“Eu sou o pão vivo
descido do céu...”
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Santo do mês
Editorial

29 de junho

São Pedro e São Paulo

E

stamos por viver as festas
em comemoração de São Pedro e
São Paulo, portanto, festa da nossa
paróquia que tem a alegria de ter
como padrinho São Paulo.
Reflitamos. Se Pedro aparece como fundamento institucional da Igreja, Paulo aparece mais na
qualidade de fundador carismático.
Sua vocação se dá na visão do Cristo
no caminho de Damasco:de perseguidor, transforma-se em mensageiro de Cristo: "apóstolo".
É ele que realiza, por excelência, a missão dos apóstolos, de
serem testemunhas de Cristo "até
aos extremos da terra" (At 1,8). As
cartas a Timóteo, escritas da prisão
em Roma, são a prova disto, pois
Roma é a capital do mundo, o trampolim para o Evangelho se espalhar
por todo o mundo civilizado daquele tempo. Ele é o "apóstolo das nações".
No fim da sua vida, pode
oferecer sua vida como "oferenda
adequada" a Deus, assim como ele
ensinou. Como Pedro, ele experimenta Deus como um Deus que liberta da tribulação.
Pedro e Paulo representam
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E
duas vocações na Igreja, duas dimensões do apostolado, diferentes,
mas complementares. As duas foram
necessárias, para que pudéssemos
comemorar, hoje, os fundadores da
Igreja universal. A complementaridade dos dois "carismas" continua
atual: a responsabilidade institucional e a criatividade issionária. Esta
complementaridade pode provocar
tensões; as preocupações de uma
"teologia romana" podem não ser as
mesmas que as de uma "teologia latino-americana".
A recente polêmica em torno da Teologia da Libertação mostrou que tal tensão pode ser extremamente fecunda e vital para a
Igreja toda.
Nesse dia celebra-se especialmente o "dia do Papa". Rezemos
pelo nosso querido Para Francisco.
Pe. Paulo Gonzales

stes santos são
considerados “os cabeças
dos apóstolos” por terem
sido os principais líderes
da Igreja Cristã Primitiva,
tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e
zelo missionários.
Pedro, que tinha
como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do Apóstolo
André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus
e, deixando tudo, seguiu
ao Mestre, estando presente nos momentos mais
importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome
de Pedro.
Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo
que culminaria em Sua morte por crucifixão. O próprio Senhor o confirmou
na fé após Sua ressurreição (da qual
o apóstolo foi testemunha), tornando-o intrépido pregador do Evangelho
através da descida do Espírito Santo
de Deus, no Dia de Pentecostes, o que
o tornou líder da primeira comunidade. Pregou no Dia de Pentecostes e
selou seu apostolado com o próprio
sangue, pois foi martirizado em uma

das perseguições aos cristãos, sendo
crucificado de cabeça para baixo a
seu próprio pedido, por não se julgar
digno de morrer como seu Senhor, Jesus Cristo. Escreveu duas Epístolas e,
provavelmente, foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse
seu Evangelho.
Paulo, cujo nome antes da
conversão era Saulo ou Saul, era natural de Tarso. Recebeu educação
esmerada “aos pés de Gamaliel”, um
dos grandes mestres da Lei na época.
Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de
perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos
deles.
Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio
Senhor Ressuscitado lhe apareceu e o
chamou para o apostolado. Recebeu
o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Tornou-se
um grande missionário e doutrinador,
fundando muitas comunidades. De
perseguidor passou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o
martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu treze Epístolas e ficou
conhecido como o “Apóstolo dos gentios”.
São Pedro e São Paulo, rogai
por nós!
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Aceitação de si mesmo

Terço dos Homens

Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
o último dia 29 de maio, foi
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realizado
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com Adoração ao Santíssimo e oração
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A

Lembre-se de que você vale
muito mais do que seu comportamento, do que suas atitudes.
Há em você coisas que não
lhe agradam. Muito bem. Você está
procurando percorrer o caminho da
realização. Precisamente por ser imperfeito é que você sente o desejo de
crescer. Quem não reconhece que
pode sempre melhorar, tornar-se
mais completo, mais belo, não vive,
mas está morto por dentro.
A vida está toda aqui: empregar a energia disponível em função de um maior grau de realização.
Mas falemos de auto-aceitação.
Além de termos consciência
do valor intrínseco da pessoa, devemos considerar-nos seres complexos
e polimorfos. Não podemos ter um
conceito único de nós mesmos: ou
positivo ou negativo. Devemos, pelo
contrário, levar em conta a complexidade dos componentes que constituem a nossa ersonalidade.
Em muitos casos, a auto-aceitação torna-se difícil devido à não
-aceitação do próprio aspecto físico.
Quero dar alguns conselhos práticos
para superar este empecilho.
Se o seu aspecto não lhe
agrada, experimente fazer um elenco
das partes que constituem o seu corpo: nariz, boca, olhos, pernas. Você
perceberá que algumas partes, embora não lhe agradem, também não
lhe desagradam.
E há outras que lhe agradam.
A seguir, procure pensar em
seu corpo por dentro: baço, fígado,
rins, coração. E você se dará conta
de que não temos um corpo, mas
somos um corpo! E entenderá que a
beleza física é só um conceito cultural, exterior, característico, e que va-

Pensemos, por exemplo, nos
condicionamentos da publicidade,
da moda, principalmente no que diz
respeito ao corpo. Se alguém não
tem um nariz regular, se uma mulher
não tem os seios que se aproximam
da forma ideal ditada pelo modelo
cultural imperante, se a pessoa não
possui um corpo enxuto, pernas retas, não se sente viva, não se sente
ela mesma.
No entanto, todo ser humano é único e irrepetível no físico e na
psique. Devemos sentir-nos orgulhosos do corpo que temos, qualquer
que seja a sua forma exterior.
Cada um de nós tem o dever
de se respeitar. Respeitar-se significa
aceitar-se, assumir o motivo criador
de nossa fisicidade, ainda que escape
ao nosso raciocínio.
A pessoa que se preocupa com sua auto-aceitação e como
agradar a si mesma, como amar-se,
não se sente oprimida, de modo algum, por seu próprio corpo. Pelo
contrário, sente pena dos que acreditam ser humanos só porque possuem um corpo que os outros afirmam ser atraente.
É evidente que o fato da subestima, da não-aceitação de si, do
não se agradar, do não se amar, pode
ser explicado, estudando, analisando
a vida, a própria história pessoal.
Este não é o momento para
traçar o itinerário do desenvolvimento psicológico, as diversas fases que
um ser humano percorre do nascimento até a estabilização da personalidade.
É certo que a auto-aceitação,
o conceito que se tem de si mesmo,
tem seu começo na psique, no modo
de assumir a vida. Isto pode ser feito
por todos.

do Santo Terço. Esperamos que seja o
primeiro de muitos encontros em família, para rezarmos todos juntos na
presença do Senhor. "Todo aquele,
pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao
homem prudente, que edificou a sua
casa sobre a rocha" (Mt 7,24
A oração do terço é muito
imporante e nos traz intimidade com

Nossa Senhora, pois ela é a maior intercessora e medianeira de todas as
graças realizas pelo seu filho Jesus. Em
1917, quando Nossa Senhora de Fátima fez a aparição para os três pastorinhos em Portugal, pede a eles que
reze o terço para a reparação dos pecados e pelas famílias.
Dia 20 de junho comemoramos 5 anos de fé e perseverança! Você
também é nosso convidado a participar! Nos reunimos toda terça-feira, as
20h. Venha fazer parte dessa Devoção
Mariana!
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Dispa participa da Missa de Corpus Christi
confeccionando o tapete

A

comunidade e jovens Dispa
deu sua colaboração à festa de Corpus Christie confeccionado o tapete
por onde o Santíssimo passou em
procissão no último dia 31 de maio.
Foram três meses de trabalhos, nos
quais os jovens se mobilizaram durantes os finais de semana, desenhando, pintando, recortando e
colando os desenhos que foram fixados no tapete pelo qual nosso Pároco saiu em procissão com o Santíssimo.
O material de melhor qualidade deste ano, um TNT vermelho,
encorpado, deu mais grandeza e
alegria à esta comemoração tão importante de nossa Igreja.
Aliados aos jovens, os cate-

quisandos também deram sua contribuição, dando inúmeros desenhos
que foram coloridos e recortados
por estes para auxliar no término do
tapete e vários casais ajudaram durante toda a preparação do evento.
E ainda, aliado a tudo isso, a
comunidade paroquial também deu
grande
contribuição, fornecendo
mantimentos para “manter” o tapete junto à rua,, sendo obtidos quase
250 quilos de alimentos.
Nossa comunidade agradece a todos que de uma forma ou de
outra se dispuseram a colaborar com
esta data tão significativa.
Dispa
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Solenidade de Corpus Christi

N

o dia 31 de maio, Igreja celebrou a Solenidade de Corpus Christi.
Nesta festa os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da
Eucaristia, na qual o próprio Senhor se
faz presente como alimento e remédio
de nossa alma. A Eucaristia é fonte e
centro de toda a vida cristã. Nela está
contido todo o tesouro espiritual da
Igreja, o próprio Cristo.
Nesse dia também foram provisionados 63 ministros, sendo da Eucaristia, Enfermos e Exéquias.
Em sua homilia, Pe. Paulo resaltou que quem se alimenta de Jesus e o tem dentro de si, é vitorioso
na vida. "Ele está realmente presente
atrás da aparência do pão e vinho,

mas está totalmente presente, como
vimos em muitos milagres eucarísticos", disse.
Também refletiu que hoje
também acontece esse milagre eucarístico, no qual só entendemos
através da linguagem do amor, para
formamos uma comunidade alegre e
vitoriosa. "O homem é divino e Deus
habita nele, não devemos desistir,
por mais dificil que seja, ter a certeza
de que Deus está presente e assim ir
construindo uma história diferente",
concluiu.
Ao final da Santa Missa, o
Santíssimo seguiu em procissão até
o Salão Paroquial, onde teve um momento de adoração e a bênção.

Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão

A

palavra ministério (do latim,
ministerium) tradução da palavra
grega “diaconia” significa serviço
dos irmãos para os irmãos, serviço
prestado a comunidade, “função servil” onde todo cristão é chamado a
servir, é uma espécie de prestação
de serviços prestado à comunidade,
respondendo a uma necessidade duradoura ou permanente.
A pessoa que tem esta função representa a própria comunidade, agindo com muita cautela, longe
de ser autoritário, longe de exercer
poder, por isso o chamado a fazer de
modo espontâneo e organizado. Os
ministérios são testemunhos (mais
do que classe na comunidade) de
serviço Ministros Extraordinários da

Sagrada Comunhão a Deus, á Igreja
e aos irmãos onde um Ministério se
completa com o outro tornando-se
necessários e dependentes, sem poderem como membros dizer um ao
outro que é mais importante e que
não depende um do outro. Os ministros extraordinários da comunhão
surgiram na Igreja Católica após o
Concílio Vaticano II, como resposta à
escassez de ministros ordenados, e à
necessidade de pessoas que pudessem auxiliar os ministros ordenados
na distribuição da comunhão em diversas circunstâncias, tarefa que para
muitos se tornava demasiado extenuante devido ao tempo e esforço
dispendido.
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A

pós o humilde clamor do
“Kyrie eleison”, que se eleva na miséria
humana para o alto, é como se abrisse
o Céu. O momento desta linda oração a Santa igreja nos da um resumo
daquilo que se realiza através da Santa Missa, o Mistério da nossa fé. Por
ela, Deus Uno e Trino é sumamente
glorificado e para o homem pecador
(ou seja, todos nós), por meio dela,
abrem-se novamente as portas do Paraíso perdido e o acesso para a felicidade e a paz eterna junto a Deus.
O “Glória” é um hino de louvor à Santíssima Trindade. Louvamos
ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, expressando muitas vezes, através do
canto (sabendo que o canto não é
obrigatório, pois podemos também
rezar esta bela oração), a nossa alegria
de filhos de Deus. Como já dito, vem
logo após o Ato Penitencial, porque o
perdão de Deus nos faz felizes e agradecidos. É motivado por uma alegria
que transborda de nosso coração de
maneira espontânea. Maria, ao anúncio do anjo, exclamou: “Minha alma
engrandece ao Senhor e meu espírito
exulta em Deus meu Salvador!”(Lc 1,
46-47).o Os anjos cantaram o “Glória”

Missa parte por parte (Parte 4)
no nascimento de Jesus (cf. Lc 2, 14). O
“Glória” é um hino de louvor dos mais
antigos. Vem desde os primeiros cristãos. Certamente foi inspirado no canto dos anjos que louvaram a Deus no
nascimento de Jesus em Belém: “Glória a Deus nos mais altos dos céus e
paz na terra aos homens por Ele amados”. (Lc 2,14).
Primeiro se dizia “paz na terra
aos homens de boa-vontade”. Agora
se Diz “aos homens por Ele amados”.
As palavras são diferentes, mas tem o
mesmo sentido. Na verdade o amor de
Deus é para todos, MAS NEM TODOS
ACEITAM O AMOR DE DEUS. Somente
as pessoas “de boa-vontade” se deixam amar por Ele. E QUEM NÃO TEM
NO CORAÇÃO O AMOR DE DEUS,
NÃO CONSEGUE GLORIFICÁ-LO.
O “Glória” é uma das mais
perfeitas formas de louvor, porque
se dirige aos Pai e a Jesus Cristo, na
unidade do Espírito Santo. Uma Curiosidade: Até a oitava linha do “Glória”,
nós glorificamos ao Pai; a seguir, dirigimos súplicas a Jesus, porque Ele é
nosso MEDIADOR e intercede por nós
junto ao Pai, no Espírito Santo. Veja (e
aproveitamos o momento para louvar

Coroação de Nossa Senhora

Deus):

Amém!

Glória a Deus nos mais altos
dos céus
e paz na terra aos homens por
Ele amados!
Senhor Deus, rei dos céus,
Deus Pai todo-poderoso,
nós vos louvamos,
nós vos bendizemos,
nós vos adoramos,
nós vos glorificamos,
nós vos damos graças por
vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, filho Unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de
Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do
mundo, tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do
mundo, acolhei a nossa súplica.
Vós que estais a direita do Pai,
tende piedade de nós.
Só vós sois Santo.
Só vós o Senhor.
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.

O “Glória” é cantado ou recitado nas Missas solenes, seja nos domingos e sábados ou nas festas dos
Santos. Não se diz na Quaresma e no
Advento, porque não são tempos próprios de expressar alegria. E o “Glória”
é um hino de alegria. Não se diz em
dia de semana porque, se for cantado
ou recitado em dias comuns, perderá o
sentido da festa e solenidade. O “Glória” expressa, pois, a grande alegria da
Assembleia solene dos filhos de Deus,
o que acontece aos domingos e festas.
Outra coisa: o “Glória” é um
hino oficial da liturgia. Tem uma fórmula fixa. Às vezes se cantam outros
hinos pouco diferentes. Lembramos
então que devem, pelo menos, conservar o mesmo sentido de louvor e
de glorificação de Deus que o Glória
oficial, escrito no MISSAL ROMANO.
Esta é uma dica mais voltada para o
ministério da música, ok?
“Ó MARIA, MÃE DO PURO
LOUVOR, INTERCEDEI POR NÓS!”
				
Pablo H. Macedo

Pastoral Familiar da Arquidiocese
visita a paróquia

C

omo já é tradição da paróquia, a Coroação de Nossa Senhora
aconteceu no último dia 31, durante
a missa de Corpus Christi. Organizada pela catequese, foi um momento
foi muito emocionante e participativo.

N

o dia 3 de junho, a equipe arquidiciocesana da Pastoral Familiar esteve em nossa paróquia para apresentar os trabalhos realizados e divulgar
a implantação da pastoral em nossa paróquia. Atualmente, o casal Thiago e
Carla Bottura está participando das reuniões.

7
Social

Vida & Saúde

Hábitos alimentares e consumo de
água ajudam no funcionamento do
intestino

Q

uem tem intestino preso nem
sempre gosta de falar sobre o assunto.
Entretanto, algumas doenças podem
estar por trás dessa dificuldade de
ir ao banheiro. Por isso, é muito importante procurar um especialista. A
constipação pode ser aguda – quando
acontece um episódio e depois regulariza – ou crônica – vários dias com
dificuldades para ir ao banheiro. Três
fatores caracterizam a constipação:
dor e esforço para evacuar e consistência do cocô.
Existem três fases comuns de
constipação na criança: A primeira
é quando a criança deixa o leite materno e passa a comer papinhas, por
exemplo. Depois, quando começa a tirar as fraldas. A terceira fase é quando
as crianças passam a frequentar a escola e precisam ir ao banheiro público.
Fatores emocionais, hereditários, hábitos de vida e alimentação também
influenciam. O ideal é que a criança vá
ao banheiro todo dia ou um dia sim,
um dia não.
Nos adultos, a lista de constipação nos adultos é um pouco maior:
Uso de chá diurético para emagrecimento, dietas muito restritivas, principalmente as que são ricas em proteína, uso de alguns medicamentos,

alergia alimentar, pouca ingestão de
água, sedentarismo, postergar a ida
ao banheiro. É preciso olhar os hábitos, adequar o consumo de alimentos
com alto teor de fibras solúveis e não
tomar laxante sem indicação médica,
No caso dos idosos, a preocupação é maior, eles podem precisar do
uso de enzimas digestivas que auxiliam a digestão das proteínas. No caso
deles, o ideal é consumir proteínas de
mais fácil digestão como peixe, frango
e proteínas vegetais. Evitar consumo
de queijo e comer farinha.
					
Dra. Gerusa Helena Zorman Muraro
Nutricionista
CRN 3 - 10293

A

Resumo - Mês de Maio

Pastoral Social além de famílias da comunidade atendeu as entidades Aliança da Misericórdia, ANG,
ARCA, Caps-AD, LAFID, Residência Terapêutica 1 e Residência Terapêutica
Mista e Casa do Adolescente.
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 maio.
Alimentos
Achocolatado - 08 un./ Açúcar - 42
kg/ Ameixa preta - 01 un./ Arroz - 175
kg/ Bolachas - 15 pct/ Café - 17 pct/
Caldo de Galinha - 02 un./ Creme de
Leite - 02 pct/ Ervilha - 01 un./ Farinha
de mandioca - 09 pct/ Farinha de trigo - 12 pct/ Farinha de milho - 04 un./
Feijão - 61 kg/ Fubá - 05 pct/ Gelatina
- 03 un./ Goiabada - 04 un./ Leite - 50
l/ Leite Condensado - 02 un./ Leite em
pó - 09 pct/ Macarrão - 46 pct/ Maionese - 03 un. / Miojo - 03 un./ Molho

de tomate - 24 un./ Óleo - 33 l./ Sal
- 05 kg/ Suco - 03 un./ Tempero - 06
un./ Torrada - 01 un. / Vinho - 01 un.
Limpeza
Cif Banheiro - 01 l./ Desengordurante
- 01 l./ Detergente - 03 un./ Sabão Liquido - 01 l./ Sabão em pedra - 15 un.
Higiene
Absorvente - 16 pct/ Barbeador - 04
un./ Condicionador - 02 un./ Escova
de dente - 02 un./ Fralda geriátrica 02 un./ Gel de cabelo - 02 un./ Papel
higiênico - 50 rolos/ Pasta de dente 30 un./ Perfume - 01 un./ Protetor de
calcinha - 01 un./ Sabonete - 39 un./
Shampoo - 02 un.
Diverso
Avental - 47 un./ Bolsa - 02 un./ Copo
plástico - 05 un./ Guarda chuva - 02
un./ Meia de compressão - 01 conj./
Medicamentos - 05 un./ Pano de prato - 12 un./ Pote infantil - 02 un./
Roupas - 154 pç/ Sapatos - 30 ps./ Toalhas - 03 un./ Toalhas de mesa - 08
un./ Toalhas de rosto - 20 un.

8

I Encontro de Amigos com Cristo

"

Amai-vos uns aos outros
como Eu vos amei” (Jo 13, 34), inspirados nesse mandamento deixado por
Jesus, os jovens do DISPA participarão nos dias 27, 28 e 29 de julho do
I Encontro de Amigos com Cristo, na
Associação Nossa Senhora Rainha da
Paz, em Itapetininga.
Com a proposta de criar vínculos entre os jovens participantes
de nossa comunidade, esse Encontro
é diferente de tudo o que já foi feito,
pois toda a montagem será feita pelos
próprios jovens, coordenados por diversos casais de nossa Paróquia.
Cada grupo recebeu um tema,

relacionado à fé católica, para desenvolver e apresentar aos demais, de
maneiras lúdicas e com uma linguagem própria da juventude.
Cerca de 70 pessoas estão envolvidas na realização desse Encontro,
uma experiência nova e desafiadora,
que, sob a inspiração do Espírito Santo, criará vínculos e produzirá muitos
frutos em nossa comunidade jovem.
Há ainda algumas vagas disponíveis e as inscrições podem ser
feitas aos domingos, nas reuniões do
DISPA, às 17h ou após a Santa Missa
das 19h.

Curtas do Dispa
- E o Dispa já iniciou os trabalhos
da nossa tradicional festa julina, que
acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de julho
próximo. Além do habitual correio
elegante, a comunidade jovem também ficou responsável pela barraca da “boca do palhaço”. A correria
atrás das prendas já é grande!
- E agora com a barraca, o Dispa
também concorrerá ao prêmio da
“barraca melhor decorada”. Em ritmo de copa do mundo, cada barraca representará um país, mediante
um sorteio já ocorrido. O desafio
dos jovens será surpreender com a
Espanha!!!

- ANIVERSARIANTES DO MÊS DE
MAIO

Dispa inicia os trabalhos do 40º
Torneio Bíblico
Inscrições serão abertas no dia 19 de junho

N

ossa Comunidade Jovem Dispa já iniciou neste mês de junho, os
trabalhos referentes à organização do
quadragésimo Torneio Bíblico da Arquidiocese de Sorocaba, tendo em
vista, assim como em 2015, ter se sagrado campeão no ano passado.
Com o tema que segue desde
2013 "Para que Nele nosso Povos Tenham Vida", e neste ano, com o estudo
do "Livro da Sabedoria" com o Lema:
"A Sabedoria é um espírito amigo do
Ser Humano"), o torneio ocorrerá nas
dependências do Ginásio de Esportes de Escola Dom Aguirre, situada na
Avenida General Osório, nos dias 23 e
30 de setembro (domingos), além das
provas escritas que ocorrerão no dia
22 e 29 (sábados).
Nosso jovens pretendem visitar grande parte dos grupos a partir
da segunda metade de junho. Além
disso, iniciaremos gradualmente a formação das equipes para preparar as
provas de quadra, incluindo a gincana
e o recebimento da prova filantrópica (arrecadação), além das equipes de
júri de quadra, júri de sala, monitores,
limpeza, secretaria, recepção, lanche,
patrocínio, liturgia, segurança, espiritualidade, apoio, equipe musical e de
apresentação.

Na ultima organização feita
pelo Dispa em 2016, com o auxílio de
toda a comunidade, contamos com
cerca de 220 paroquianos para trabalhar no evento, sendo quase metade
jovens. Chegamos a recepcionar cerca
de 600 participantes de 13 diferentes
grupos diferentes em dois domingos
de setembro.
Contamos assim com todo
apoio de nossa comunidade para
apoiar, divulgar, patrocinar, e participar diretamente do evento nas equipes que necessitar voluntários.
A expectativa é de que, como
todos os outros anos, o Torneio seja
marcado com um espírito de amizade
e confraternização entre os grupos e
seus participantes, com o intuito de
marcar os quarenta anos de grandes
momentos entre as comunidade jovens de nossa Diocese.

