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Santo do mês

Editorial

21 de novembro

O

Ano Litúrgico, constituído
por diversos ciclos, termina com a
Festa de Cristo Rei. Jesus nasce com
o título de Rei e é agora proclamado
pela Igreja como Rei do universo. É
o cume de um reinado que foi manifestado num amor extremo, selado
na cruz e na glorificação eterna.
Numa visão, o profeta Daniel
contempla o trono de Deus e seu juízo sobre o mundo. Ele vê também alguém como “filho de homem” sobre
o trono (Dn 7, 9-14). Nos Evangelhos,
a expressão “filho de homem” refere-se a Jesus Cristo, àquele que veio do
alto para construir o Reino de Deus.
Devemos entender que não
são os poderes do mundo que determinam a história, mas sim, aquele
que é o Senhor da história, fazendo
triunfar o seu Reino. Isto significa
que a última palavra sobre o mundo
pertence a Deus. É até uma questão
de fé e certeza de que as forças do
mundo são meramente passageiras.
O centro da história é Jesus
Cristo, que veio como Rei, caminha
como Rei e termina seu ciclo na terra como Rei. É o mesmo que dizer:
“aquele que é, que era e que vem”.
Ele é o cumprimento da Aliança feita
por Deus com Abraão lá no passado,
que só acontece no gesto de doação
total na prática do amor.
Mesmo dizendo que o Bra-
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Apresentação de Nossa Senhora
no Templo

J

sil é o maior país cristão do mundo,
Jesus continua sendo o grande desconhecido pelo nosso povo. Desta
forma, não criamos paixão por Ele
e agimos de forma desregrada, sem
compromisso social e ferindo a dignidade das pessoas. Não conseguimos perceber que o amor cristão implica defender a vida do outro, que
tem o mesmo direito que nós.
Jesus nunca impôs seu poder através do uso da violência desumana,
porque não tinha pretensões egoístas. Sua ação ia além dos limites do
mundo e passava por uma prática de
testemunho coerente e visível aos
olhos da sociedade de seu tempo.
Com isto Ele instaurou um reinado
que contradiz com os poderes mundanos.
Abraço Fraterno,
Pe. Paulo Roberto Gonzales
(conf. Pastoral Catequética)

oaquim e Ana, por muito tempo não tinham filhos, até que nasceu
Maria, cuja infância se dedicou totalmente, e livremente a Deus, impelida
pelo Espírito Santo desde sua concepção imaculada
A memória que a Igreja celebra no dia 21 de novembro, não encontra fundamentos explícitos nos
Evangelhos Canônicos, mas algumas
pistas no chamado proto-evangelho
de Tiago, livro de Tiago, ou ainda, História do nascimento de Maria. A validade do acontecimento que lembramos possui real alicerce na Tradição
que a liga à Dedicação da Igreja de
Santa Maria Nova, construída em 543,
perto do templo de Jerusalém.
Os manuscritos não canônicos, contam que Joaquim e Ana, por
muito tempo não tinham filhos, até
que nasceu Maria, cuja infância se dedicou totalmente, e livremente a Deus,
impelida pelo Espírito Santo desde
sua concepção imaculada. Tanto no
Oriente, quanto no Ocidente observamos esta celebração mariana nascendo do meio do povo e com muita
sabedoria sendo acolhida pela Liturgia
Católica, por isso esta festa aparece no
Missal Romano a partir de 1505, onde

busca exaltar a Jesus através daquela muito bem soube isto fazer com a
vida, como partilha Santo Agostinho,
em um dos seus Sermões:
“Acaso não fez a vontade do
Pai a Virgem Maria, que creu pela fé,
pela fé concebeu, foi escolhida dentre
os homens para que dela nos nascesse a salvação; criada por Cristo antes
que Cristo nela fosse criado? Fez Maria totalmente a vontade do Pai e por
isto mais valeu para ela ser discípula
de Cristo do que mãe de Cristo; maior
felicidade gozou em ser discípula do
que mãe de Cristo. E assim Maria era
feliz porque já antes de dar à luz o
Mestre, trazia-o na mente”.
A Beata Maria do Divino Coração dedicava devoção especial à festa
da Apresentação de Nossa Senhora,
de modo que quis que os atos mais
importantes da sua vida se realizassem neste dia.
Foi no dia 21 de novembro de
1964 que o Papa Paulo VI, na clausura da 3ª Sessão do Concílio Vaticano
II, consagrou o mundo ao Coração de
Maria e declarou Nossa Senhora Mãe
da Igreja.

Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós!
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Diác. José da Cruz celebra
Jubileu de Prata

O ciúme
Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘				
		

O

ciúme pertence à esfera da
posse. Sua lógica é horizontal, isto
é, pensa-se apenas no outro e no
próprio eu, sem levar em conta o fim
para o qual viemos ao mundo.
Não se entra numa lógica
vertical onde se aceita o outro numa
visão mais ampla, e como companheiro de uma caminhada psíquica
destinada a melhorar a condição humana.
Ciumento é quem perdeu de
vista o verdadeiro motivo pelo qual
nascemos.
Infelizmente, será um mau
pai, não poderá ajudar os filhos na
luta conta a neurose. Pelo contrário,
será para eles um impedimento, algo
que aumentará o grau de neurose já
existente na família.
O ciumento é inseguro de si,
da própria capacidade de amar, de
viver independente, como autônomo.
A insegurança está radicada
no medo de perder, parcial ou totalmente, o amor do parceiro, em favor
de um rival.
Amar significa querer o bem
do outro e de toda a humanidade.
E, por conseguinte, aceitar
que cada qual escolha sua própria
vida e o parceiro que mais lhe agrade.
Todavia, para obter isto, para
entender os outros, é importante
primeiramente entender e amar a si
mesmo. O não-conhecimento de si
mesmo leva à não compreensão da
vida. Torna-nos limitados, dominados por nossas pulsões, incapazes de
orientar livremente as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos
sentimentos.
Recapitulando:
1. Antes de amar os outros, aprenda
a respeitar a si mesmo. Quem não se
respeita, não pode amar.
2. Não confunda o amor com as sensações ou as emoções de atração. O
amor verdadeiro é fruto de disciplina,
de treinamento.
3. Não confunda amor com posse.
Ai daquele que quer tomar posse de
uma criatura de Deus!
4. Amar é expressão de maturidade.
E este é fruto de um longo caminho

pessoal.
5. Não confunda amor com dependência de uma outra pessoa, com a
necessidade de apoio, com o medo
da solidão, do conformismo, do desejo físico. Amar é capacidade de
ser, de existir com autonomia, de
transcendência.
6. O amor é, por definição, um relacionamento vertical, não horizontal.
Pode vivê-lo apenas quem já conseguiu emergir da horizontalidade do
ter, do poder, do sexo, do
sucesso.
7. Uma pessoa superficial jamais poderá amar.
8. Quem não passou pelo sofrimento
espiritual não conhece o amor.
9. Amar é lindo! É, no entanto, como
a flor: se faltar água, morrerá.
10. Todos falam do amor. Muitos
acreditam que amam. Na realidade,
porém, poucos amam. E nem sabem
disso!
Amar é ser humilde, não modesto.
Amar é ser doce, não maneirado.
Amar é ter capacidade de sofrer, sem ser masoquista.
Amar é ter capacidade de tomar decisões; não ser sádico.
Amar é também saber dizer
não.
Amar é optar.
Amar é manter a própria dignidade.
Amar é querer o bem do outro, de todos.
Amar é não ser egoísta.
O amor é verdade.

D

iácono José da Cruz e sua família, estiveram presentes em nossa
comunidade no dia 23 de outubro
para celebrar conosco seus 25 anos de
Ordenação Diaconal!
O Diácono, da Paróquia Nossa
Senhora Consolata, de Votorantim, e
também da Pascom da Arquidiocese,
foi ordenado no dia 1º de novembro
de 1991, através das mãos de Dom

José Lambert, e indicado pelo Pe. Paulo, que na época era pároco da Paróquia São João Batista e Imaculada
Conceição.
Ele agradeceu a acolhida do
Pe. Paulo e de toda a paróquia!
Desejamos a você diácono
José da Cruz, muitas bençãos nessa
linda caminhada.
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Padres da cidade de Sorocaba se
reúnem em nossa paróquia

N

o último dia 10 de novembro, aproximadamente 30 padres da cidade
de Sorocaba se reuniram em nossa paróquia, recepcionados pelo pároco Pe.
Paulo. Com muito carinho, ao final do encontro, um grupo de paroquianos
preparou um café da tarde, sendo fruto de doação de diversos paroquianos.
A paróquia agradece a todos que colaboraram!

R

Catequese
Entrevista com Pe. Paulo

epresentando a Catequese
da paróquia, a repórter mirim Maria
Luíza Viana, da 2ª fase, entrevistou o
pároco Pe. Paulo por ocasião dos 30
anos de Ordenação Sacerdotal. Confira!
Maria Luíza: Porque você escolheu
ser padre?
Pe. Paulo: É uma escolha que eu
pensei em poder seguir a Jesus Cristo
na pessoa dos irmãos. Então, larguei
tudo o que eu tinha, eu tinha um escritório de Contabilidade, tinha feito
Ciências Contábeis. Mas depois fui
fascinado pelo Evangelho e aí quis
apontar o caminho da vida paras as
pessoas. Foi por isso que eu quis largar tudo e seguir Jesus Cristo ajudando as pessoas.
Maria Luíza: Que bacana! Com que
idade você teve essa escolha?
Pe. Paulo: É... eu escolhi com 20 anos.
Maria Luíza: Você já tinha se formado na primeira faculdade?
Pe. Paulo: É. Eu estava fazendo Ciência Contábeis quando entrei na
Filosofia, porque você sabe que para
gente ser padre é preciso fazer Faculdade Filosofia e Teologia.
Maria Luíza: Não sabia disso.. Fiquei
sabendo agora!
Pe. Paulo: Então, são três anos de Filosofia e quatro de Teologia! Então,
aí eu fiz Ciências Contábeis e Filosofia
junto, portanto foi no ano de 1978. Eu
tinha 20 anos.
Maria Luíza: O que aconteceu que te
deixou mais feliz nesses seus 30 anos
de Ordenação?
Pe. Paulo: O que me deixou mais
feliz? Minha querida, foram muitas
coisas que me fez feliz. Mas o que
mais me deixa feliz é poder celebra
a Missa, é ter a certeza de que Jesus
está no nosso meio, e Ele nos acolhe,
nos perdoa, nos traz no seu regaço, no seu abraço e a gente sente o
abraço da Palavra, e principalmente a
Eucaristia, Ele se doar inteiramente a
mim e a você, a todos nós, para que
a gente esteja fortalecido por Ele e
poder continuar a nossa caminhada!
Então, a minha maior alegria é poder
celebrar a Missa.
Maria Luíza: Como você gosta de
cantar, falam que você já gravou al-

guns CDS, você pensa em gravar algum CD com crianças?
Pe. Paulo: Porque não? Mas já gravei
uma vez um CD de Natal com as crianças. E porque não? É bom deixar em
aberto essa proposta. Você gosta de
cantar?
Maria Luíza: Eu gosto!
Pe. Paulo: Então, pronto! Já está convidada! (risos)
Maria Luíza: E qual a sensação de estar fazendo 30 anos de Ordenação?
Pe. Paulo: A sensação é de agradecimento a Deus por esses 30 anos, acho
que passou tão rápido! Talvez você
nunca vai entender.. Você está com
quantos anos?
Maria Luíza: Eu tenho 9 anos.
Pe. Paulo: Já pensou? Eu também já
tive 9 anos e passou tão rápido! Mas
a sensação é de agradecimento. Em
poder dizer: Senhor, obrigado porque
confiasses a mim um Ministério lindo
que é confiado aos homens. Como diz
a carta aos Hebreus: Somos tirados
do meio dos homens em favor dos
próprios homens. Oferecer a Deus o
sacrifício pelos meus pecados e pelos
pecados da humanidade. E o sacrifício
é Jesus, o Cordeiro Imolado. A maior
sensação é de agradecimento!
Maria Luíza: Legal! Essas foram as
perguntas!
Pe. Paulo: Que bom! Um grande
abraço para você, minha querida, e
um abraço para todo o pessoal da Catequese e que a gente possa ser fiel e
feliz em nome de Jesus! Amém!
Maria Luíza: Amém! Obrigada!
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Pe. Paulo celebra 30 anos de Ordenação Sacerdotal

N

o próximo dia 23 de novembro, o Pároco Pe. Paulo completa 30
anos de Vida Sacerdotal.
Comemorar o aniversário de
ordenação é celebrar a vida, pois o
sacerdote não é o homem da liturgia,
mas, aquele que faz da sua vida um
culto litúrgico, identificando-se com a
realidade da cruz, que é doação, amor
e entrega aos irmãos e a igreja, fazendo da sua vida um sacramento intenso e fecundo.
Pe. Paulo recebeu seu chamado há 38 anos, quando estava com
amigos na cidade de Santos e sentindo a necessidade de ficar sozinho, se
afastou dos demais, caminhou e se
deparando com a imagem de Nossa
Senhora do Monte Serrat, questionou
sua vocação, e acreditando no que

Deus lhe propunha, por meio de sua
Mãe, Maria, saiu de lá com a certeza
de sua missão: ser padre. Abandonou
tudo e assim iniciou sua caminhada
para o sacerdócio, com medos, incertezas, lembrando-se sempre que o
caminho se fazia a caminhar, passo a
passo, dia após dia.
Finalmente, no dia 23 de novembro de 1986, no Ginásio de Esportes, em Sorocaba, através das mãos do
saudoso Dom José Lambert, aquela
decisão tomada no encontro da terra
e do mar tornava-se realidade. Hoje,
30 anos depois, alegrias e tristezas fizeram parte da caminhada, mas jamais
o desânimo tornou-se mais forte do
que a esperança e a confiança na ação
de Deus em sua vida.
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Cristo Rei, dia dos leigos e leigas

N

a festa de Cisto Rei
(20.11.2016), último domingo do ano
Litúrgico, comemoramos o dia dos
cristãos leigos e leigas. Saudamos a
que procuram ser sal na terra, luz no
mundo e fermento na massa. É a festa
de Cristo Rei, onde os cristãos procuram testemunhar o seu jeito bonito de
seguir Jesus Cristo Rei e Senhor.
O Papa Francisco, na missa
matutina do dia 10.11.2016, na casa
Santa Marta, disse: “O Reino de Deus
não é uma religião do espetáculo, que
sempre procura coisas novas, revelações, mensagens... Deus falou em Jesus Cristo: esta é a última Palavra de
Deus. As outras são como fogos de artifício que te iluminam por um instante e depois, o que fica? Nada. Não há
crescimento, não há luz, não há nada:
um instante. Muitas vezes, somos tentados por esta religião do espetáculo,
tentados em procurar coisas estranhas
à revelação, à mansidão e o Reino de
Deus que está no meio de nós, cresce.
E isto não é espetáculo: é a
vontade de possuir algo em mãos. A
nossa salvação se dá na esperança,
a esperança que tem o homem que
semeia o grão ou a mulher que prepara o pão, misturando fermento e farinha: a esperança que ela cresça. Ao

contrário, esta luminosidade artificial
se concentra em um momento e depois acaba, como os fogos de artifício.
Não são suficientes para iluminar uma
casa; é um espetáculo” ... Precisamos
cuidar com paciência. A paciência no
nosso trabalho, nos nossos sofrimentos... Cuidar como cuida o homem que
plantou a semente, protege a planta e
se preocupa para que não tenha uma
erva daninha perto dela, para que a
planta cresça. 		
Cuidar da esperança. E aqui
está a pergunta que eu faço a vocês
hoje: se o Reino de Deus está no meio
de nós, se todos nós temos esta semente dentro, temos o Espírito Santo
ali, como eu cuido dele? Como discirno, como posso discernir a planta boa
do grão da intriga? O Reino de Deus
cresce e nós o que devemos fazer?
Cuidar. Crescer na esperança, cuidar
da esperança. Porque na esperança
fomos salvos. E este é o elo: a esperança é o elo da história da salvação. A
esperança de encontrar o Senhor definitivamente ... O Reino de Deus está
no meio de nós, mas nós devemos
com o repouso, com o trabalho, com
o discernimento proteger a esperança
deste Reino de Deus que cresce, até
o momento em que virá o Senhor e

Vida & Saúde

Alimentação saudável:
Dicas rápidas
1- Trocar os alimentos e cereais feitos
com farinha branca (arroz, pão, biscoitos) pela versão integral, garantindo mais saciedade e nutrientes como
o complexo B;
2- Ter boa ingestão de frutas, legumes e verduras;
3- Dê preferência a proteínas de boa
qualidade como peixe variados, peito
de frango, carnes vermelhas magras;
4- Escolher bons tipos de
gordura como azeite, abacate, as oleaginosas como
nozes e castanhas;
5- Água: Capriche no consumo!
6- Limite os docinhos aos
finais de semana ou ocasiões especiais.
7- Antes da sua atividade

física consuma sempre uma fonte de
carboidrato como uma fruta ou suco
ou 1 fatia de pão integral… Isso garante a energia que o corpo precisa para
sua rotina diária de exercícios.
Gerusa Helena Zorman Muraro
Nutricionista - CRN 3 10293

tudo será transformado... E como diz
Paulo aos cristãos
de Tessalônica, naquele
momento
permanecemos todos com Ele”.
Que a luz
da esperança incentive a todos os cristãos leigos e leigas
a viverem os sinais
vitais da construção
em harmonia, superando a vingança, o
ódio, a corrução e a
malvadeza na família, no descanso, no
estudo e no trabalho.
Que
saibamos valorizar a
juventude que se
levanta na construção da justiça e que
as forças da nação estejam voltadas
para que toda pessoa que aqui vive,
possa se sentir amparada, amada, coberta pela dignidade que todo filho e
filha de Deus merecem. Esse é o grande sinal do Reino de Deus que Jesus
Cristo, Rei e Senhor veio instaurar
aqui.
Que Nossa Senhora da Imacu-

lada Conceição de Aparecida proteja,
com seu manto sagrado, a todos nós
que acreditamos num Brasil sem corrupção e disparidade escandaloso de
salários entre pobres e ricos.
Dom Severino Clasen
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Ano da Misericordia

Social

Eterna é a sua Misericórdia

O

“Ano Santo da Misericórdia”
(2015-2016), proclamado pelo Papa
Francisco na bula “O Rosto da Misericórdia” teve início no dia 8 de dezembro de 2015, festa da Imaculada
Conceição e será concluído no dia 20
de novembro de 2016, solenidade de
Cristo, Rei do Universo. “Todos, diz o
Papa, somos chamados a viver a misericórdia, porque Deus Pai, primeiro
usou de misericórdia para conosco”.
A comunidade cristã, acolhendo as orientações do Santo Padre para
bem celebrar o Jubileu, procurou, durante este ano da graça, aprofundar o
conceito de misericórdia e esforçou-se
para vivê-la nas diversas circunstâncias
da vida. Sentiu que a misericórdia não
é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta pela qual o Pai, “Paciente
e Misericordioso”, revela o seu amor,
como o amor de um pai e o amor de
uma mãe que se comovem, “até o
mais íntimo das suas vísceras”, pelo
próprio filho. É “um amor visceral” que
provém de um sentimento profundo,
natural, feito de ternura e compaixão,
de indulgência e perdão.
Tal misericórdia do Pai tornou-se visível e viva em Jesus de Nazaré, “o Rosto da Misericórdia do Pai”.
Jesus “amou os seus até o fim e deu a
vida por todos”. Usou de misericórdia
para com todos. Foi ao encontro das
necessidades das pessoas. Em Jesus
cumpriu-se a profecia de Isaias: “O
espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu: enviou-me para levar a boa-nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para
anunciar a libertação aos exilados e a
liberdade aos prisioneiros, para proclamar um ano da graça do Senhor”.
A Boa Nova, anunciada por
Jesus, foi ensinar a construir um mundo mais justo, fraterno e solidário. O
seu novo mandamento foi o mandamento do amor: “Amai-vos uns aos
outros como Eu vos amei”.
O “Ano Santo da Misericórdia”, portanto, foi um momento favorável para redescobrirmos a misericórdia divina e empenharmo-nos
para vivermos à luz do programa de
vida proposto por Jesus: “Sede misericordiosos, como o vosso Pai celeste é
misericordioso”.
O Santo Padre apresentou al-

gumas sugestões para que celebrássemos, frutuosamente, o Jubileu:
* realizar uma peregrinação. A vida é
uma peregrinação e o ser humano é
um peregrino que percorre uma estrada até chegar à meta desejada.
* pôr-se à escuta da Palavra de Deus,
na qual a misericórdia é “a força que
tudo vence, enche o coração de amor
e consola com o perdão”.
* não julgar e não condenar, porque
a pessoa não pode tornar juiz de seu
irmão, pois os homens, no seu julgamento, limitam-se a ver a superfície, e
não sabem discernir o que há de bom
em cada pessoa, enquanto Deus vê o
íntimo.
* perdoar e doar-se, porque primeiro
obtivemos o perdão de Deus e Ele foi
sempre generoso conosco.
* realizar com alegria as obras de misericórdia corporal e espiritual como
uma maneira de acordar nossa consciência, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza e entrar
cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina.
A doçura do olhar de Maria,
Mãe da Misericórdia, nos acompanhou
neste Ano Jubilar. Ninguém como Ela
conheceu a profundidade do mistério
de Deus feito homem. Escolhida para
ser a Mãe do Filho de Deus, guardou
no seu coração, a misericórdia divina
em perfeita sintonia com o seu Filho
Jesus. Ela não se cansa de volver para
nós os seus olhos misericordiosos e
nos fazer dignos de contemplar o rosto da misericórdia, seu Filho Jesus.
Que alcancemos, pela graça
deste Ano Santo da Misericórdia, “os
frutos da reconciliação, e a sociedade
alcance a paz e a concórdia, a harmonia e a solidariedade, conforme a vida
nova anunciada por Jesus”.
Jayme Rodrigues de Almeida Filho

Resumo do mês de outubro

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, Casa Lar Bethel, Casa
de Repouso Santa Rita 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 Outubro.
Alimentos
Achocolatado - 04 unid./ Açúcar - 18
kg/ Arroz - 65 kg/ Bala - 01 pct/ Bolacha doce - 03 unid/ Bolacha recheada - 02 pct/ Bolacha salgada - 01 pct/
Café - 06 pct/ Ervilha - 01 lt/ Farinha
de mandioca - 01 pct/ Farinha de milho - 05 unid/ Farinha de trigo - 03
pct/ Farofa pronta - 03 pct/ Farinha de
rosca - 02 unid/ Feijão - 11 kg/ Fubá 05 pct/ Goiabada - 02 unid/ Leite - 241
l/ Leite em pó - 07 pct/ Macarrão - 18
pct/ Maionese - 01 unid/ Marrom Glacê - 01 unid/ Mel - 01 unid/ Milho - 01
lt/ Miojo - 04 unid/ Molho de tomate
- 03 unid/ Óleo - 15 l / Pipoca - 01
uni/ Sal - 03 kg/ Sardinha - 01 lt/ suco
de caju - 01 unid/ Tempero - 01 unid/
Vinagre - 03 l.
Limpeza
Água sanitária - 10 lt/ Detergente - 09

unid/ Desinfetante - 12 lt/ Esponja 01 unid/ Luvas para limpeza - 01 par/
Multiuso - 01 unid/ Palha de aço - 01
unid/ Pano de chão - 07 unid/ Papel
toalha - 06 unid/ Sabão em pedra - 10
unid/ Sabão em pó - 03unid/ Saco de
lixo - 13 pct/ Toca descartável - 01pct.
Higiene
Absorvente - 03 unid/ Creme de pentear - 04 unid/ Condicionador - 01
unid/ Cotonete - 01 unid/ Escova de
dente - 10 unid/ Fralda geriátrica - 01
pct/ Gel de cabelo - 01 unid/ Papel higiênico - 60 rolos/ Perfume - 01 unid/
Pasta de dente - 20 unid/ Sabonete 16 unid/ Shampoo - 02 unid.
Diversos
Armário – 01 unid/ Bolsa - 05 unid/
Cabide - 31 unid/ Coletor - 03 unid/
Roupas - 1294 peças/ Sapatos - 67 pares/ Brinquedos - 38 pçs/ Medicamentos - 02 cx/ Roupa de cama - 10 pçs/
Utensílios de cozinha - 02 unid.
As entidades assistidas precisam desde alimentos, produtos de higiene
pessoal e limpeza.
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Dispa recebe Pe. Douglas para
um bate papo

N

o último domingo do mês de
outubro (30), recebemos em nossa
reunião o nosso pároco Pe Douglas,
que veio nos falar a respeito de um
dos Sacramentos instituído por Jesus.
Éramos de 40 jovens ouvindo
atentamente nosso pároco nos falar
sobre a Penitencia ou Confissão.
Esclareceu muitas dúvidas e
deixou muito claro a importância de
se confessar periodicamente. Ele também testemunhou que regularmente

N

se confessa.
Depois de sua palestra, colocou-se a disposição
daqueles que quisessem se
confessar e nos atendeu até
próximo do horário da Santa Missa. Lembrando que
aqueles jovens que não conseguiram se confessar poderão agendar na secretaria ou
então aguardar seu retorno
neste mês de novembro em
nossa reunião.
Tomou o lanche conosco e todos seguimos para celebração da Santa Eucaristia.
Pe Douglas se colocou a disposição do DISPA, propondo estar
conosco no último domingo de cada
mês.
Amamos a presença de nosso
pastor. Dia 27/11 ele estará novamente conosco.
Isaías
Equipe de Comunicação do DISPA

Encontro na praça

o dia 23, o grupo
de jovens Dispa fez uma
reunião diferente das que
estavam
acostumados,
pois o encontro foi feito
na praça. Lá, fizemos um
caça ao tesouro, cujas peças formavam símbolos
importantes da nossa fé
cristã. Também meditamos e debatemos a passagem de Lucas 19, 8-14
“os humilhados serão
exaltados e os exaltados
serão humilhados”. Dela, refletimos
que devemos ajudar o próximo e ter
boas atitudes sem esperar algo em
troca.

Rafael
Equipe de Comunicação do DISPA

JUF celebra 41 anos de história

A

legria, amizade e união, palavras presentes na noite de sábado (29)
para alguns jovens do DISPA. Neste
dia, a JUF (Juventude Unida Franciscana) celebrou 41 anos de história e nós
fomos testemunhas dessa comemoração.
O evento começou com a
Missa de Encontro de Gerações (como
eles disseram: “Alguns aqui têm mais
tempo de participação do que outros
têm de vida”), celebrada na Paróquia
Santa Rita de Cássia e seguiu com
uma festa a fantasia no salão da igreja.

Tudo organizado pelo próprio grupo,
com a ajuda da comunidade.
Entre concurso de melhor
fantasia e muita dança, recordamos
a importância da união. Se vivemos
em comum propósito: testemunhar o
amor de Deus, o fato de sermos dois
grupos de jovens diferentes trona-se
irrelevante e sentimos imenso prazer
em estarmos unidos, festejando esse
aniversário. Parabéns, JUF!!
Luiza de Paulo
Equipe de Comunicação do DISPA

