 peças / Sapatos - 4 pares / Bazar - 4 peças / Cobertor - 1
peça.

Vida melhor em comunidade!
Toda 1ª Terça!
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Dispa no Torneio Bíblico
Reflexão

Lições dos Gansos

Q

uando um ganso bate as
asas, cria um "vácuo" para o pássaro
seguinte. Voando numa formação em
"V" o bando inteiro tem o seu desempenho 71% melhor do que se a ave
voasse sozinha.
Lição: Pessoas que compartilham uma direção comum e senso de
comunidade podem atingir seus objetivos mais rápido e facilmente, pois
estão contando com ajuda de outros.
Sempre que um ganso sai
de formação, sente subitamente a
resistência por tentar voar sozinho e
rapidamente retorna ao grupo, aproveitando a "aspiração" da ave imediatamente a sua frente.
Lição: Se tivermos sensibilidade, aceitaremos a ajuda dos colegas e seremos prestativos com os
demais.
Quando o ganso líder se cansa, muda para o final da formação e
outro assume seu lugar, ocupando a
posição dianteira.
Lição: É preciso acontecer um
revezamento das tarefas e comparti-

lhar a liderança. As pessoas, assim
como os gansos, são interdependentes.
Os gansos de trás, na formação, grasnam para incentivar e
encorajar os da frente a aumentar a
velocidade.
Lição: Precisamos assegurar
que nossas palavras sejam de incentivo e não desestímulo.
Quando um ganso fica doente, ferido ou é abatido, dois gansos saem da formação e seguem
para ajudá-lo e protegê-lo. Ficam
com ele até que esteja apto a voar
de novo ou morra. Só assim eles retomam o procedimento normal, com
outra formação, ou vão atrás do bando.
Lição: O bom senso indica
que devemos apoiar nossos colegas
nos momentos difíceis.

Autor: Desconhecido

H

á meses o grupo de jovens
DISPA está se preparando para participar do XXXVII Torneio Bíblico, organizado pelo grupo de jovens JUSP
– Jovens Unidos Semeando Paz – da
Comunidade São José Operário. O
evento acontecerá nos dias 20 e 27
deste mês, na quadra do Colégio Dom
Aguirre e contará com a presença de
11 grupos de jovens da nossa Arquidiocese.
Na GINCANA DE FILANTROPIA os jovens arrecadaram alimentos,
fraldas, brinquedos, roupas e material
reciclável. Também fizeram doação de
sangue para cumprir toda a lista exigida pela comissão organizadora.
O grupo também participará com a EQUIPE DE SALA, composta

de 05 jovens que se dedicaram em
se aprofundar no Evangelho de João
para responder às provas escritas que
serão aplicadas nos dois domingos.
Em visita à Casa de Repouso Santa Rita
no último dia 12, os jovens gravaram
um vídeo da paródia feita por eles,
cuja letra conta a história de Jesus, segundo João (outra prova do Torneio
cumprida com “louvor”). Participaram
do vídeo, juntamente com os jovens,
os irmãozinhos que lá moram. Foi uma
festa, com direito a bolo e brigadeiro!
O DISPA representará nossa
Paróquia com uma TORCIDA uniformizada, animada e muito unida!
Renata Macedo Rangel

