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Santo do mês

Editorial

18 de outubro

D

eus Pai quer que todos os
homens sejam salvos pelo conhecimento da verdade (1 Tm 2,4). Por
isso, todo cristão é missionário e
sua missão começa pelo anúncio do
Evangelho às pessoas e povos que
ainda não conhecem o Cristo.
Nos dias de hoje, os missionários procuram apresentar os
princípios cristãos, para que as pessoas possam ter uma nova opção e
escolher sua crença com consciência
e engajamento. Os missionários de
hoje se esforçam para formar lideranças locais que conduzam suas
comunidades.
No Evnagelho de Lucas (10,
1-20), quando Jesus envia os 72 discípulos para anunciarem o Reino de
Deus, Ele quer mostrar que não é um
missionário que trabalha sozinho,
mas envolve os seus discípulos,e,
hoje, todos nós batizados.
O Papa Francisco, diz que
Jesus forma "uma comunidade de
discípulos, que é missionária. Mas
ele nos chama a atenção: "O foco
não é apenas socializar ou passar um
tempo juntos. Não! O foco é anunciar o Reino de Deus, e isso é urgente! Não há tempo a perder batendo
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São Lucas

N

papo. É preciso ir e anunciar."
"Mas, que, quem são os 72
que Jesus envia? Se os Doze são os
Apóstolos,e e também representam
os Bispos, seus sucessores, estes podem representar os outros ministros
ordenados, padres e diáconos; e num
sentido mais amplo, podemos pensar
nos outros ministérios na Igreja, nos
catequistas, nos pais, nos fiéis leigos
que se empenham nas missões paroquiais, os que trabalham com os
doentes, com os pobres, etc.; mas
sempre como missionários do Evangelho, com a urgência do Reino que
está próximo".
Forte abraço,
Pe. Paulo Roberto Gonzales
(fonte: Revista Brasil Cristão)

asceu em Antioquia da Síria,
médico de profissão foi convertido
pelo apóstolo São Paulo, do qual se
tornou inseparável e fiel companheiro
de missão. Colaborador no apostolado, o grande apóstolo dos gentios em
diversos lugares externa a alta consideração que tinha por Lucas, como
portador de zelo e fidelidade no coração. Ambos fazem várias viagens
apostólicas, tornando-se um dos primeiros missionários do mundo greco-romano. Tornou-se excepcional para
a vida da Igreja por ter sido dócil ao
Espírito Santo, que o capacitou com
o carisma da inspiração e da vivência
comunitária, resultando no Evangelho
segundo Lucas e na primeira história
da Igreja, conhecida como Atos dos
Apóstolos.
No Evangelho segundo Lucas,
encontramos o Cristo, amor universal,
que se revela a todos e chama Zaqueu, Maria Madalena, garante o Céu
para o “bom” ladrão e conta as lindas
parábolas do pai misericordioso e do
bom samaritano. Nos Atos dos Apóstolos, que poderia também se chamar

Atos do Espírito Santo, deparamos
com a ascensão do Cristo, que promete o batismo no Espírito Santo, fato
que se cumpre no dia de Pentecostes,
e é inaugurada a Igreja, que desde então vem evangelizando com coragem,
ousadia e amor incansável todos os
povos.
O Evangelho de boa parte das
Missas de Maria Santíssima é tomado de São Lucas, porque foi ele quem
mais longamente nos contou a sua
vida e nos descobriu o seu Coração. O
historiador São Jerônimo afirma que
Lucas viveu a missão até a idade de 84
anos, terminando sua vida com o martírio. É considerado o Padroeiro dos
médicos, por também ele ter exercido
esse ofício, conforme diz São Paulo
aos Colossenses (4,14): “Saúda-vos
Lucas, nosso querido médico”.
São Lucas, rogai por nós!

Frases
"Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha"
[Immanuel Kant]
"Eu sofri por muitas catástrofes
na minha vida, a maioria nunca
aconteceu"
[Mark Twain]
"Quem tem um 'porquê' enfrenta qualquer 'como'."
[Viktor Frankl]
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O que somos
Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘			

T

odos os dias encontramos pessoas que querem nos dominar, nos
escravizar.
No mundo da política, temos
encontrado os "chefões". Estes gostam de ser ovacionados, adorados,
tidos como muito importantes. Na
realidade somos nós, que, no íntimo, colocamos acima de nós este ou
aquele personagem. O mesmo pode
acontecer quando, diante do interlocutor, nos aproximamos, nos inclinamos, com o ar tímido de um ser inferior.
E então, o que pretendemos do outro? Somos nós, com nosso comportamento, que desejamos
tudo isto, que queremos ser tratados
como inferiores! Esse exemplo não se
refere apenas ao mundo político, mas
a qualquer outra categoria ou setor
da sociedade. Devemos estimar os
outros assim como estamos acostumados a nos estimar a nós mesmos.
É evidente que, se uma pessoa não se
estima, não conseguirá estimar o outro. Ou o agredirá ou ficará intimidada, procurando odiá-lo pelas costas,
como fazem os velhacos.
Os outros não são superiores a nós; somos nós que permitimos
que os outros o sejam.
Se alguém encontra uma
pessoa de valor em seu setor, deve
tratá-la com a devida estima, por
sua habilidade; não deve, de modo
algum, sentir-se superior ou, ao contrário, submeter-se a ela.
Como sempre, tudo conduz
a nós mesmos, ao indivíduo, àquilo
que somos. Só depende de nós deixar-nos condicionar por nossa depressão, por nosso sentimento de inferioridade, por nosso sentimento de
culpa.
O condicionamento não é
nem positivo nem negativo. Vivemos
entre condicionamentos. É importante entender o condicionamento para
aprender a administrá-lo. Agir de tal
forma que não nos deixemos levar
pela vida, mas que a vivamos. Administrar o condicionamento significa
libertar-se dele.
Os adolescentes, por exemplo, e muitos adultos neuróticos não
optam, reagem.
Optar é vital.
Reagir é próprio de animais.

Viver significa optar continuamente, a cada dia, a cada minuto, a
cada segundo.
Ser eu mesmo significa chegar a manter-me em contato contínuo com minha mente. A realidade
do homem é dinâmica: muda todos
os dias. Cada manhã, o ser humano
desperta novo. E não deve ter medo
de errar. Esse medo leva a errar, porque não se enxerga a autenticidade
do objetivo. A tensão emotiva faz cometer erros graves. Devemos aceitar
que erramos. Não pretendamos ser
perfeitos. Esse tipo de perfeição é
pedantismo, narcisismo. Ser humano
significa ser imperfeito. É a imperfeição que nos motiva a crescer, a caminhar rumo à verdade.
Estamos convencidos de
que, se fôssemos perfeitos, não existiríamos. Por outro lado, quem nada
faz, nunca erra.
Sobretudo, é importante ser
humilde. Entender e aceitar os erros.
Humildade não significa humilhação.
Pelo contrário!
Os grandes homens são
sempre simples e humildes. Congratulam-se por aquilo que você faz.
Não impedem que você cresça. Não
pretendem ser indispensáveis.
E mais. Ao admitir nossa imperfeição, não tenhamos medo de
mudar de ideia. Se Alguém quer sempre ter razão, nada constrói. É preciso
viver para buscar a verdade, não para
ter sempre razão. As pessoas que não
querem ouvir são inseguras, porque
as palavras dos outros as confundem. Mas para ouvir, é preciso decidir-se empunhar firme o timão da
própria vida, e não abandoná-lo nas
mãos dos outros.
Lembremo-nos: nada há que
o homem não possa realizar. A preguiça é um hábito.
E o hábito destrói o próprio
crescimento pessoal e o relacionamento com as pessoas que nos cercam.
Façamos espaço dentro de
nós mesmos. Reflitamos. E se o trabalho que agora desempenhamos
não é o que consideramos adequado,
mudemos de trabalho.
E sentiremos, de novo, entusiasmo e vontade de viver.

O

Outubro
Mês das Missões

utubro é o Mês das Missões,
um período de intensificação das iniciativas de animação e cooperação
missionária em todo o mundo. O objetivo é sensibilizar, despertar vocações
missionárias e realizar a Coleta no Dia
Mundial das Missões, penúltimo domingo de outubro (este ano dias 22 e
23), conforme instituído pelo papa Pio
XI em 1926.
“Cuidar da Casa Comum é
nossa missão”. Este é o tema escolhido para a Campanha Missionária em
2016. O lema é extraído da narrativa da
criação no livro do Gênesis: “Deus viu
que tudo era muito bom” (Gn 1, 31). O
projeto do Criador é maravilhoso, mas
encontra-se ameaçado! A preocupação pela ecologia parte de dois gritos:
o grito dos pobres que mais sofrem, e
o grito da Terra que geme pela exploração. A temática retoma a Campanha
da Fraternidade Ecumênica deste ano

e amplia a missão de cuidar da vida em
todo o planeta. Em sua Encíclica Laudato si’, o papa Francisco adverte que
“a existência humana se baseia sobre
três relações intimamente ligadas: as
relações com Deus, com o próximo e
com a terra” (LS 66). E lança uma pergunta: “Que tipo de mundo queremos
deixar a quem nos suceder, às crianças
que estão crescendo?” (LS 160). Em
nossa Casa Comum, tudo está interligado, unido por laços invisíveis, como
uma única família universal. E nós recebemos de Deus a missão de cuidar
dessas relações. Isso tem a ver com a
missão da Igreja. Queremos fazer do
cuidado do planeta a nossa missão até
os confins do mundo. Diante da crise
socioambiental, nem todos temos de
ser especialistas e saber tudo, mas temos o dever de mudar nossos hábitos
e apoiar ações práticas.

Oração do Mês Missionário 2016
Pai de misericórdia, que criaste o mundo
e o confiaste aos seres humanos.
Guia-nos com teu Espírito para que,
como Igreja missionária de Jesus,
cuidemos da Casa Comum com responsabilidade.
Maria, Mãe Protetora, inspira-nos nessa missão. Amém.
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Missa em Ação de Graças pelo
Torneio Bíblico

Dispa anima Dia das Crianças na
Escola Marina Grohmann
“Todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos pequeninos,
foi a mim mesmo que o fizestes.” (Mateus, 25:40)

P

N

um domingo de muita animação e alegria, a nossa Comunidade Jovem Dispa – Discipulos de São Paulo
Apóstolo, reuniu-se na tarde dia 18 de
setembro passado, em Ação de Graças
pela realização do XXXVIII Torneio Biblico da Arquidiocese de Sorocaba.
Dezenas de jovens estavam
presentes, os quais puderam, durante
este encontro, externar a emoção de
contribuírem um pouco mais com a
evangelização da nossa Igreja.
Esta reunião foi seguida da
Missa de ação de Graças celebrada
pelo nosso pároco Padre Paulo. Nem
mesmo com a forte chuva que caiu insistente entre o final da tarde e o inicio
da noite, os jovens não deixaram de

ara não passar em branco e
comemorar o dia das crianças, no último dia 11, os jovens do DISPA animaram a manhã e a tarde dos alunos
da Escola Marina Grohmann. Além das
brincadeiras com o palhaço e distribuição de balas, também tiveram aula
de zumba kids, com a participação especial do aluno da Fefiso Luiz Gustavo
Teixeira.
Esse gesto concreto, realizado

prestigiá-la. Sob elogios deste nosso Celebrante e diretor espiritual, os
jovens apresentaram-se no ofertório
com a camiseta e a Bandeira do Dispa
que foram ofertados neste ato. Padre
Paulo ainda lembrou da responsabilidade dos jovens como comunidade
e como parte de uma sociedade que
tem como obrigação enquanto cristãos, contribuir para que o mundo seja
melhor.
Nossa Comunidade Jovem
agradece a todos que de alguma forma contribuíram com esse tão marcante evento.
Alexandre Rodacki

com tanta alegria e carinho, também
foi uma forma que os jovens encontraram de agradecer a Sra. Cecília, diretora da escola, por ceder o espaço
da quadra para as recreações que são
realizadas todos os meses.
O jovem tem que evangelizar
com a ousadia da sua juventude!
Continuem nessa caminhada
DISPA!
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Por que outubro é o mês
das missões?

Lavação Solidária

A

paróquia São Paulo Apóstolo realizou no sábado, dia 15, uma ação
beneficente em prol a Comunidade Arca, chamado "Lavação Solidária". Também houve venda de pastéis e espetinhos com voluntários da paróquia, assim
como a lavagem dos carros também foi feita por voluntários.

O

mês de outubro começa
com a comemoração de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é reconhecida pela Igreja, como a padroeira das missões. A primeira atitude do
missionário deve ser a mansidão. O
anúncio da Boa Nova é um anúncio
de paz, que leva aos mais necessitados a misericórdia que vem do Senhor. Deus que é Pai das Misericórdias, enviou o seu próprio Filho para
evangelizar os pobres, sarar os de
coração contrito, anunciar o ano da
graça e levar a salvação a todos os
povos.

“O Mês das Missões deve lembrar a cada um de nós, que é missão
de todo batizado ser evangelizador.
Não é cristão de verdade quem não
fala de Cristo e da Igreja. O Batismo
nos faz “membros do Corpo de Cristo”, a Igreja, e assim, participantes de
Sua Missão de salvar o mundo, levando-o para Deus, por meio da vivência
dos ensinamentos de Jesus.”
O mês das missões é de responsabilidade de todo cristão, que sejamos como um barco a vela nas mãos
do Senhor. Deixe que Ele te guie!
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Pastoral do Empreendedor

C

om a aprovação de nosso Padre Paulo e todo o conselho presente
em reunião do CPP realizada no dia
05/10/2016 nossa comunidade terá a
implantação da Pastoral do Empreendedor. É uma pastoral da Igreja, com
uma missão específica: cuidar pastoralmente dos empreendedores.
Como sabemos, existem muitos empreendedores frequentando
nossas missas, no entanto, muitas vezes, se encontram como ovelhas sem
pastor, ou seja, sem um olhar direcionado e afetuoso. Muitas vezes reclamam a falta de um espaço onde possam ser acolhidos, compreendidos e
que a comunidade não os conhece.
Dessa forma a implantação da
Pastoral do Empreendedor vem para
ser um lugar de acolhida e vivência
da Palavra de Deus, com linguagem e
dinâmica próprias do mundo do empreendedorismo, pode ser uma bola

solução.

Estamos na fase de organização e elaboração das reuniões, mas os
interessados podem entrar em contato com Alexandre Wodevotzky, e-mail
alexandrewodevotzky@gmail.com.
Aqueles que querem conhecer
mais sobre a pastoral do empreendedor no Brasil www.pastoraldoempreendedor.org.br ou facebook procurar
por pastoral do Empreendedor.
Alexandre Wodevotzky

Carta de Valores da Pastoral
do Empreendedor
1) MISSÃO
Fomentar nas pessoas com perfil
empreendedor, a confiança ilimitada
em Deus e a ética cristã, tendo Jesus
como referência de sucesso.
2) VISÃO
Propagar a iniciativa da Pastoral do
Empreendedor em todas as Paróquias e Dioceses, semeando a Boa
Nova e a vivência do amor Cristão
no universo dos negócios.
3) VALORES
• Gratidão à Deus, aos predecessores
e a comunidade.
• Fé.
• Comunhão.
• Humildade.
• Gratuidade no servir.
• Ética cristã.
• Compaixão.
• Respeito à dignidade humana.
• Cuidado com o Empreendedor.

4) OBJETIVO GERAL
Acolher, cuidar e evangelizar o empreendedor para vivificar o Reino de
Deus.
5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fomentar a vivência da fé cristã
católica na vida do empreendedor e
em seus empreendimentos.
• Proporcionar aos empreendedores
um ambiente favorável e fecundo ao
seu desenvolvimento espiritual.
• Estimular a reflexão e partilha sobre a Palavra de Deus e a ética cristã.
• Conscientizar os empreendedores
de que empreendedorismo e cristianismo podem caminhar juntos.
. Que a realização de negócios será
uma consequência da aplicação
de todo conhecimento adquirido a
cada dia.
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Ano da Misericórdia

Igreja Missionária

O

Concílio Vaticano II (19621965) no documento “Ad Gentes” sobre a atividade missionária da Igreja
afirma: “A Igreja peregrina é por sua
natureza, missionária, visto que tem
a sua origem, segundo o desígnio de
Deus Pai, na “missão” do Filho e do Espírito Santo” (AG 2).
Esta afirmação: a Igreja é por
natureza (é por “essência”) missionária, porque brota da essência de Deus
Pai: “Deus é Amor”, um “amor que não
se contém; que transborda; que se comunica; que sai de si”. Ela é “missionária”, porque é Ela própria que é enviada “em missão”: “A missão é Igreja em
ação”. A Igreja existe para a missão,
para proclamar a fé e a salvação em
Cristo.
A Igreja, existindo para missão,
não pode se fechar à ação do Espírito
Santo, que é “o defensor da comunidade cristã, a memória de Jesus, sempre viva e presente na comunidade”.
(cf João 14, 15-17). De fato, em toda
sua história, a Igreja nunca abdicou de
ser missionária, embora, assumindo
em cada tempo e lugar, perspectivas
diferentes e distintas. Hoje, se partilhamos a experiência cristã é porque
alguém transmitiu-nos “a beleza da fé,
apresentou- nos Jesus Cristo, acolheu-nos numa comunidade eclesial e encantou-nos pelo serviço do Reino de
Deus”.
A Exortação Apostólica “A
Alegria do Evangelho” (2013), do Papa
Francisco, convocou a Igreja a ser toda
missionária: “Fiel ao modelo do Mestre, é vital que a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os
lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem medo.
A alegria do Evangelho é para todo o
povo e ninguém pode ser excluído.
Todos são convidados a aceitar este
chamado; todos devem sair da própria
comodidade
e ter a coragem de alcançar todas
as periferias
que
precisam da luz do
Evangelho”
(AV n. 20-23).
Cada
povo e cultu-

ra tem o direito de receber a mensagem da salvação, que é dom de Deus
para todos. E essa necessidade, aumenta quando consideramos “quantas
injustiças, guerras, crises humanitárias,
aguardam hoje, por uma solução”. O
mandato missionário: “Ide, pois, fazei
discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado”
(Mt 28,19-20), impele-nos a sentir-nos
chamados para uma Igreja testemunha da misericórdia.
É determinante para a Igreja a
credibilidade do seu anúncio, que Ela
mesma viva e testemunhe a misericórdia. Pois, a sua palavra e os seus gestos para penetrarem no coração das
pessoas devem irradiar misericórdia.
Por isso, os discípulos missionários
devem “usar os seus talentos, a sua
criatividade, a sua sabedoria e experiência para levar a mensagem da ternura e da compaixão de Deus à família
humana inteira”.
Na mensagem para “O DIA
MUNDIAL DE ORAÇÃO PELO CUIDADO DA CRIAÇÃO”, celebrado dia primeiro de setembro deste ano, o Papa
Francisco pede, também, que usemos
de misericórdia para com a nossa casa
comum: “Cristão ou não, pessoas de fé
e de boa vontade, devemos estar unidos manifestando misericórdia para
com a nossa casa comum – a terra –
e valorizar plenamente o mundo em
que vivemos como lugar de partilha
e comunhão”. Não podemos “ficar
indiferentes perante a perda da biodiversidade e da destruição dos ecossistemas, muitas vezes provocadas pelos
nossos comportamentos irresponsáveis e egoístas”.
Jayme Rodrigues de Almeida Filho

Resumo do mês de setembro

A

Pastoral Social além de famílias da comunidade atendeu sete entidades, entre elas Arca de Sorocaba,
Aliança da Misericórdia, Pastoral Social, Toca de Assis, Residência Terapêutica, Bethel e Casa de Acolhimento
Transitório.
Não podemos nos esquecer
de que toda doação tem que ser realizada com o coração, portanto quando
doamos, doamos o melhor: 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 Setembro.
Alimentos
Abacaxi em lata - 01 unid/ Achocolatado - 62 unid./ Açúcar - 155 kg/ Arroz
- 173,5 kg/ Bolacha doce - 32 unid/
Bolacha recheada - 19 pct/ Bolacha
salgada - 128 pct/ Café - 36 pct/ Creme de leite - 02 lt/ Cuscuz - 01 unid/
Ervilha - 05 lt/ Farinha de mandioca
- 34 pct/ Farinha de milho - 30 unid/
Farinha de trigo - 35 pct/ Farofa pronta - 12 pct/ Feijão - 123 kg/ Floco de
milho - 07 unid/ Fubá - 50 pct/ Gelatina - 05 pct/ Goiabada - 08 unid/ Lasanha - 02 pct/ Leite - 155 l/ Leite condensado - 01 lt/ Leite em pó - 72 pct/
Lentilha - 04 pct/ Macarrão - 350 pct/
Milho - 07 lt/ Miojo - 10 unid/ Mistura
para massa - 01 unid/ Molho de tomate - 29 unid/ Óleo - 89 l / Preparo
para bolo - 04 unid/ Purê de batata -

03 pct/ Sal - 67 kg/ Salsicha em lata
- 01 unid/ Sardinha - 07 lt/ Torrada 01 pct/ Tempero - 07 unid/ Trigo para
quibe - 02 pct/ Vinagre - 02 l.
Limpeza
Água sanitária - 20 lt/ Amaciante - 02
lt/ Cloro - 02 lt/ Detergente - 46 unid/
Desinfetante - 26 lt/ Esponja - 03 unid/
Multiuso - 01 unid/ Palha de aço - 20
unid/ Sabão de coco - 01 unid/ Sabão
em pedra - 80 unid/ Sabão em pó 19unid.
Higiene
Absorvente - 37 unid/ Algodão - 01
unid/ Condicionador - 03 unid/ Cotonete - 07 unid/ Emplasto - 02 unid/
Escova de dente - 48 unid/ Fralda geriátrica - 12 pct/ Fralda Infantil - 01 pct/
Lenço humedecido - 01 unid/ Papel
higiênico - 65 rolos/ Pasta de dente 55 unid/ Sabonete - 10 unid/ Shampoo - 03 unid.
Diversos
Bolsa - 22 unid/ Cabide - 19 unid/ CDs
- 24 unid/ Cesta de vime - 02 unid/
Cobertor - 08 unid/ Roupas - 2647 peças/ Sapatos - 270 pares/ Brinquedos
- 08 pçs/ Bazar - 53 pçs/ Rádio Relógio
- 01 unid/ Roupa de cama e mesa - 45
pçs/ Saboneteira - 01 unid/ Tecido - 2
pçs/ Utensílios de cozinha - 62 unid.
As entidades assistidas precisam desde alimentos, produtos de higiene
pessoal e limpeza.
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Catequese

uerida criança, queridos pais,
É uma alegria encontrar a família reunida na igreja, participando
da Santa Missa. É nela que toda a catequese faz sentido!
Em nossa paróquia, todo segundo domingo do mês é um domingo especial em que as crianças da catequese participam mais ativamente
das leituras, do ofertório e da coleta,
na missa das 9h da manhã.
Trata-se de um momento
onde as crianças, que ainda estão se
preparando para receber o Corpo e
Sangue de Jesus através da Eucaristia,

são convidadas a participar da liturgia
junto com seus familiares.
Se você, catequizando, tiver
vontade de participar do ofertório,
coleta, ou fazer uma das leituras, converse com seu(sua) catequista!
E lembre-se: toda missa é importante, mas no segundo domingo
do mês, vocês são convidados a participar na das 9h! Anote: a próxima
será no dia 13/11.
Esperamos vocês!
Forte abraço de toda a equipe da catequese!

Dispa participa de Campeonato de
Futebol de Sabão

N

os dias 01 e 02 de outubro,
os jovens do DISPA participaram do
1º Campeonato de Futebol de Sabão.
Representado por Gabriel
Donato, Gabriel Matheus, Marcelo,
Pedro Lopes, Rafael e Renan, o DISPA trouxe o troféu de vice-campeão
do evento organizado pelo grupo de
jovens, “Escudeiros”, da Paróquia
Nossa Senhora da Piedade, no Éden.
A inscrição para o campeonato foi realizada através da doação
de produtos de limpeza e material de
papelaria destinada, pela organiza-

ção do Campeonato, à APAE de Sorocaba.
Foram dois dias de intensa atividade para nossos jovens que
contaram com o apoio na torcida de
diversos grupos presentes. Toda essa
animação e interação trouxeram ao
evento um clima maravilhoso de confraternização entre jovens que amam
a Cristo e vivem sua vida cristã num
maravilhoso movimento de Evangelização.
Parabéns, DISPA!!!!

