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“A sabedoria da misericórdia”
A misericórdia, para a fé cristã na sua compreensão profunda, significa “o amor solidário que compromete cada pessoa com os outros seres humanos e mesmo com a Terra e a Natureza ferida pela
desumanidade do sistema que domina o mundo”. Pág. 6
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Editorial

Santo do mês

28 de janeiro

C

aros irmãos e irmãs,
O ano de 2016 já chegou!
Gostaria de falar um pouquinho com
vocês sobre uma Palavra: Esperança!
A Esperança é uma das três virtudes
teologais, que o próprio Deus nos dá:
Fé, Esperança e Caridade (amor). São
exatamente destas três coisas que
precisamos para viver e sermos felizes!
Alguém já dizia que nós caminhamos
"de esperança em esperança". Portanto, é esta virtude que nos faz caminhar, que não nos deixa desanimar
e que nos lança para a frente todos
os dias! Digo a mim mesmo e digo a
vocês: Somos homens e mulheres da
esperança... podem vir os ventos, as
dificuldaddes, as tribulações, nada vai
nos desanimar, nada vai destruir dentro de nós a esperança.
Cada dia é um novo dia, cada
ano é um novo ano e nós vamos caminhando de esperança em esperança.
Ela nos manterá fiel a Deus, nos fará
perseverantes e nos levará até as portas da eternidade. Aí então, e só aí,
ela se despedirá de nós e terá cumprido sua missão.
Além disso, para cada cristão,
o Natal deve transformar-se em epifania. Diz o Prefácio desta Solenidade: "É nosso dever entoar um cântico
em vosso louvor, porque hoje, para
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L
iluminar todos os povos, revelastes o
mistério de nossa salvação, fazendo
vosso Filho aparecer em nossa carne
mortal para renovar-nos na glória da
sua imortalidade".
É preciso que, celebrando a
Festa da Epifania, nos deixemos guiar
por estas estrelas, para que também
nós possamos em nossa vida encontrar o Salvador e colocar a seus pés
aquilo que temos de mais precioso,
a nossa própria vida. Se por um lado
nós somos guiados e conduzidos pela
estrela, por outro, recebemos a missão
de tornar-nos outras tantas estrelas
que iluminem e guiem nossos irmãos
à procura do Messias. É isto viver o
mistério da Epifania.
Caminhemos...
Pe. Paulo Roberto Gonzales

Santo Tomás de Aquino

ivre e obediente à voz do
Senhor prosseguiu nos estudos sendo
discípulo do mestre Alberto Magno
Neste dia lembramos uma das maiores
figuras da teologia católica: Santo Tomás de Aquino. Conta-se que, quando criança, com cinco anos, Tomás, ao
ouvir os monges cantando louvores a
Deus, cheio de admiração perguntou:
“Quem é Deus?”.
A vida de santidade de Santo
Tomás foi caracterizada pelo esforço
em responder, inspiradamente para
si, para os gentios e a todos sobre os
Mistérios de Deus. Nasceu em 1225
numa nobre família, a qual lhe proporcionou ótima formação, porém, visando a honra e a riqueza do inteligente
jovem, e não a Ordem Dominicana,
que pobre e mendicante atraia o coração de Aquino.
Diante da oposição familiar,
principalmente da mãe condessa, Tomás chegou a viajar às escondidas
para Roma com dezenove anos, para
um mosteiro dominicano. No entanto,
ao ser enviado a Paris, foi preso pelos
irmãos servidores do Império. Levado
ao lar paterno, ficou, ordenado pela
mãe, um tempo detido. Tudo isto com

a finalidade de fazê-lo desistir da vocação, mas nada adiantou.
Livre e obediente à voz do Senhor, prosseguiu nos estudos sendo
discípulo do mestre Alberto Magno.
A vida de Santo Tomás de Aquino foi
tomada por uma forte espiritualidade
eucarística, na arte de pesquisar, elaborar, aprender e ensinar pela Filosofia e Teologia os Mistérios do Amor de
Deus.
Pregador oficial, professor e
consultor da Ordem, Santo Tomás escreveu, dentre tantas obras, a Suma
Teológica e a Suma contra os gentios.
Chamado “Doutor Angélico”, Tomás
faleceu em 1274, deixando para a
Igreja o testemunho e, praticamente,
a síntese do pensamento católico.
Santo Tomás de Aquino, Rogai por
nós!

Frases
"Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha"
[Immanuel Kant]
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"Eu sofri por muitas catástrofes
na minha vida, a maioria nunca
aconteceu"
[Mark Twain]

Comercial: Atílio Sbrana

"Quem tem um 'porquê' enfrenta qualquer 'como'."
[Viktor Frankl]
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Auto-análise

										
Pe. Paulo Roberto Gonzales
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Liturgia

H

á muitos indivíduos adultos
que fisicamente nasceram há tempo, mas que ainda não amadureceram psiquicamente. E muitos destes
que ainda não nasceram psicologicamente, casam-se e geram filhos.
Nosso nascimento corresponde, pelo contrário, ao conhecimento do nosso "eu". Para isso é
necessário refletir sobre as reações
a um determinado estímulo, recordar as figuras importantes de infância, da adolescência, da juventude,
evocar os sonhos, os desejos, as dificuldades, os sentimentos de culpa,
de inferioridade que caracterizaram
nossa existência, e dar sentido a
tudo isso.
Ao final deste esforço experimentaremos uma grande satisfação, encontraremos a nós mesmos,
nos aceitaremos e nos sentiremos
libertados, vivos.
Voltar ao passado por causa
do passado, fixar-se na própria idealização é paralisante, tornar-se uma
fuga da realidade. Ao passo que
imergir no passado para dar sentir
aos fatos ocorridos serve para criar
nossa história pessoal.
Para cada um de nós, no
exato momento em que chegamos
a este mundo, começa uma história.
Todo ser humano tem o dever de
tomar consciência da própria indivi-

dualidade.
Com este propósito, apresentamos alguns métodos úteis para
uma melhor tomada de consciência
de nossa história pessoal: a avaliação
diária, o olhar-se a partir de fora, a
reflexão, o treinamento.
Todas as noites, antes de
deitar, é necessário ver o filme do
nosso dia, usando o mecanismo do
olhar-se a partir de fora. Então me
verei no momento de raiva, ou notarei que com tal pessoa fui por demais
condescendente, ou muito calado,
ou deixei de telefonar.
É importante, repito, olhar-se a partir de fora, para se fazer este
discernimento.
Enquanto fazemos esta avaliação vespertina, devemos também
perguntar-nos a razão de tal ou qual
comportamento.

N

Conversão de São Paulo,
o apóstolo dos gentios

o dia 25 de janeiro comemoramos o testemunho de conversão de
São Paulo. Sua primeira pregação foi
feita em Damasco. Muitos não acreditaram em sua mudança, mas ele perseverou e se abriu à vontade de Deus,
por isso se tornou um grande apóstolo da Igreja, modelo de todos os cristãos.
O apóstolo dos gentios e das
nações nasceu em Tarso. Da tribo de
Benjamim, era judeu de nação. Tarso
era mais do que uma colônia de Roma,
era um município. Logo, ele recebeu
também o título de cidadão romano.
O seu pai pertencia à seita dos fariseus. Foi neste ambiente, em meio a
tantos títulos e adversidades, que ele
foi crescendo e buscando a Palavra de
Deus.
Combatente dos vícios foi um
homem fiel a Deus. Paulo de Tarso
foi estudar na escola de Gamaliel, em
Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la
em prática. Nessa época, conheceu o
Cristianismo, que era tido como uma
seita na época. Tornou-se, então, um
grande inimigo dessa religião e dos

seguidores desta. Tanto que a Palavra
de Deus testemunha que, na morte de
Santo Estevão, primeiro mártir da Igreja, ele fez questão de segurar as capas
daqueles que o [Santo Estevão] apedrejam, como uma atitude de aprovação. Autorizado, buscava identificar
cristãos, prendê-los, enfim, acabar
com o Cristianismo. O intrigante é que
ele pensava estar agradando a Deus.
Ele fazia seu trabalho por zelo, mas de
maneira violenta, sem discernimento.
Era um fariseu que buscava a verdade, mas fechado à Verdade Encarnada.
Mas Nosso Senhor veio para salvar todos.
Encontramos, no capítulo 9
dos Atos dos Apóstolos, o testemunho: “Enquanto isso, Saulo só respirava
ameaças e morte contra os discípulos
do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas
para as sinagogas de Damasco, com o
fim de levar presos, a Jerusalém, todos
os homens e mulheres que seguissem
essa doutrina. Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente o
cercou uma luz resplandecente vinda
do céu. Caindo por terra, ouviu uma
voz que lhe dizia: ‘Saulo, Saulo, por
que me persegues?’. Saulo então diz:
‘Quem és, Senhor?’. Respondeu Ele:
‘Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro te é recalcitrar contra o aguilhão’. Trêmulo e atônito, disse Saulo: ‘Senhor, que queres que eu faça?’
respondeu-lhe o Senhor: ‘Levanta-te,
entra na cidade, aí te será dito o que
deves fazer'”.
O interessante é que o batismo de Saulo é apresentado por Ananias, um cristão comum, mas dócil ao
Espírito Santo.
São Paulo de Tarso, Rogai por nós!
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Pequeninos do Senhor

E

m novembro teve inicio em
nossa paróquia o projeto Pequeninos
do Senhor, uma Associação Católica
que tem como missão evangelzar
crianças de 3 a 7 anos, no Acolhimento durante as missas, e têm
como objetivo levar aos pequeninos, a Palavra de Deus, o Amor de
Jesus, as virtudes cristãs, e o respeito ao próximo e à criação, de forma
lúdica e apropriada a elas.
Essa Pastoral de Evangelização dos Pequeninos iniciou-se
em 1997, em casa como uma catequese infantil, com uma catequista
e 8 crianças cujos pais desejavam
que elas conhecessem Jesus desde
bem pequeninas. A ideia se espalhou e depois de um ano já eram
mais de 100 crianças com mais de
8 catequistas em duas casas, semanalmente.

O projeto foi reconhecido
e aprovado pela Arquidiocese
de Campinas em 2002 por Dom
Gilberto Pereira Lopes e, em
2005 por Dom Bruno Gamberini.
Aos 20 de fevereiro de 2010 foi
fundada a Associação Católica
Pequeninos do Senhor, tendo
como sede apostólica a Arquidiocese de Campinas, passando
a ser uma Pastoral de evangelização. Atualmente é reconhecida pelo atual Arcebispo de
Campinas, Dom Airton José dos
Santos.
No próximo dia 24, o projeto
retorna nas missas de domingo,
as 9h. Os interessados em participarem e colaborarem, podem procurar Stella ou Cibele.

C

Pe. Douglas celebra a
Primeira Missa

ontando com a presença de sacerdotes, seminaristas, missionários e voluntários da Comunidade Aliança
da Misericórdia, o Néo Sacerdote Douglas Antonio de Oliveira, apenas um dia após a
sua ordenação, celebrou sua
primeira Missa em nossa paróquia, no último dia 02.
Na Homilia, Pe. Paulo realçou a Missão de ser Padre nos dias de hoje, enaltecendo o carisma da Caridade,
presente na Espiritualidade
da Comunidade Aliança de
Misericórdia, na qual o Néo
Sacerdote Douglas encontrou o seu caminho respondendo generosamente a sua
Vocação. “Pe. Douglas, sinta-se parte da nossa comunidade, onde
sempre o acolhemos com muita alegria! ”, concluiu.
A Paróquia, manifestando a
sua gratidão, presenteou o Néo Sacerdote com uma túnica, casulas e Estolas, vestes sagradas própria dos Sacerdotes.
A associação
A Associação Aliança de Misericórdia foi fundada em 25/10/2000
pelos sacerdotes Antonello Cadeddu
e Enrico Porcu, a realidade da cidade
de São Paulo é marcada por profundas desigualdades sociais, o que traz
consequências sociais gravíssimas.
Esta realidade chamou a atenção dos
padres que fundaram a Aliança de Mi-

sericórdia no intuito de levar a estas
pessoas ações concretas que possam
inseri-las de forma digna na sociedade.
A Aliança de Misericórdia está
localizada em 43 cidades do Brasil, entre as quais Sorocaba, além de uma
unidade na Itália e Portugal. Os programas, projetos e ações da entidade
priorizam a população em situação de
rua e moradores de favelas.
No âmbito religioso a Aliança
de Misericórdia acolhe e une as forças de homens e mulheres, celibatários e casados, leigos e clérigos, que,
de várias formas e níveis, chamados
por Deus, tornam-se “filhos da misericórdia” para evangelizar as ovelhas
perdidas (cf. Lc 15, 4-7), confiantes na
potência do Espírito Santo, realizando
todas as obras de Misericórdia
que as próprias forças permitirem.
Junto aos trabalhos de evangelização, o Movimento realiza
diversas obras sociais junto à
população carente das periferias
e ruas, conjugando harmoniosamente evangelização e caridade
como faces de uma só moeda, e
sendo reconhecida juridicamente
como entidade de utilidade pública em âmbito municipal, estadual e federal.
Em Sorocaba a Comunidade
localiza-se a Rua Guiomar Ribeiro Novaes, 197, Vila Nicanor Marques – próximo ao Aeroporto Estadual.
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Nasceu o Salvador

C

H

oje na cidade de Davi nasceu
para nós um Salvador, que é o Cristo
Senhor. Com grande alegria, a Paróquia celebrou o Natal de Jesus, agradecendo e pedindo para que o renascimento também aconteça em nossos
corações.
Antes do Glória, um casal jovem do Dispa entrou com o bebê
Miguel (filho de Erick e Rafaela),
como o Menino Jesus, e assim a comunidade pode então cantar “Noite
Feliz”, momento de grande emoção.
Em sua homilia, Pe. Paulo
destacou que a graça se manifestou trazendo salvação e vida para
todos, com a possibilidade de uma
vida renovada e diferente na qual
devemos buscar. “Esta graça nos
traz a salvação e nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões
mundanas, ajudando-nos a viver
com justiça, equilíbrio e piedade”,
refletiu.
“Que compreendamos o
amor e celebremos a verdade, formando assim a comunidade de fé,
sabendo fazer escolhas, sendo au-

dacioso e multiplicando os talentos,
sempre buscando equilíbrio, justiça e
piedade”, concluiu.
Na mesma noite, Pe. Paulo
presentou o S. Izidro Telo com a imagem do Menino Jesus, para ser colocado na Creche Deus Menino.

Solenidade de Maria,
Mãe de Deus

omo um ciclo, encerramos
mais um ano civil e ao mesmo tempo
nos preparamos para o início do outro. Momento oportuno para agradecermos a Deus pelo que ano que tivemos e pedir pelo ano que se inicia.
Com a Santa Missa da Solenidade de Maria, Mãe Deus, tivemos a
oportunidade de refletir e ao mesmo
tempo optar por mudanças para que
2016 realmente seja novo.
Pe. Paulo afirmou que durante
o ano novo, sem dúvidas, cometeremos erros, mas com humildade podemos recomeçar o caminho. “Devemos
ter um propósito diferente, viver com
bom senso, buscando um rumo e uma

direção para viver”, disse.
Através disso, temos Maria
como modelo daquela que medita,
entende, discerne e dá forma ao Filho
de Deus, com um papel importantíssimo como modelo de Fé.
Finalizou desejando que tenhamos a oportunidade de meditar
qual é o sentido da vida durante 2016,
da nossa existência, da nossa comunhão e da nossa fraternidade. “Que
nós sejamos obreiros da paz, é fundamental que você faça acontecer, não
espere que a paz venha, ela já está
aqui e precisa mexer com você”, concluiu.
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Ano da Misericórdia

O

Papa Francisco com a “Bula
Misericordiae Vultus” (O rosto da Misericórdia) proclamou “o Ano Santo da
Misericórdia, a ser realizado de 8 de
dezembro de 2015 a 20 de novembro
de 2016.
“Jesus Cristo é o rosto Misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a
sua síntese. A misericórdia tornou-se
viva, visível, e atingiu o seu clímax em
Jesus de Nazaré. O Pai ‘rico em misericórdia’, depois de ter revelado o seu
nome como Deus misericordioso e
clemente, cheio de bondade e fidelidade, não cessou de demonstrar, de
vários modos e em muitos momentos
da história, a sua natureza divina. Na
‘plenitude do tempo’, mandou o seu
Filho, nascido da Virgem Maria, para
nos revelar de modo definitivo, o seu
amor. Quem O vê, vê o Pai (Jo14,9).
Com sua palavra, os seus
gestos e toda a sua pessoa, Jesus de
Nazaré revela misericórdia de Deus”,
afirma o Papa Francisco no início do
documento. Explica, em seguida, que
“sempre precisamos contemplar o
mistério da misericórdia que é fonte
de alegria, serenidade e paz; condição
da nossa salvação; a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade; a
lei fundamental que mora no coração
de cada pessoa, quando vê com os
olhos sinceros o irmão que encontra
no caminho da vida; caminho que une
Deus e o homem, porque nos abre o

Misericordiosos como o Pai Celeste
coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar do nosso pecado”. E acrescenta, que há momentos
em que somos chamados, “a fixar o
olhar na misericórdia, para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir
do Pai”. Foi, por isso, que proclamou
o “Jubileu Extraordinário da Misericórdia” como “tempo favorável para Igreja, a fim de se tornar mais forte e eficaz
o testemunho dos crentes”.
Após a leitura da apresentação oficial do Jubileu Extraordinário
do Ano da Misericórdia, o Papa explicou por que decidiu antecipar em
dez anos a convocação de um jubileu
extraordinário. Disse: “Simplesmente porque a Igreja é chamada, neste
tempo de mudanças de época, a oferecer mais vigorosamente os sinais da
presença e proximidade de Deus. Este
não é um tempo para nos deixarmos
distrair, mas pelo contrário, permanecermos vigilantes e despertamos em
nós a capacidade de fixar o olhar”.
Neste Ano Santo, queremos
fazer “a experiência de abrir o coração
àqueles que vivem nas variadas periferias existenciais, que muitas vezes o
mundo contemporâneo cria de forma
dramática”. Quantas situações de sofrimento estão presentes no mundo
atual; quantas feridas de muitos que
não têm voz, porque o seu grito se
apagou por causa da indiferença dos
povos ricos. A Igreja é chamada a tratá-las com a solidariedade e atenção

Vida & Saúde

Dicas rápidas

- Troque os alimentos e cereais feitos
com farinha branca pela versão integral, eles vão garantir mais saciedade
e nutrientes como o complexo B;
- Ingerir frutas, legumes e verduras
diariamente, pois são ricos em fibras
alimentares ajudando no bom funcionamento intestinal e a manter os

níveis ideais de glicose e do colesterol;
- Escolher bons tipos de gordura
como as polinsaturadas e monoinsaturadas presentes no azeite, abacate, oleaginosas e, deixar de lado
as saturadas e trans contidas em
carnes gordas, manteiga, queijos
amarelos, frituras, biscoitos recheados etc…
- Água: Capriche no consumo!
- Antes da atividade física consuma
sempre uma fonte de carboidrato
como uma fruta ou suco ou uma fatia de pão integral… Isso garante a
energia que o corpo precisa.
Gerusa Helena Zorman Muraro
Nutricionista CRN 3 - 10293

devidas, abrir os olhos para as feridas
de tantos irmãos e irmãs privados da
própria dignidade.
Explicou também como deverá ser vivido o Jubileu: “Um Ano Santo
para sentirmos intensamente em nós
a alegria de ter sido reencontrado por
Jesus, que veio, como Bom pastor, à
nossa procura, porque estávamos extraviados. Um Jubileu para nos darmos
conta do seu amor, quando nos carrega nos seus ombros e nos traz de volta
à casa do Pai”.
É vivo o desejo do Papa que
“o povo cristão reflita, durante o Jubileu, sobre 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 (Mt 5,
1-11; 25, 31-45).
Que este “Ano Santo da Misericórdia” seja um convite para que

vivamos “a sabedoria da misericórdia”;
que deixemos de lado tudo aquilo que
nos fecha ao amor misericordioso do
Pai e nos afasta do convívio harmonioso com os irmãos; que nos unamos na
construção de uma sociedade de paz
e um mundo onde se cuida do meio
ambiente e se valorizam as diferenças
entre os seres humanos; que não nos
deixemos “cair na indiferença que humilha”; que abramos os nossos olhos
para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs privados
da própria dignidade.
A misericórdia, para a fé cristã
na sua compreensão profunda, significa “o amor solidário que compromete
cada pessoa com os outros seres humanos e mesmo com a Terra e a Natureza ferida pela desumanidade do
sistema que domina o mundo”.
“Misericórdia é dar a vida a
quem precisa” (Sto. Agostinho).
Jayme Rodrigues de Almeida Filho
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História da Campanha da
Fraternidade no Brasil

Pastoral Social

A

Resumo do mês de Dezembro

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

A

Campanha da Fraternidade
nasceu por iniciativa de Dom Eugênio de Araújo Sales, em Nísia Floresta,
Arquidiocese de Natal, RN, como expressão da caridade e da solidariedade em favor da dignidade da pessoa
humana, dos filhos e filhas de Deus.
Assumida pelas Igrejas Particulares da
Igreja no Brasil, a Campanha da Fraternidade tornou-se expressão de comunhão, conversão e partilha. Comunhão
na busca de construir uma verdadeira
fraternidade; conversão na tentativa de deixar-se transformar pela vida
fecundada pelo Evangelho; partilha
como visibilização do Reino de Deus
que recorda a ação da fé, o esforço do
amor, a constância na esperança em
Cristo Jesus (Cf. 1Ts 1,3).
A Campanha da Fraternidade
tem hoje os seguintes objetivos permanentes:
01 – Despertar o espírito comunitário
e cristão no povo de Deus, comprometendo, em particular, os cristãos na
busca do bem comum;
02 – Educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, exigência central do Evangelho;
03 – Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da
Igreja na evangelização, na promoção
humana, em vista de uma sociedade
justa e solidária (todos devem evangelizar e todos devem sustentar a ação

evangelizadora e libertadora da Igreja)”.
A coleta da Campanha realizada como um dos gestos concretos
de conversão quaresmal tem realizado
um bem imenso no cuidado para com
os pobres.
Ao percorrermos o itinerário da Campanha que nossos irmãos
nos prepararam, possamos continuar
seguindo Cristo, caminho, verdade e
vida (Cf. Jo 14,6).
A Campanha da Fraternidade
Ecumênica (CFE) de 2016, que tem por
objetivo o debate de questões relativas ao saneamento básico, desenvolvimento, saúde integral e qualidade
de vida aos cidadãos. O tema escolhido para a Campanha é “Casa comum,
nossa responsabilidade”, e o lema,
“Quero ver o direito brotar como fonte
e correr a justiça qual riacho que não
seca” (Am 5.24).
A reflexão da CEF 2016 será
a partir de um problema que afeta o
meio ambiente e a vida de todos os
seres vivos, que é a fragilidade e, em
alguns lugares, a ausência dos serviços de saneamento básico em nosso
país. O texto-base está organizado
em cinco partes, a partir do método
“ver, julgar e agir”. Ao final, são apresentados os objetivos permanentes da
Campanha, os temas anteriores e os
gestos concretos previstos durante a
Campanha de 2016.

Alimentos
Abacaxi em caldas - 1 lt/ Achocolatado - 6 unid/ Açúcar - 34kg/ Açúcar
Cristal - 30 kg/ Amendoim - 1 pct/
Azeite - 1 unid/ Azeitona - 2 pct/ Arroz - 108 kg/ Bala - 1 pct/ Batata palha
- 2 pct/ Bolacha Champanhe - 2 pct/
Bolacha salgada - 3 pct/ Bolacha de
maisena - 4 pct/ Bolacha Recheada 11 pct/ Café - 13 pct/ Cappuccino - 1
pct/ Chocolate - 2 pct/ Creme de leite
- 2 unid/ Doce de leite - 1 und/Ervilha
- 4 lata/ Extrato ou molho de tomate 19 unid/ Farinha de mandioca - 7 pct/
Farinha de milho - 8 unid/ Farinha de
trigo - 14 pct/ Farofa pronta - 2 pct/
Feijão - 43 kg/ Fubá - 13 pct/ Gelatina
- 1 pct/ Goiabada - 2 pct/Leite - 46 l/
Leite condençado - 3 lt/ Leite em pó 31 pct/ Lentilha - 3 pct/ Macarrão - 43
pct/ Maionese - 2 sa/ Marrom glacê

- 3 unid/ Milho verde - 5 lt/Miojo - 1
unid/ Mistura p/ bolo - 4 unid/ Mistura
p/ cuscuz - 2 pct/ Mix de frutas secas 2 unid/ Óleo - 16 l / Panetone - 2 unid/
Papinha Nestlé - 5 unid/ Patê de presunto - 1 unid/ Pêssego em caldas - 1
lt/ Provolone - 1unid/ Queijo Ralado
- 1 pct/Rosquinha de coco - 1 pct/ Sal
- 9 kg/ Sagu - 1 pct/ Salame - 1 unid/
Sardinha - 5 lt/ Suco em pó - 1 unid/
Suco de Uva - 1 l/ Tempero pronto - 6
lt/ Torrada - 1 pct/ Torroni - 2 unid/
Uva Passas - 1 pct/ Vinagre - 2 l.
Limpeza
Água sanitária - 4 l/ Amaciante - 1 l/
Detergente - 11 unid/ Esponja - 4 pct/
Papel Toalha - 2 ro/ Sabão em pedra 2 pct/ Sabão em pó - 1 pct.
Higiene
Condicionador - 7 unid/ Escova de
dente - 3 unid/ Fralda Geriátrica - 7
unid/ Papel higiênico - 21 unid/ Pasta
de dente - 7 unid/ Sabonete - 36 unid.
Diversos
Livros - 13 unidade/ CD’s - 7 unid/
Roupas - 182 peças/ Sapatos - 33 pares/ Brinquedos - 102 pçs/ Bazar - 20
pçs/ Mochila - 1 pç/ Óculos de grau
- 4 unid/ TV - 2 unid.
As entidades assistidas estão precisando de produtos de limpeza e higiene pessoal.

Pastoral Social

D

Espinho alheio

urante a Era Glacial, muitos
animais morriam por causa do frio.
Os porcos-espinhos, percebendo
esta situação, resolveram se junta em
grupos, assim se agasalhavam e se
protegiam mutuamente.
Mas os espinhos de cada um
feriam os companheiros mais próximos, justamente os que lhes forneciam calor. E, por isso tornavam a se
afastar uns dos outros. Voltaram a
morrer congelados e precisavam fazer uma escolha: Desapareceriam da
face da Terra ou aceitavam os espi-

nhos do semelhante.
Com sabedoria, decidiram
voltar e ficar juntos. Aprenderam, assim, a conviver com as pequenas feridas que uma relação muito próxima
podia causar, já que o mais importante
era o calor do outro.
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emos muito que agradecer a Deus, afinal, infinitas graças foram derramadas sobre nossa comunidade jovem. Além do trabalho voluntário que nos
impulsiona a amar o próximo, pudemos nos alegrar com nossa quadrilha junina, realizar o Encontro de Jovens, participar e ganhar o Torneio Bílblico de Sorocaba e encerrar o ano com uma linda confraternização, após um mês de competição de esportes, gincana de filantropia e estudo bíblico.
Em 2016 teremos muito mais, eis que também organizaremos o Torneio Bíblico da Arquidiocese e para isso contaremos com a ajuda de toda a comunidade.
Jovem, venha para o DISPA – todos os domingos às 16h00

