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Editorial

Santo do mês

22 de agosto

A

gosto é considerado o Mês
Vocacional, dedicado à reflexão sobre as vocações em geral. Neste mês,
costuma-se celebrar as diferentes
vocações por semana: Primeiro domingo: vocação sacerdotal; Segundo
domingo: vocação familiar, dos pais;
Terceiro domingo: vocação à vida
consagrada dos religiosos e das religiosas; Quarto domingo: vocação do
laicato na Igreja, ministérios leigos e
catequistas.
Deus quis precisar de nós.
Como em Jeremias 1,5 - “Antes que
no seio fosses formado, eu já te conhecia; antes do teu nascimento, eu
já te havia consagrado” - Deus espera de nós uma resposta a Seu chamado. É esta a vocação de cada um.
No mês dedicado por excelência à reflexão sobre o serviço na
Igreja, tomamos consciência de que
o Reino de Deus se faz pela providência infinita do Pai, mas também
com a participação de cada um de
nós.
Quando refletimos sobre a
vocação, chegamos à conclusão de
que o Senhor nos criou para um objetivo específico: todos nós somos
chamados a participar, com nossos
dons e talentos, na edificação do
Reino.
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Nossa Senhora Rainha

N
O mais profundo e tocante
em tudo isso é que, mesmo Deus
não precisando de nossa ajuda, Ele
quis precisar, quis contar conosco.
Se formos sensíveis em perceber esse desejo de Deus é impossível sermos indiferentes.
Viver a vocação é consagrar
a nossa vida a um ideal. A nossa realização pessoal reside em entender
qual é a nossa vocação e agir de
acordo com os ditames de Deus que
fala ao nosso coração.
Que Ele nos fortaleça para
que tenhamos a disponibilidade e a
coragem de dizer “sim” ao Seu projeto, mesmo diante de nossas limitações, das nossas dificuldades, do
nosso comodismo, dos nossos medos.
Forte abraço!
Pe. Paulo Gonzales
(Texto extraído do Mensageiro de
Santo Antonio)

ossa Senhora é aquela
que do Céu reina sobre as almas cristãs, a fim de que haja a
salvação.
Instituída pelo Papa Pio
XII, celebramos no dia 22 de
agosto, a memória de Nossa
Senhora Rainha, que visa louvar
o Filho.
Paralela ao reconhecimento do Cristo Rei, encontramos a realeza da Virgem a qual
foi assunta ao Céu. Mãe da Cabeça, dos membros do Corpo
místico e Mãe da Igreja; Nossa
Senhora é aquela que do Céu
reina sobre as almas cristãs, a
fim de que haja a salvação: “É
impossível que se perca quem
se dirige com confiança a Maria e a quem Ela acolher” (Santo
Anselmo).
Nossa Senhora Rainha,
desde a Encarnação do Filho de Deus,
buscou participar dos Mistérios de
sua vida como discípula, porém sem
nunca renunciar sua maternidade divina, por isso o evangelista São Lucas
a identifica entre os primeiros cristãos:
“Maria, a mãe de Jesus” (Atos 1,14).
Diante desta doce realidade de se ter
uma Rainha no Céu que influencia a

Terra, podemos com toda a Igreja saudá-la: “Salve Rainha” e repetir com o
Papa Pio XII que instituiu e escreveu
a Carta Encíclica Ad Caeli Reginam (à
Rainha do Céu): “A Jesus por Maria.
Não há outro caminho”.
Nossa Senhora Rainha, rogai por nós!

Agradecimento
As responsáveis pela
barraca de doces
(Círculo Esperança III)
agradecem a todos que
fizeram doações e contribuíram para o sucesso da quermesse, que
aconteceu em julho.
O nosso muito
obrigado!
Que Deus os abençoe!!!
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Escolha a vida!
Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘				
										
essa edição, trouxemos o o medo que ganha um coração que

N

texto que o pároco da Igreja São Miguel Arcanjo e Santa Rita em Milão
(Itália) escreveu para algum grupo
pro-aborto que pichou a fachada da
igreja com a frase "Aborto livre também para Maria". Reflita!

"Estimado escritor anônimo das paredes,
Lamento que não sejas capaz
de seguir o exemplo da sua mãe. Ela
teve coragem. Ela te concebeu, continuou com a gravidez e te deu a luz.
Poderia ter abortado. Mas não o fez.
Te criou, te alimentou, te limpou, te
visitou. E agora você tem uma vida e
a liberdade de escolher fazer o que
quiser com ela.
Uma liberdade que está
usando para dizer-nos que seria
melhor que pessoas como você não
venha a este mundo. Lamento, mas
não estou de acordo. E realmente admiro sua mãe porque ela foi valente.
E com certeza ainda é, porque, como
qualquer mãe, está orgulhosa de ti,
mesmo se te comportas mal, porque
sabe que dentro de ti há coisas boas
e só precisa descobrir como fazê-las
sair.
O aborto é uma coisa sem
sentido. É a morte que vence a vida. É

quer lutar e viver, não morrer.
Você quer escolher quem
tem o direito de viver e quem não
tem, como se fosse um direito simples.
É uma ideologia que supera
a humanidade e quer tirar a esperança. Toda esperança. Admiro todas
aquelas mulheres que, apesar de mil
dificuldades, tem o valor para seguir
em frente. Você, valor, não tem nenhum, já que te escondes no anonimato. E já que estamos, também
gostaria de te dizer que nosso bairro
já tem muitos problemas e que não
precisa de gente que mancha as paredes e arruíne o pouco de bem que
nos resta.
Quer mostrar que é valente?
Faz do mundo um lugar melhor, ao
invés de querer destruí-lo. Ame no
lugar de odiar. Ajude os que estão
passando por dores, aos que estão
sofrendo. E dê sua vida, ao invés de
querer tirá-la! Estes são os verdadeiros valentes!
Felizmente, nosso bairro, o
que você tentou destruir, está cheio
de gente valente! Que sabem amar-te também a ti, que nem sequer
sabe o que escreves."

Aconteceu

Paróquia recebe imagem peregrina de
Nossa Senhora da Ponte

D

o último dia 13, a Paróquia
teve a alegria em receber a visita da
imagem peregrina de Nossa Senhora
da Ponte.
A imagem percorreu todas as
paróquias pertencentes a Arquidiocese e retornou para a Catedral no dia
15, data que celebramos a festa de
Nossa Senhora da Ponte, padroeira
de Sorocaba.
De origem portuguesa e devoção pessoal do fundador da cidade
Baltazar Fernandes. Pelos menos duas
explicações para invocação tão singular: uma geográfica e outra mais teológica. A primeira seria a capela junto
a uma ponte na cidade de Ponte de
Lima em Portugal existentes até hoje.
A outra nasce da função de

todas as pontes: unir o que está separado, aproximar o que está distante, encurtar as distâncias, pois ao gerar em seu virginal ventre o Salvador
Maria torna-se essa “ponte” que une
o céu à terra e assim nos aproxima de
Deus. 		
A imagem hoje venerada na
Catedral não é a primeira mas é de origem portuguesa, esculpida em madeira e com belíssima policromia também
original e totalmente restaurada no início deste século e que lhe devolveu a
beleza original. É a única Catedral que
venera a Mãe de Jesus com esse título.
Nossa Senhora da Ponte .....
Rogai por nós
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1º Encontro de Amigos em Cristo

N

os dias 27, 28 e 29 de julho,
nas dependências da casa de Retiros
Rainha da Paz, em Itapetininga, com
mais de 100 participantes, incluindo
jovens e adultos, tivemos nosso primeiro encontro de amigos com Cristo, um final de semana aprendendo
ainda mais sobre os ensinamentos
de Jesus.
Também pudemos notar a
importância das orações em nossa
vida de caminhada cristã, momentos
inesquecíveis e únicos para muitos, e
lembranças muito alegres a outros.
O encontro foi a primeira experiência de muitos de nossos

N

jovens, e alguns puderam relembrar
grandes momentos em que passaram
neste lugar tão abençoado.
Esse encontro nos proporcionou o crescimento e entendimento
de nossa fé, onde de diversas formas
podemos notas que cada detalhe é
importante para nossa caminhada na
comunidade jovem.
Em nome do dispa agradeço
a cada um de vocês que rezaram por
nós e por este encontro que aconteceu, que seja o primeiro de muitos outros encontros de amigos!
Larissa Carmona

Batismo e Eucaristia da Gabriele

o mesmo dia em que nosso
jovens estavam presentes na missa de
Ação de Graças do Primeiro Encontro
de Amigos, a jovem Gabriele, também
pertencente ao Dispa, era batizada e
também recebia a Primeira Eucaristia.
Em momento de alegria e
emoção, Gabi, como é chamada pelos
amigos,. recebeu o Espirito Santo, e se
tornou participante do Reino de Deus.
A esta jovem, o Dispa parabeniza e deseja que Deus a abençoe
sempre mais!!
Dispa

Torneio Bíblico se
aproxima

G

rande é a expectativa em
nossa Paróquia com relação ao
Quadragésimo Torneio Bíblico que
será sediado pelo nossa Comunidade Jovem Dispa. As quase cento e
cinquenta pessoas que trabalharão
nesse evento já iniciarão seus trabalhos em equipes, lembrando que as
visitações já estão em seu término.
O Torneio ocorrerá nos
dias 22, 23, 29 e 30 de setembro,
nas dependências do Colégio Dom
Aguirre.
É a quinta vez em sua história que o Dispa sagra-se campeão
neste evento e tem a missão de sedia-lo no âmbito da Diocese.
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Agosto: mês de rezar por todas as
vocações na construção de uma
cultura vocacional

A

Igreja no Brasil celebra todos
os anos durante o mês de agosto, o
Mês Vocacional e os quatro domingos
já contam com sugestões de oração,
que foram elaboradas pela Pastoral
Vocacional do Brasil em parceria com
a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB). Este ano, a temática é
“Seguir Jesus a luz da fé” e o lema: “Sei
em quem acreditei” (2Tm 2,12).
“O objetivo principal é animar
e reanimar as comunidades, paróquias
e dioceses que rezem pelas vocações
de forma especial incentivando as orações e promovendo as vocações em
cada realidade e da sua maneira”, destaca o coordenador nacional da Pastoral Vocacional, padre Elias Aparecido
da Silva.
Nesse contexto, cada domingo do mês de agosto é dedicado à
celebração de uma determinada vocação. No primeiro, celebra-se sacerdócio e os ministérios ordenados; no
segundo, o matrimônio junto à semana da Família; no terceiro, a vida

consagrada, e por fim, no quarto, a
vocação dos Leigos. Cada oração tem
comentário inicial, preces e oração final. O material e o cartaz já estão disponíveis.
Padre Elias convida os fieis a
celebrar esse mês vocacional na sensibilidade da oração, colocá-lo como intenção no seu terço, no grupo de oração. Segundo o padre, cada um pode
rezar do seu modo de rezar e promover a vocação em suas comunidades.
Na abertura do mês vocacional, também será lançado o texto base
do 4º Congresso Vocacional do Brasil
que vai acontecer de 5 a 8 de setembro de 2019, em Aparecida (SP), cujo
tema será: “Vocação e discernimento”.
O mês vocacional foi instituído em 1981, pela CNBB, em sua 19ª
Assembleia Geral. O objetivo principal
era o de conscientizar as comunidades
da responsabilidade que compartilham no processo vocacional.
Fonte: CNBB

Mensagem
Dia do Padre

N

inguém vem a esta Terra
para ser mero espectador. Pelo Pai,
desde todo o sempre, fomos chamados pelo próprio nome, e convidados a ter um papel principal neste
roteiro que é nosso mundo.
E neste contexto, atendendo
as expectativas do nosso Rei, surgem pessoas que despertam vocações capazes de dar sentido e rumo
a muitas vidas; de serem o instrumento para a salvação de inúmeros
seres humanos... Assim é o Sacerdote!
Ter um padre entre nós, é ter
um porto seguro. É poder acreditar
que a Igreja tem, em figura humana,
um representante de Cristo para cuidar do rebanho.
Ter um sacerdote entre nós
é sentir-se mais perto do céu, pela
graça da benção, da intercessão e do
recebimento da Eucaristia como verdadeiro alimento para a caminhada.
Assim, nos traços da cruz que nos
leva ao mistério da morte e ressurreição, ele é chamado a protagonizar
a derradeira ceia entre os seus e a
posterior Vitória sobre a morte. Não
há maior graça na qual, pela ação
de suas mãos, o pão se faz corpo e
o vinho o sangue do um ser divino
que se fez gente, do Deus que se fez
homem.
Ter a amizade e o carinho
do padre é algo precioso. É poder

ter, nas horas de angustia a palavra
amiga, consoladora e amorosa; é ter
o abraço no momento mais doloroso
de uma caminhada, como a partida
de um ente querido ou de doença
inesperada; e também ser participante de uma amizade em momentos descontraídos e alegres. Enfim, é
a presença de um amigo em nossa
vida!!
Que neste dia tão especial,
possamos agradecer a você Padre
Paulo pela nossa caminhada de tantos anos. Entre erros e acertos, alegrias e tristezas, estamos juntos.
Caminhar é preciso, e por isso precisamos fazê-lo da melhor forma
possível. Nem sempre há somente
flores no caminho, mas os espinhos
fazem parte de nossa estrada. A arte
de viver também está em superar as
dificuldades que surgem durante o
trilhar rumo ao céu. E com a certeza
em Cristo, temos certeza da vitória!
Que o Senhor proteja a todos os padres, em especial a você...
Que Jesus cubra-o de graças em
todos o seu caminhar; que o Espírito
continue motivando sua vida e seus
caminhos; e que Maria, nossa Mãe,
seja a Mãe da sua historia.
FELIZ DIA DO PADRE!!
Alexandre Rodacki
(Homenagem realizada pelo
Dispa)
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pós o “Amém” da Oração da
Coleta, a comunidade senta-se. Mas
primeiro deve esperar o Presidente dirigir-se á sua cadeira. Só depois
que o sacerdote estiver sentado é que
a Assembleia pode sentar-se. É uma
NORMA DA “EDUCAÇÃO LITÚRGICA”.
Agora terminamos os “Ritos Iniciais”
que nos introduzem na Celebração e,
com a Primeira Leitura, começa a liturgia da Palavra.
A liturgia da Palavra tem um
conteúdo de maior importância. Nesta hora, Deus nos fala solenemente.
Fala a uma comunidade reunida como
“povo de Deus” e fala INTIMAMENTE
a cada um dos presentes. E a palavra
de Deus deve ser ouvida com fé. Ela “é
viva e eficaz, mais penetrante que uma
espada de dois gumes” (cf. Hb 4,12).
Tem o mesmo poder do Senhor que
fala. Jesus disse: “Moço, eu te ordeno,
levanta-te! E o morto se levantou e se
pôs a falar! (cf.Lc 7,14-15).
Sabemos que a Eucaristia é o
“Mistério de nossa fé” e que a fé vem
pela palavra de Deus (cf. Rm 10-14).
Daí a importância da pregação. A fé
não é uma teoria, mas é vida. Jesus é
a palavra de verdade e a Vida eterna.
Ele mesmo diz: “Eu sou o caminho, a
Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai
senão por mim”. (Jo 14,6).
Falando na necessidade de se
crer na Palavra e na pessoa de Jesus,
São Paulo escreve: “Que seus corações
se conformem, de sorte que, intimamente unidos na caridade, sejam enriquecidos pela plenitude da inteligên-

Missa parte por parte (6)
Liturgia da Palavra
cia, para atingirem o conhecimento do
Mistério de Deus, que é o Cristo, no
qual se encontram depositados todos
os tesouros da sabedoria e da ciência”
(Cl 2, 2-3).
“Toda a Escritura é inspirada
por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar
na justiça. Por ela o homem de Deus
se torna perfeito e capacitado para
toda boa obra” (2Tm 3,14-17).
São Gregório diz que “A BÍBLIA É A CARTA DE AMOR DE NOSSO
PAI, E NÓS A DEIXAMOS FECHADA
NO ENVELOPE”. O próprio Jesus nos
fala esta famosa frase: “Não só de pão
vive o homem, mas de toda a palavra
de sai da boca de Deus”(Mt 4,4).
COMO DEVEMOS PROCLAMAR A PALAVRA DE DEUS? A palavra
de Deus merece o máximo de respeito. Na Missa, sobretudo, não é para
ser apenas “lida”, mas “Proclamada”
ou anunciada com o poder do Espírito
Santo. Portanto, até aposição do leitor
precisa ser digna: jamais com a mão
no bolso, coçando a cabeça, de camisa
aberta ao peito, ou de qualquer outro
modo que não seja condizente com
o nobre exercício deste ministério. A
proclamação deve ser feita solenemente, com voz clara, pausada, com
boa pronuncia e bem ajustada ao microfone, de tal modo que todos possam ouvir e entender. Para que isso
ocorra perfeitamente, é de responsabilidade dos leitores o conhecimento
das passagens bíblicas antes do início
da Santa Missa.

Sendo assim temos a primeira leitura, que nos evangeliza através
das passagens do Antigo Testamento.
Muitas pessoas veem nele um texto do
passado, hoje substituído pelo Novo
Testamento. Uma das razões é que
no Antigo Testamento encontram-se
passagens difíceis de entender. Jesus
mesmo nos fala que não veio para
abolir o antigo testamento, mas para
cumpri-lo. Ele disse: “Não julgueis que
vim abolir a Lei ou os Profetas. Não
vim para abolir, mas para cumpri-los
plenamente” (Mt 5,17).
Após a Primeira Leitura, vem o
“Salmo Responsorial”. É uma espécie
de eco ou resposta proclamada. Alguém chamou este salmo de “oração”
da leitura. Como se vê, não pode ser
um conto qualquer, só para preencher
o espaço e variar um pouco. Às vezes,
canta-se outro “Canto de Meditação”,
que pode ser também válido, desde
que sua mensagem esteja dentro do
tema da Leitura e ajude a Assembleia a
rezar e meditar a Palavra de Deus que
acabou de ser proclamada. A Leitura
pode ser proclamada por um cristão
leigo. E o Salmo pode ser cantado ou
recitado. Se for cantado, é bom que
toda a Assembleia cante o refrão.
Em seguida temos a Segunda Leitura
que em geral é tirada do Novo Testamento. Digo “em geral” porque há
exceções, tanto na Segunda Leitura
como na Primeira Leitura.
Estamos falando das Missas
dominicais ou das Missas de dias festivos, que tem três leituras. Nas missas

“feriais”, ou do meio da semana, só há
uma leitura e o Evangelho. Então não
há a chamada “Segunda Leitura”. Alguns chamam a Segunda leitura de
“Leitura dos Apóstolos”, porque, seja
das Cartas ou dos Atos ou do Apocalipse, é sempre escrita por um Apóstolo.
Terminada a Segunda Leitura,
vem primeiro a Monição ao Evangelho. Só depois que vem o canto. E a
monição não é uma espécie de homilia, mas um breve “comentário”, convidando e motivando a Assembleia para
ouvir o Evangelho. A monição é feita
com a Assembleia sentada, mas a aclamação canta-se em pé. Na Quaresma
e no Advento o Canto de Aclamação
não tem “Aleluia”. O Canto de Aclamação é uma espécie de “aplausos” para
o Senhor que vai nos falar.
O padre ou o diácono proclama o Evangelho, junto da estante ou
ambão, num lugar mais elevado, para
ser visto e ouvido claramente por todos. Essa palavra, solenemente anunciada, não pode estar “dividida” com
nada: com nenhum barulho, com nenhuma distração, com nenhuma preocupação. É como se Jesus, em Pessoa,
se colocasse diante de nóspara nos
falar daquilo que mais nos interessa.
Jesus disse: “Bem-aventurados os que
ouvem a Palavra de Deus e a põem em
prática” (Lc 11, 28).
Pablo H. Macedo
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Vida & Saúde

Café da manhã: o que comer para
ter mais saúde

A

primeira refeição diária é a melhor
aliada da disposição e
ajuda a prevenir problemas como a obesidade e o diabete.
Certas escolhas fazem
toda a diferença na
hora do desjejum.
Mamão papaia: entre os mamões, ele é
campeão em fibras.
Contem boas doses de
vitamina C.
Leite desnatado: livre de gordura saturada. Seus teores de proteína são
idênticos ao tipo integral - 6 gramas
em 1 copo.
Café com leite desnatado: o melhor
motivo é se valer das propriedades do
café. Estudos mostram que ele protege o fígado e ainda afasta o diabetes.
Pão integral com linhaça: esse tipo
de pão é preparado com a farinha de
trigo integral. Além de contribuir com
as fibras, o que aumenta a saciedade,
o ingrediente oferece vitaminas do
complexo B
Margarina: aqui é o arranjo de gorduras que faz a diferença. Boas margarinas costumam oferecer um mix de
mono e poli-insaturadas e essa dupla

tem grande afinidade com assuntos
do coração.
Ricota: é imbatível entre a maioria dos
queijos. Outra vantagem é que não
concentra altos teores de sódio.
Omelete de claras: sua riqueza proteica, a clara do ovo é fonte de proteína de alto valor biológico e um dos
destaques é a albumina, substância
aliada dos praticantes de atividade física porque fortalece os músculos, ótima concentração de aminoóacidos .
Iogurte desnatado com fibras: além
de estar livre de doses generosas de
gordura, esse lácteo oferece um tipo
de fibra que tem ação prebiótica.
Dra. Gerusa Helena Zorman Muraro
Nutricionista – CRN 3 – 10293

A

Resumo - Mês de Julho

Pastoral
Social, além de
famílias da comunidade, atendeu as entidades:
Aliança da Misericórdia, ANG,
ARCA,
NAEP:
(Casa do adolescente, CAT – Casa
de acolhimento
transitório, CAPS
- AD e Casa de
Passagem), Residência Terapêutica I e Residência Terapêutica Mista .
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 Julho.
Alimentos
Achocolatado - 03 un./ Açúcar - 39
kg/ Arroz - 50 kg/ Bolachas - 09 pcts/
bala -01 pct /Café - 13 pct/ Farinha de
trigo – 10 kg./ Feijão - 44 kg/ Fubá 03 pcts/ Gelatina - 01 un./ Goiabada
- 02 un./ Leite – 18 l / Leite em pó - 06
pcts/ Macarrão - 45 pcts/ Maionese
- 02 un. / Mistura para bolo -01pct/
Milho de pipoca -02 pct/Molho de tomate - 21 un./ Óleo - 27 l./ Sal - 05 kg/
Suco em pó - 02 pcts./ Suco – 2vds/
Tempero -01 un./ Torrada – 01 pcts/
Vinagre – 02 lts.
Limpeza
Detergente - 03 un./Esponja aço – 01
um./ Sabão em pedra - 10 un.
Higiene

Absorvente - 02 pct/ Condicionador
- 02 un./ Desodorante -02 um./ Cotonete – 01 cx/Curativos – 19 un./Escova
de dente - 06 un./ Luvas látex -01pct/
Gaze -12 pcts/Gel de cabelo - 01 un./
Papel higiênico - 33 rolos/ Pasta de
dente - 17 un./Sabonete - 27 un./
Shampoo - 02 un./Soro fisiológico –
14 bastonetes.
Diversos
Armário para montar – 01 um/Brinquedos- 02 un./Bolsas – 10 un./Cintos
-26 un./Cobertores -10 un./Colchonete -01 un./Edredom -02 un./Forro p/
colchão – 03 un./Guardanapo papel
-04un./Óculos – 02 un./Papel toalha –
10 pct/Porta palito de dentes – 01 un./
Porta saco absorvente refil – 03 un./
Porta papel higiênico – 03 un./Placa
aviso -01 un./ Placa Sinalizadora – 01
un./ Roupas – 798 peças/Sapatos – 78
pares/Suporte papel toalha- 02 un./
Toalhas 08 un.
As entidades precisam desde
alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza.
Marcia Pezzoni
Renata Gubany
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Vida Melhor em comunidade
celebra 7 anos

Reunião pós-encontro do Dispa

N

o domingo, dia 5, nossa Comunidade Jovem participou da reunião de Ação De Graças pelo Primeiro
Encontro de Amigos promovido pelo
Dispa.
Com cerca de 80 pessoas
entre adultos e jovens, a reunião foi
festiva e promoveu a integração das
diversas equipes que trabalharam e
participaram deste encontro.
Também neste dia deram ini-

cio as atividades do novo grupo de
musica do Dispa, o qual, com vocais,
violões e teclado, levaram alegria e
animação aos participantes.
Que o Senhor abençoe todo
estes trabalhos e que todos esses jovens perseverem no amor e no testemunho de um mundo mais humano e
com mais Paz!
Dispa

N

o último dia 7, nos reunimos
com muita alegria para celebrarmos 7
anos do Projeto Vida Melhor em Comunidade, no Salão Paroquial da São
Paulo Apóstolo. Agradecemos a Deus
e a todos pela participação e presença!
Dulcinha é a idealizadora desse projeto e eu, Leila, também faço
parte!
Nesses anos planejamos e organizamos muitas reuniões e encontros com muita espiritualidade, várias
dinâmicas, trabalhos manuais, doações, enfim, interagimos muito através do conhecimento e afinidade com

cada participante.
Finalizamos com a nossa partilha através do nosso lanchinho comunitário, descobrindo vários dotes
culinários, trocamos receitas, saboreamos deliciosos cafés, chás, sucos e
vários quitutes.
Aquecemos várias entidades
e pessoas com nossas belíssimas e
aconchegantes mantinhas de tricô e
crochê. Cantamos, recitamos, dançamos e solidarizamos com nossas amigas em momentos tristes e alegres.
"Viva nosso Projeto Vida Melhor em Comunidade hoje e sempre!"
Dulcinha e Leila

