“... Nos ensina a abandonar a
impiedade e as paixões mundanas e a
viver neste mundo com equilíbrio,
justiça e piedade...” (Tito 2, 12)

2
Editorial

Santo do mês

18 de dezembro

O

Advento é o ponto de partida
e o ponto de chegada de um círculo
da espiral dos anos que vivemos, caminhando ao encontro do Cristo que
um dia há de se manifestar na glória.
É o ponto de partida e de chegada de
cada Ano Litúrgico.
Advento significa vinda, chegada. Revivendo a longa espera do
povo de Israel pelo Messias, a Igreja
se prepara para o encontro com Cristo
no mistério do culto, recordando seu
nascimento histórico. Este encontro
de Cristo no mistério do Natal, por sua
vez, constitui um degrau para o grande encontro com o Cristo na glória.
O Advento apresenta sempre
a tríplice vinda de Cristo: Cristo veio,
Cristo vem, Cristo virá. Esta realidade é
celebrada e vivida no Advento. Cristo
veio; mas de que adianta se ele não
vem agora para os cristãos, para todos
os homens?
Celebrando a vinda histórica
de Cristo, realiza-se sua vinda atual no
mistério do culto, realizando-se assim
mais uma etapa na preparação da vinda última de Cristo.
O ciclo de Natal não deve ser
restringido à Festa do Natal do Senhor. Atinge todas as demais festas
em que Cristo se manifesta de alguma forma como o Salvador. Temos assim sua manifestação no nascimento
em Belém, celebrado no Natal. Nessa mesma festa temos o aspecto da
manifestação na visita dos pastores.
Segue a Festa da Sagrada Família em
que Cristo se manifesta no Templo.
Vem depois a Festa da Oitava de Natal, hoje chamada também
Solenidade de Nossa Senhora, Mãe
de Deus, onde aparece o Evangelho
em que Cristo é circuncidado e recebe o nome de Jesus. Seguem as festas da Epifania, em que o Senhor se
manifesta aos povos como Salvador, o
Batismo de Jesus, em que ele aparece
como o Messias, que inicia sua missão. Temos ainda o primeiro milagre,
o de Caná, em que Cristo se manifesta
como quem tem poder. Os discípulos
crêem nele. Por fim, a festa da Apresentação de Jesus Cristo ao Templo
encerra este ciclo de festas da manifestação do Senhor.
Os domingos que seguem
querem fazer com que a semente
lançada à terra no Natal brote, nasça,

F

cresça e produza frutos. O ciclo de Natal é, em proporções menores, o mesmo mistério pascal vivido no ciclo da
Páscoa-Pentecostes, prolongado nos
domingos que seguem até a vinda do
Senhor.
Que possamos estar atentos
para a graça de Deus, que nos ensina
a abandonar a impiedade e as paixões
mundanas e a viver neste mundo com
equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e
Salvador, Jesus Cristo. (Tito 2, 11-13)
Abraço fraterno,
Pe. Paulo Roberto Gonzales

Nossa Senhora do Ó

esta católica de origem claramente espanhola, é conhecida na
liturgia com o nome de “Expectação
do parto de Nossa Senhora”, e entre o povo com o título de “Nossa
Senhora do Ó”. Os dois nomes têm
o mesmo significado e objetivo: os
anelos santos da Mãe de Deus por
ver o seu Filho nascido. Anelos de
milhares e milhares de gerações que
suspiraram pela vinda do Salvador do
mundo, desde Adão e Eva, e que se
recolhem e concentram no Coração
de Maria, como no mais puro e limpo
dos espelhos. A Expectação (expectativa) do parto não é simplesmente a
ansiedade, natural na mãe jovem que
espera o seu primogênito; é o desejo
inspirado e sobrenatural da “bendita
entre as mulheres”, que foi escolhida
para Mãe Virgem do Redentor dos
homens, para corredentora da humanidade. Ao esperar o seu Filho, Nossa
Senhora ultrapassa os ímpetos afetivos de uma mãe comum e eleva-se ao
plano universal da Economia Divina
da Salvação do mundo.
As antífonas maiores que põe
a Igreja nos lábios dos seus sacerdotes desde hoje até a Véspera do Natal

e começam sempre pela interjeição
exclamativa Ó (“Ó Sabedoria… vinde
ensinar-nos o caminho da salvação”;
“Ó rebento da Raiz de Jessé… vinde libertar-nos, não tardeis mais”; “Ó Emanuel…, vinde salvar-nos, Senhor nosso
Deus”), como expoente altíssimo do
fervor e ardentes desejos da Igreja,
que suspira pela vinda de Jesus, inspiraram ao povo espanhol a formosa
invocação de “Nossa Senhora do Ó”.
É ideia grande e inspirada: a Mãe de
Deus, posta à frente da imensa caravana da humanidade, peregrina pelo
deserto da vida, que levanta os braços
suplicantes e abre o coração enternecido, para pedir ao céu que lhe envie o
Justo, o Redentor.
Nossa Senhora do Ó, rogai por nós!
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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.

Liturgia

A

Papa explica o significado
do Ano da Misericórdia

Igreja católica já vive o Ano da
Misericórdia. Papa Francisco explicou
o significado desse Ano Santo, destacando o chamado urgente a viver
a misericórdia no mundo de hoje. “A
Igreja precisa desse momento extraordinário”, disse o Papa
Francisco enfatizou o sentido
desse Ano Santo: um tempo favorável
para contemplar a misericórdia divina
que ultrapassa qualquer limite humano. Mas esse período só será realmente favorável se as pessoas escolherem
o que agrada a Deus: perdoar seus
filhos, usar de misericórdia para com
eles para que possam ser misericordiosos para com os outros.
Seja na sociedade, no trabalho e até mesmo na família, a humanidade precisa urgentemente de misericórdia, disse o Santo Padre. Alguns
podem até dizer que há problemas
mais urgentes para serem resolvidos
e Francisco reconhece isso, mas lembrou que na raiz da falta de misericórdia está o amor próprio.
“No mundo, isso toma a for-

ma da busca exclusiva dos próprios interesses, dos prazeres e honras unidos
à vontade de acumular riquezas, enquanto na vida dos cristãos se disfarça
muitas vezes de hipocrisia e mundanidade. Todas essas coisas são contrárias à misericórdia”.
Por isso mesmo, Francisco
destacou a necessidade das pessoas
reconhecerem seus pecados para experimentarem a misericórdia de Deus.
“É necessário reconhecer ser pecador
para reforçar em nós a certeza da misericórdia divina”. E ele ensinou uma
oração simples para que se faça isso
diariamente: “Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, venha
com a sua misericórdia”.
O Santo Padre disse que seu
desejo nesse Ano Santo é que cada
um faça experiência da misericórdia
divina. Aos olhos do homem, disse,
pode até parecer ingênuo pensar que
isso possa mudar o mundo, mas aquilo que é fraqueza de Deus é mais forte
que o homem.
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II D-Titan Games do Dispa

U

ma gincana interna chamada
D-TITAN GAMES, criada em 2014 pela
coordenação do Dispa, já faz parte do
calendário anual dos jovens. Nesse último mês, após 30 dias de desafios bíblicos e culturais, esportes e arrecadação de roupas, sapatos e brinquedos,
os jovens finalmente puderam entender o verdadeiro sentido da doação
e vida em comunidade. Os 60 jovens
participantes arrecadaram juntos mais
de 1.700 peças de roupas que foram
doadas à Aliança da Misericórdia.
Além da filantropia, o esporte também contribuiu muito para a
união de todos e aqui deixamos nosso
agradecimento especial à Direção da
Escola Marina Grohmann que gentilmente nos emprestou a quadra para
os jogos de basquete e handball.
E para comemorar e agrade-

cer todas as bênçãos recebidas durante o ano, o DISPA se reuniu em confraternização no último dia 05, numa
chácara, onde a diversão foi garantida.
Também houve a premiação dos grupos participantes e dos melhores jogadores em quadra.
Dia 19 de Dezembro já está
programada a visita especial de Natal
à Casa Santa Rita, oportunidade em
que os jovens cantarão músicas natalinas para mais de 30 irmãozinhos que
lá residem.
Aos pais o nosso muito obrigado por nos confiar seus filhos todos
os domingos.
Feliz Natal a todos!!!!
Renata Macedo Rangel
Dispa
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Catecúmenos recebem
a Crisma

Natal do Senhor

Celebração do nascimento de
Jesus Cristo

N

atal um dia especial, em que
toda a Igreja celebra o nascimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhemos o testemunho da Palavra de
Deus a respeito deste acontecimento
que transformou a história da humanidade:
“…José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à Cidade de
Davi, chamada Belém, porque era da
casa e família de Davi, para se alistar
com a sua esposa Maria, que estava
grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz seu
filho primogênito, e, envolvendo-o
em faixas, reclinou-o num presépio;
porque não havia lugar para eles na
hospedaria. Havia nos arredores uns
pastores, que vigiavam e guardavam
seu rebanho nos campos durante as
vigílias da noite. Um anjo do Senhor
apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles, e tiveram grande
temor. O anjo disse-lhes: ‘Não temais,
eis que vos anuncio uma boa nova que
será alegria para todo o povo: hoje vos
nasceu na Cidade Davi um Salvador,
que é o Cristo Senhor’.” (Lc 2,4-11)
Por isso hoje celebramos a
eterna solidariedade do Pai das Misericórdias que, no seu plano de amor,

quis o nascimento de Jesus, que é o
verdadeiro Sol, a Luz do mundo. Este
não é um dia de medo e nem de desespero, é dia de confiança e de esperança, pois Deus veio habitar no meio
de nós, e assim encher-nos da certeza
de que é possível um mundo novo.
Solidário conosco, Ele nos quer solidários neste dia de Glória que refulge ao
redor de cada um de nós!
Sendo assim, tudo neste dia
só tem sentido se apontar para o grande aniversariante deste dia: o Menino
Deus! Presépios, árvores, enfeites,
banquetes e os presentes natalícios
representam os presentes que os Reis
Magos levaram até Jesus, mas não são
estes símbolos a essência do Natal. O
importante, o essencial, é que Cristo
realmente nasça em nossos corações
de uma maneira nova, renovadora, e
que a partir daí, possamos sempre caminhar na sua luz solidária deste Deus
Único e Verdadeiro, que nos quer
também solidários uns com os outros!
Vivamos com muita alegria este dia
solidário, que o Senhor fez para nós!
Um Santo Natal para você e
para a sua família!

N

o último dia 6 de dezembro, o arcebispo Dom Eduardo Benes esteve presente em nossa paróquia para ministrar o sacramento da Crisma nos
10 catecúmenos que foram preparados neste ano.
Na homilia, Dom Eduardo falou sobre o Ano da Misericórdia, comparando a misericórdia de Deus com a de uma mãe que sofre com um filho
usuário de droga, e que mesmo assim não o abandona.
Rezemos para que os crismandos sejam perseverantes na caminhada da Igreja!
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Concílio Vaticano II

A Igreja a serviço da vida e da esperança (43)

O

Mundo, também o mundo
eclesiástico, foi tomado de surpresa,
quando o Papa João XXIII, no dia 25
de janeiro de 1959, nem três meses
depois de sua eleição, manifestou aos
Cardeais, reunidos no mosteiro de São
Paulo Fora dos Muros, em Roma, o
seu desejo de convocar um Concílio
Ecumênico da Igreja Católica.
Depois de quatro anos de laboriosa preparação, consagrados “a
indagar com amplidão e profundidade
as condições modernas da fé e da prática religiosa” e elaboração dos esquemas, no dia 11 de outubro de 1962,
Festa da Divina Maternidade de Maria
Santíssima, inaugurou-se, solenemente na Basílica de São Pedro, o Concílio
Ecumênico Vaticano II.
No discurso programático de
abertura do Concilio: “Alegra-se hoje a
Santa MÃE IGREJA”, o Papa João XXIII
revelou a sua alegria, porque, por singular dom da Providência Divina, amanheceu o dia tão ansiosamente esperado em que se inaugura o Concílio
Vaticano II. Refere-se em seguida, aos
vários Concílios realizados na história.
Indica claramente, o principal propósito do Concílio Vaticano II: a defesa
e valorização da verdade, a renovação
espiritual, a adaptação da estrutura da
Igreja às exigências do tempo presente. Chama a atenção para a maneira

de difundir a verdade e a correção dos
erros, usando mais o remédio da misericórdia do que o da severidade.
No final do discurso, dirigindo-se diretamente aos Padres Conciliares, deu-lhes as seguintes recomendações: “ manter a serenidade de
espírito nas discussões, a concórdia
fraterna, a moderação nos projetos, a
dignidade nas discussões e prudência
nas deliberações”.
O Papa Paulo VI, sucessor do
Papa João XXIII, encerrou no dia 7 de
dezembro de 1965, a última sessão
pública do Concílio Vaticano II. Na homília da missa concelebrada por ele e
24 concelebrantes, assim expressou:
“Concluímos hoje o Concílio Vaticano II. Concluímo-lo na plenitude de
sua eficiência. A vossa presença tão
numerosa o demonstra; a variedade
harmoniosa dessa assembléia a atesta;
o regular epílogo dos trabalhos conciliares o confirma; a harmonia dos sentimentos e propósitos o proclama”.
Este Concílio, confia à história,
a imagem da Igreja figurada nesta missa cheia de Pastores que professam a
mesma fé, que estão unidos na mesma caridade, e associados na mesma
comunhão de oração, de disciplina, de
atividade, e todos desejosos de uma
coisa: oferecer-se a si mesmos, com
Cristo nosso Mestre e Senhor, pela
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vida e salvação do mundo. 0 Concílio
entrega também, o patrimônio de sua
doutrina e dos seus mandamentos, o
depósito recebido de Cristo e meditado através de séculos, vivido e manifestado, capaz de vivificar todos aqueles que o acolha plenamente e dele
alimente a sua humana existência.
No dia seguinte, 8 de dezembro de 1965, Solenidade da Imaculada
Conceição, celebrou-se de maneira
formal e festiva, o encerramento do
Concílio na Basílica de São Pedro, com
a leitura de mensagens para a humanidade. Foi publicada também a Carta
Apostólica “No Espirito Santo”, na qual
Paulo VI “ ordenava o encerramento
do Concílio Vaticano II, renovando a
plena aprovação a tudo quanto fora
decidido, e pedia a observância por
parte de todos os fiéis”.
O Concílio Vaticano II, fiel à
linha do Papa João XXIII, não quis impor normas rígidas, comportamentos
uniformes à Igreja, nem previu san-

ções disciplinares; ele exortava o catolicismo a renovar-se num confronto
sincero com o Evangelho, conduzido
pela luz da fé e sob o impulso dos sinais dos tempos. Quis introduzir em
toda ação pastoral “um amor compreensivo, humilde e serviçal”.
Tenhamos presente que o encerramento oficial de um Concílio não
determina seu fim. Pois uma assembléia como essa, do Concílio, não tem
uma finalidade em si mesma, mas na
vida de toda a Igreja. A atenção deve
voltar-se, além da recepção e assimilação dos documentos promulgados,
para criar no interior da Igreja: “espírito de liberdade, de enfrentamento
dos problemas que estão sempre a
surgir, de experiências novas e criativas, de participação e comunhão, de
busca de união com os irmãos evangélicos e das tradições religiosas”.
Jayme Rodrigues de Almeida Filho

Arca Sorocaba

N

Comunidade Arca Sorocaba

ão dá pra
falar de Arca Sorocaba sem mencionar um pouco da
história do fundador da Arca Internacional pois, precisamos conhecer
o quão importante
foi o inicio de um
sonho e que hoje
é realidade em dezenas de países e
em mais de uma
centena de comunidades espalhadas pelo mundo, sempre com o objetivo de ser um sinal,
um sinal de que é possível se ter uma
sociedade mais humana mais digna e
respeitosa com as pessoas mais frágeis.
Então, breve biografia, Jean
Vanier, nasceu em 10/09/1928 em
Genebra na Suiça, filho de diplomata
Canadense, ingressou para a marinha
britânica e mais tarde marinha canadense. Na década de 50 ele escolheu
deixar a carreira promissora na marinha canadense para estudar filosofia
e viver em uma comunidade cristã
próxima a Paris. Mais tarde se tornou
doutor em filosofia e professor na Universidade de Toronto.
Em 1964 visitou o hospital
psiquiátrico em um subúrbio ao sul de
Paris e constatou que as condições de
vida que havia ali eram muito difíceis.
Neste hospital ele conheceu Raphael
Simi e Philippe Seux (portadores de
deficiência intelectual) e foi profundamente tocado pela angustia deles. Em
uma atitude de coragem Jean Vanier
convidou os dois homens a deixarem
a instituição onde residiam para viver
com ele na cidade de Trosly-Breuil, na
França, que tornou-se a primeira Arca,
uma comunidade constituída de pessoas com e sem deficiência intelectual.
A partir dela outras foram fundadas
em muitos outros países.
Estas comunidades – Arca,
hoje existentes em 35 países e 147 comunidades tem o mesmo espirito de
acolhida, partilha e simplicidade.
Na Arca as relações são vivenciadas considerando o respeito mutuo
e essas relações provocam o desenvolvimento de cada pessoa, sejam quais
forem suas habilidades e limitações.

Arca, lugar onde há o respeito às crenças e tradições de cada pessoa e onde
a valorização pela vida espiritual se
torna essencial para as comunidades.
Em Sorocaba, a Arca iniciou-se como “projeto” em dezembro de
2012, com o apoio da comunidade
Paroquia São Paulo Apóstolo, hoje
com sede localizada na Av. Santos
Dumont número 100, Jd. Ana Maria
é uma realidade. Onde são acolhidas
as pessoas com deficiência intelectual e suas famílias e onde os mesmos
participam das oficinas de culinária e
artesanato, além dos projetos: Posso
Entrar? Que trata-se de um projeto
de visita domiciliares aos familiares de
pessoas com deficiência intelectual;
realização mensal de eventos festivos
onde o destaque é de celebrar, estar
juntos e festejar; e lembramos ainda
que a espiritualidade é a sustentação
dos nossos trabalhos.
Para a manutenção da casa
Arca são realizados, com o apoio incondicional do grupo de voluntariados, eventos cujo objetivo é arrecadação de fundos, são eles: o famoso
Pastel da Arca, churrasquinho, galeto,
pizza e o já tradicional Bazar da Arca.
E finalizando a Arca é uma comunidade de Fé que ainda necessita do apoio
de todos para continuar crescendo
e consolidar-se em Sorocaba com a
missão de ser sinal de transformação
mutua, acolher as pessoas com deficiência intelectual e caminhar com suas
famílias. A Arca é um sinal de esperança!!!
Saulo Novaes de Moura
Presidente do Conselho
Administrativo

P

Sacolinha de Natal

rimeiramente gostaríamos
de agradecer a colaboração de toda
a comunidade São Paulo Apóstolo
pela doação e entrega neste projeto
tão importante. Que o Senhor abençoe todas as famílias!
Este ano entregamos 576
Sacolinhas de Natal, contendo um
brinquedo e uma caixa de bombom.
Acolhemos quatro institui-
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ções, ARCA Sorocaba, ANSPAZ, CEFAS
e Creche Deus Menino.
Foram distribuídas:
ARCA - 30 Sacolinhas;
ANSPAZ - 171 Sacolinhas;
CEFAS - 75 Sacolinhas;
Creche Deus Menino - 300 Sacolinhas.
Equipe
Sacolinha de Natal 2015

Mensagem para anunciantes
A equipe do Jornal Entre Nós agradece por todos os anunciantes que
caminharam conosco em 2015. Obrigado por colaborarem com este meio de
Evangelização, acreditando, contribuindo e apoiando para o seu crescimento.
Através do seu “SIM”, pudemos fazer com que o Jornal Entre Nós usasse
não só da informação, mas também da formação como um meio de Evangelizar.
Desejamos Boas Festas e um 2015 abençoado!
"Para sonhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de
merecê-lo, tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde
sempre”.
(Carlos Drummond de Andrade)
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Pastoral Social

Pastoral do Dízimo

om meu dízimo dou prova de generosidade, de partilha consciente,
de contribuição responsável.
Só nossa consciência cristã nos pode levar a partilha: esta é ato
livre, espontâneo, e por isso agradável a Deus.
Meu dizimo e meu louvor, minha ação de graças, minha gratidão,
meu muito obrigado, meu Deus!"
Da Pastoral do Dízimo a todos os dizimistas:
Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Bodas de Platina
Essa semana, S. Cláúdio
e D. Julieta, pais do Pe.
Paulo Gonzales, celebraram 65 anos de vida
matrimonial.
A paróquia agradece
a Deus pelos anos de
união e cumplicidade,
que Deus continue os
abençoando e os conserve no amor de vosso
Espírito, para que experimentem a misericórdia
de Deus.

A

Resumo do mês de Novembro

Pastoral Social além de famílias da comunidade, atendeu três entidades, entre elas Arca de Sorocaba,
Aliança da Misericórdia e Toca de Assis.
Não podemos nos esquecer
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.
“A esperança faz crescer a caridade e a
caridade faz crescer a esperança.”
Santo Afonso Maria de Ligório
Alimentos
Achocolatado - 3 unid./ Açúcar - 34kg/
Açúcar Cristal - 5 kg/ Amido de milho
- 1 pct/ Arroz - 75 kg/ Aveia em flocos
- 3 pct/ Bala - 2 pct/ Bolacha salgada 1 pct/ Bolacha de maisena - 2 pct/ Bolacha Recheada - 2 pct/ Café - 1 pct/
Carne seca - 4 pct/ Creme de leite - 1
unid/ Ervilha - 3 lata/ Extrato de tomate - 7 unid/ Farinha de mandioca - 7
pct/ Farinha de milho - 7 unid/ Farinha
de trigo - 5 pct/ Feijão - 12 kg/ Fubá 6 pct/ Gelatina - 3 pct/ Goiabada - 11

pct/Leite - 43 l/ Leite em pó - 7 pct/
Macarrão - 34 pct/ Milho verde - 2 lt/
Óleo - 10 l / Sal - 8 kg/ Refrigerante 7 l/ Sardinha - 2 lt/ Seleta de legumes
- 3 lt/ Suco em pó - 6 unid/ Tempero
pronto - 1 unid/ Vinagre - 1 l.
Limpeza
Água sanitária - 2 l/ Sabão em pedra
- 3 unid.
Higiene
Absorvente - 1 pct/ Escova de dente
- 4 unid/ Fralda Geriátrica - 7 unid/ Papel higiênico - 5 unid/ Pasta de dente
- 3 unid/ Sabonete - 20 unid/ Shampool - 6 unid.
Diversos
Aspirador - 1 unid/ Bandeja - 2 pçs/
Cesta para pão - 2 unid/ Utensílios
de cozinha - 29 unidade/ Enfeites de
Natal - 20 pçs/ Roupas - 257 peças/
Sapatos - 20 pares/ Brinquedos - 34
pçs/ Bazar - 26 pçs/ Cabides - 34 pçs/
Cobertor - 2 pçs/ Luminária - 1 pç/ Kit
Caipirinha - 1 unid/Medicamentos - 6
unid/ Travesseiro - 4 unid/ Vasos - 17
pçs/ Vídeo Cassete - 1 unid.

