“Não tenhas medo!!
De hoje em diante serás pescador
de homens!” (Lc. 5, 10)
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Santo do mês

Editorial

27 de fevereiro

São Gabriel das Dores

A oração

G

A

oração é a expressão mais
preciosa do culto prestado a Deus
pelo homem. É a comunicação com
o divino em nós. Esta comunicação
pode dar-se de várias formas: Em
forma de pergunta, em que o homem interroga sobre Deus, o homem, o bem e o mal, sobre toda a
realidade que existe.
Jesus também rezou nessa
forma: "Meu Deus, meu Deus, por
que me abandonastes"?
Pode ser em forma de resposta, em que o homem se reconhece criatura, admira-se, adora,
louva, reconcilia-se consigo mesmo,
com Deus, com o próximo e com
toda a realidade criada.
Ainda pede perdão, intercede.
E, finalmente, a oração
pode adquirir simplesmente a forma
de união, de comunhão com Deus.
Esta forma, a mais sublime, em geral, usa a linguagem do silêncio. É a
linguagem mais profunda do amor.

Conforme as circunstâncias
da vida, o homem exercita mais uma
ou outra forma de oração. Podemos
dizer ainda que a oração, compreendida como profunda comunhão
pessoal com Deus, é o que existe de
mais importante na vida do homem.
Tudo passa. Mas esta comunhão de vida e de amor com
Deus pode e deve penetrar a eternidade. É a realização da própria vocação do homem.
Abraço fraterno,
Pe. Paulo Roberto

rande devoto da
Virgem Maria, São Gabriel
das Dores foi dócil ao deixar tudo e assumir sua vocação. Nascido a 1838 em
Assis, na Itália, dentro de
uma família nobre e religiosa, recebeu o nome de
batismo Francisco, em homenagem a São Francisco.
Na juventude andou desviado por muitos
caminhos, e era dado a
leitura de romances, festas
e danças. Por outro lado, o
jovem se sentiu chamado
a consagrar-se totalmente
a Deus, no sacerdócio ministerial. Mas vivia ‘um pé
lá, outro cá’. Ou seja, nas
noitadas e na oração e penitência.
Aos 18 anos, desiludido,
desanimado e arrependido, entrou
numa procissão onde tinha a imagem
de Nossa Senhora. Em meio a tantos
toques de Deus, ouviu uma voz serena, a voz da Virgem Maria, que dizia
que aquele mundo não era para ele, e
que Deus o queria na religião.
Obediente a Santíssima Virgem, na fé, entrou para a Congregação dos Padres Passionistas. Ali, na
radicalidade ao Evangelho, mudou o
nome para Gabriel, e de acordo tam-

bém com a sua devoção a Nossa Senhora, chamou-se então: Gabriel da
Dores.
Antes de entrar para a Congregação, já tinha a saúde fraca, e com
apenas 23 anos partiu para a glória,
deixando o rastro da radicalidade em
Deus.
Em meios as dores, São Gabriel viveu o santo Evangelho.
São Gabriel das Dores, rogai por nós!
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Frases
"Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha"
[Immanuel Kant]
"Eu sofri por muitas catástrofes
na minha vida, a maioria nunca
aconteceu"
[Mark Twain]
"Quem tem um 'porquê' enfrenta qualquer 'como'."
[Viktor Frankl]
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Autocontrole e liberdade

ENS

Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘				
ão é livre a pessoa que se
					
sente
¨solta¨
de toda e qualquer
					

N

norma e se recusa a qualquer
norma e se recusa a qualquer disciplina. Livre é quem ¨conscientemente¨ assume o dever.
É muito bom viver em
plena liberdade e isso é tão conatural nos seres humanos, que se
chega a pensar que eles nasceram
para isso e que não se pode ser
totalmente feliz a não ser quando
se realiza tal aspiração.
O sentimento de liberdade é comum a todas as pessoas,
independentemente de sua civilização ou cultura. Não há nenhum
povo que não recorde o tempo
remoto em que era verdadeiramente livre. Alguns creem que na
história da humanidade houve, com
certeza, uma Idade de Ouro, na qual
as pessoas viviam livres e felizes. Entretanto, outros consideram essa lembrança ancestral como projeção de
uma aspiração, sentida tanto em tempos antigos quanto hoje, aliás, como
sempre. 		
E não se
pode excluir que ambas as hipóteses
tenham uma parcela de verdade.
Em todo caso, é certo que talvez em nenhuma outra época da história tenha-se sentido tanto a necessidade de liberdade como em nossa
época. As pessoas de hoje sentem-se
limitadas por condicionamentos ocultos e não ocultos. Talvez os primeiros

C

Movimento das Equipes de
Nossa Senhora celebra 80 anos

elebrar juntos este acontecimento é celebrar a vida da comunidade eclesial das Equipes de Nossa Senhora, que hoje se encontra presente
em mais de 90 países, congregando
cerca de 13.600 equipes de base, 69
mil casais e quase 10 mil conselheiros
ou acompanhantes espirituais.
A missa em ação de graças

sejam até mais numerosos que os segundos, que são muitos.
O homem encontra, em seu
caminho, impedimentos e restrições
de todo tipo, cuja finalidade muitas
vezes não compreende, e quando
as compreende, muitas vezes tem a
amarga surpresa de descobrir que
certos impedimentos e restrições
não buscam o bem da comunidade,
mas somente o interesse de alguns.
E, além disso, nunca em outra época
sofreu-se tanto de incertezas, inibições, escrúpulos, temores obsessivos, provenientes do próprio interior
e perante os quais a pessoa se encontra totalmente indefesa.

foi celebrada em nossa paróquia, por
nosso pároco Pe. Paulo, no último dia
04 de fevereiro.
“O matrimônio é a melhor garantia para o amor, é o lugar natural
da felicidade e o caminho seguro para
a santidade” (Padre Caffarel - Fundador da ENS)
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Pastoral do Empreendedor
tem mudanças

P

rimeiramente, eu Alexandre
Wodevotzky, Coordenador da Pastoral
do Empreendedor em Sorocaba quero
agradecer, em nome de todos os participantes da Pastoral, a Paróquia de
São Paulo Apóstolo de Sorocaba, por
acolher a nossa Pastoral durante esses
2 anos de atividade, dentro da Paróquia.
Nossa mudança de endereço se faz necessária para avançarmos
para outras Paróquias e Comunidades.
Assim, a partir de 19/02/2019,
estaremos iniciando nossas reuniões
mensais no Centro Arquidiocesano
Pastoral (CAP) localizado na Rua Eugenio Salerno, nº 60, sala 22 para ficarmos mais próximos de todas as Paróquias e Comunidades.
Desde já, convidamos a TO-

DOS para participar de nossa Pastoral
do Empreendedor, tanto os grandes,
como os pequenos empresários, assim
como as pessoas que querem empreender na vida são convidados.
Nossa Pastoral possui uma
pagina do Facebook: https://www.
facebook.com/pastoraldoempreendedor/ onde todos poderão acompanhar nossas atividades.
A pastoral do empreendedor
mantem a sua missão específica: cuidar pastoralmente dos empreendedores.
Nosso muito obrigado ao
nosso Padre Paulo e todas de nossa
Paróquia de São Paulo Apóstolo.
Alexandre Wodevotzky
(15) 991024059

CF 2019

Fraternidade e Políticas Públicas

B

uscando estimular a participação em Políticas Públicas, à luz da
Palavra de Deus e da Doutrina Social
da Igreja para fortalecer a cidadania
e o bem comum, sinais de fraternidade, a Campanha da Fraternidade 2019
terá início em todo o país no dia 6 de
março, como forma de despertar a
consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de
Políticas Públicas em âmbito nacional,
estadual e municipal, a Comissão Nacional da CF preparou o texto-base,
que contou com a participação e contribuição de vários especialistas e pesquisadores, bem como com a consulta
a lideranças de movimentos e entidades sociais.
Dividido no método ver, julgar
e agir, o subsídio aponta uma série de
iniciativas que ajudarão a colocar em
prática as propostas incentivadas pela
Campanha. Como exemplo dessas
ações, o texto-base além de contextualizar o que é o poder público, os tipos
de poder e os condicionantes nas políticas públicas, fala sobre o papel dos
atores sociais nas Políticas Públicas. A
participação da sociedade no contro-

le social das Políticas Públicas é outro
tema de destaque no texto-base. “Política Pública não é somente a ação do
governo, mas também a relação entre
as instituições e os diversos atores, sejam individuais ou coletivos, envolvidos na solução de determinados problemas”, afirma o secretário-geral da
CNBB, dom Leonardo Steiner.
Ainda segundo dom Leonardo, devem ser utilizados princípios,
critérios e procedimentos que podem
resultar em ações, projetos ou programas que garantam aos povos os
direitos e deveres previstos na Constituição Federal e em outras leis. Por
isso, segundo ele, a temática se fez
necessária para a CF de 2019. “Políticas Públicas são as ações discutidas,
aprovadas e programadas para que
todos os cidadãos possam ter vida
digna”, afirma dom Leonardo. março.
Com o tema “Fraternidade e Políticas
Públicas” e o lema “Serás libertado
pelo direito e pela Justiça”, a CF busca
conhecer como são formuladas e aplicadas as Políticas Públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro.
Fonte: CNBB
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Ser Igreja:
É ser rede de pescar homens!

N

a Igreja há 2 serviços importantes, complementares e diferentes:
- consertar as redes de pescar. Não é
por acaso que Jesus encontrou Pedro
consertando e lavando as redes. – pois
os pescadores haviam descido delas
para consertar as redes – Lc.5,2b. Na
Igreja, consertar e lavar as redes é fazer comunidade harmoniosa. Fazer as
redes do amor e do compromisso é
fazer Igreja. (fazer comunidade - dimensão de comunhão e participação).
- fazer a pescaria. “Quando acabou de
falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e
lançai as vossas redes para pescar”. Lc
5,4. Na Igreja, pescar homens é evangelizar, apresentar Jesus Cristo como
o seu Salvador, seu Senhor e seu único
Deus. “Então Jesus disse a Simão: Não
temas: doravante serás pescador de
homens”.Lc 5,10 . Tornar Jesus conhecido e amado. (fazer evangelização dimensão missionária) ..
Em Lucas 5,1-11, encontramos:
Estando Jesus um dia a margem do lago de Genesaré, o povo se
comprimia ao redor dele para ouvir a
palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas a beira do lago – pois os
pescadores haviam descido delas para
consertar as redes – subiu a uma das
barcas que era de Simão e pediu-lhe
que a afastasse um pouco da terra; e
sentado, ensinava da barca o povo.
Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: “Mestre, trabalhamos a noite
inteira e nada apanhamos; mas por
causa de tua palavra, lançarei a rede.
Feito isto apanharam peixes em tanta
quantidade, que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros, que
estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram
ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isto, Simão
Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou:Retira-te de mim Senhor, porque
sou um homem pecador. É que tanto
ele como seus companheiros estavam
assombrados por causa da pesca que
haviam feito. O mesmo acontecera a
Tiago e João, filhos de Zébedeu, que
eram seus companheiros. Então Jesus
disse a Simão: “Não temas: doravante
serás pescador de homens.”E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e

o seguiram.
Lavar as redes certamente
corresponde ao perdão comunitário! Rede suja não pesca peixe! Todo
pescador sabe disto. Periodicamente
a comunidade deve fazer uma oração
de perdão ou de lava-pés como Jesus
recomendou em João 13,14-15.
A rede da Igreja necessita ficar
sempre limpa para pegar peixes. As
mágoas dos nossos relacionamentos,
guardadas no coração, geram contra-testemunho ao amor e enfraquecem
os nossos vínculos. E só por amor ao
Deus Trino e ao seu projeto comunitário, que vamos como Jesus Cristo, tomar a iniciativa de procurar e perdoar
os que nos ofenderam ou magoaram.
Há redes de redes de malha
grossa e de malha fina, conforme o tamanho dos peixes que se quer pescar
e os habitantes daquele rio. O peixe
grande fura a rede de malha fina. Mas
os peixinhos pequenos entram e saem
da rede de malha grossa, sem serem
pescados. Aconteceu muito disto na
Igreja, de pessoas entrarem e saírem
buscando sacramentos e não formarem vínculos de amor e participação
com a Igreja. O papa João Paulo II
mudou o jeito de ser Igreja com o ardor da Nova Evangelização: ser Igreja
para os pequenos. Aumentou o compromisso de ser Igreja no Amor. Então
não precisamos de malha grossa. Precisamos de malha fina e de fortes nós
de amor.
Há comunidades de redes de
malha grossa e de malha fina, conforme o compromisso com o amor pela
Igreja. Há pessoas com fracos laços,“nós” de compromisso com a Igreja que
parecem estar só com os dedinhos entrelaçado, frágil relacionamento com
Deus e os irmãos. Os “nós” pequenos
se rompem facilmente. E na primeira dificuldade saem da Igreja. Outras
pessoas têm laços ou nós maiores,
como quando estão de mãos dadas
com aos irmãos de fé, mas podem se
soltar ainda. O inimigo de Deus sempre tenta arrebentar nossos vínculos
com a Igreja, interferindo nos nossos
relacionamentos de cristãos. Existem
outras pessoas de braços dados com
a Igreja e não soltam por nada. Com
fortes laços ou nós de compromisso,
como quando estão com os braços ou
os cotovelos entrelaçados, com fideli-

dade à Jesus cristo no irmão, resistimos aos ataques do diabo na Igreja de
Jesus Cristo. São os mártires! Ficam firmes no amor e no compromisso com
Cristo para sempre. “Olhemos uns pelos outros para estímulo à caridade
e às boas obras. Não abandonemos
a nossa assembléia, como é costume
de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quando vedes

aproximar-se o Grande Dia.” He.10,2425.
Precisamos de redes sem buracos! É necessário um trabalho de
engajamento das pessoas na comunidade. Celebrar a Eucaristia é celebrar
o Corpo de Cristo vivo, que é a comunidade como uma realidade Pascal
gloriosa, onde cada pessoa é um novo
Cristo.

A Pastoral da Comunicação convida VOCÊ para
fazer parte da nossa equipe e auxiliar nos trabalhos
de evangelização através dos meios de comunicação. Se você
tem interesse em nos ajudar deixe seu nome na Secretaria e entraremos em contato para mais informações. Não é necessário
ser formado na área, mas se for será muito bem vindo também!
Obs: buscamos também um programador Web para auxiliar na
manutenção do site.
“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura”.
Marcos 16,15
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Missa parte por parte (11)
Apresentação do Pão e Vinho

N

a Missa nós oferecemos a
Deus o pão e o vinho que, pelo poder do mesmo Deus, mudam-se no
Corpo e no Sangue do Senhor. Deus
aceita a nossa oferta e a transforma
em uma dádiva de valor infinito, que
é a própria Divindade. Sempre que
colocamos nas mãos de Deus aquilo
que esta em nossas mãos, acontece a
maravilha do milagre, com aconteceu
com os cinco pães e os dois peixes.
O Presidente da celebração
recebe as ofertas da comunidade e as
apresenta a Deus. Um povo de fé não
traz apenas pão e vinho mas, no pão
e no vinho, oferece a sua vida. Um dia
o pão foi uma semente que o lavrador semeou na terra e cultivou com
amor e esperança. Depois colheu com
alegria o fruto de seu trabalho e o colocou sobre o altar. Deus pega nossa
oferta e a transforma em “pão da vida
e vinho da salvação”.
Após ofertar o pão (hóstia),
o sacerdote o coloca sobre o corporal (pequeno “pano” que fica sobre
a toalha do altar) e prepara o vinho
para oferecê-lo do mesmo modo. Antes, porém, ele põe algumas gotas de
água no vinho, dizendo: “Pelo mistério
desta água e deste vinho, possamos
participar da divindade de vosso Filho,
que se dignou assumir a nossa humanidade”.
Como se vê, a mistura da água
no vinho simboliza a união da natureza humana com a natureza divina. Na
sua Encarnação, Jesus assumiu a nossa
humanidade e reuniu, em si, Deus e
Homem. E, assim como a água colo-

cada no cálice torna-se uma só coisa
com o vinho, também nós, na Missa,
nos unimos a Cristo para formar um só
corpo com Ele.
O povo pensa que benção é
sempre uma coisa de desce de Deus
para os homens. Mas não é só isso. No
sentido bíblico, a benção pode subir
dos homens para Deus, em forma de
louvor e ação de graças. Abençoar é
bendizer. Então o homem bendiz ou
abençoa a Deus, porque em vão seria seu trabalho de semear e cultivar
a terra, se Deus não fizesse a semente
nascer e a planta crescer.
Nós bendizemos a Deus nesta
hora, não só porque Ele fez cair a chuva e produzir trigo e uva, mas sobretudo, porque Ele faz o milagre de mudar
o nosso pão e o nosso vinho no Corpo
e no Sangue do Senhor. Nós bendizemos a Deus porque o pão comum que
oferecemos vai ser tornar para nós o
“Pão da Vida”, e o vinho vai se tornar
o “Vinho da Salvação”. Essa é a grande
dádiva: nós recebemos incomparavelmente mais do que aquilo que oferecemos. Por isso bendizemos.
Nota: O vinho deve ser puro,
de uva. E as hóstias também deve ser
de trigo puro, não fermentado. Antes
da consagração, as hóstias são simplesmente pão, como qualquer outro
pão sem mistura.
O cálice com vinho e a âmbula com as hóstias para a comunidade
ficam sobre o corporal, no altar, junto
da hóstia grande do Presidente, que é
colocada sobre a patena.
Pablo H. Macedo

Vida & Saúde

O

A importância da hidratação
no verão

aumento de temperatura ocasiona um aumento
da transpiração com perda
de água e minerais. Durante
os dias mais quentes deve-se aumentar a ingestão de
líquidos como a água para
níveis acima do recomendado em situações normais
evitando o risco de desidratação, que pode causar cansaço, dor de cabeça, desregulação do trânsito intestinal, tonturas
entre outros.
A Organização Mundial de
Saúde (OMS) recomenda um consumo mínimo diário de dois litros de
água para a manutenção do corpo
hidratado e saudável, o que equivale
a de oito a dez copos ao dia. Para as
crianças esta quantidade é um pouco
menor, de quatro a seis copos ao dia.
Para a hidratação, além da água pode-se ingerir sucos, chás gelados e a

água de coco. A água de coco é muito
interessante uma vez que sua composição é semelhante à dos líquidos corporais, contribuindo para a hidratação
e para a reposição de minerais como
o potássio, geralmente perdido pela
transpiração.
Gerusa Helena Zorman Muraro
Nutricionista – CRN 3 10293
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Quaresma:
Tempo de conversão e
renovação interior

o início do tempo quaresmal
somos recordados da nossa condição: somos pó e ao pó retornaremos.
Entretanto, o pó que somos conserva
uma identidade e uma dignidade. Somos, pois, convidados a não esquecer
que não possuímos a vida. Ela é um
dom concedido pelo Criador de todas
as coisas. Ele infunde em cada um de
nós seu sopro vital e quer que vivamos
a vida de forma digna. Somos criaturas frágeis! Somos, contudo, imagem
e semelhança do Criador.
Em cada ser humano está
presente o sopro divino. Nossa vida
é participação na vida do Divino Criador. Recordar o elementar da existência humana significa ter presente a
própria dignidade e miséria, grandeza
e fragilidade; significa resgatar a tensão existente entre finitude e infinitude, vida e morte.
A espiritualidade da Quaresma nos ensina: O conhecimento de
Deus sem o da própria miséria faz o
orgulho. O conhecimento da própria
miséria sem o de Deus faz o desespero. O conhecimento de Jesus Cristo
encontra-se no meio, porque nele encontramos Deus e nossa miséria. Em
Jesus Cristo, Deus assumiu a condição
humana, com sua limitação, caducidade e morte. Por isso, Jesus Cristo,
de forma característica, é imagem de
Deus e também imagem do verdadeiro ser humano.
O tempo da Quaresma é uma
oportunidade oferecida a todo ser
humano de boa vontade e, especialmente, a todos os batizados, para retornar ao Senhor “de todo o coração”
(Jl 2,12), abandonando toda forma de
mediocridade e hipocrisia. Trata-se de
um tempo privilegiado para afastar
tudo o que distrai o espírito e alimenta
a vulgaridade, para intensificar o que

sustenta e dá vigor à alma, abrindo-a
ao amor de Deus e do próximo. Ajuda-nos nesse caminho um maior compromisso na oração, na leitura orante
da Palavra, na prática da reconciliação,
na participação ativa, comprometida e
consciente na Eucaristia celebrada na
comunidade, o compromisso solidário, especialmente os mais pobres.
Como ensina o Papa Francisco, “Jesus veio para nos dar a vida
plena (cf. Jo 10, 10). Na medida em
que Ele está no meio de nós, a vida se
converte num espaço de fraternidade,
de justiça, de paz, de dignidade para
todos. Este tempo penitencial, onde
somos chamados a viver a prática
do jejum, da oração e da esmola nos
faz perceber que somos irmãos. Deixemos que o amor de Deus se torne
visível entre nós, nas nossas famílias,
nas comunidades, na sociedade. (…)
Em Cristo somos da mesma família,
nascidos do sangue da cruz, nossa
salvação”. A paz que todos desejamos
requer oração, escuta atenta da Palavra, conversão. “A paz é tecida no dia
a dia, com paciência e misericórdia, no
seio da família, na dinâmica da comunidade, nas relações de trabalho, na
relação com a natureza. São pequenos
gestos de respeito, de escuta, de diálogo, de silêncio, de afeto, de acolhida, de integração, que criam espaços
onde se respira a fraternidade”. Sem a
disposição para uma renovação interior orientada e iluminada pelo Evangelho do Crucificado-Ressuscitado e
sem um autêntico caminho de conversão não será possível superar a violência, construir fraternidade, saborear já
aqui e agora os valores do Reino de
Deus, participar da alegria da Páscoa!

Pastoral Social

A

Resumo - Mês de Janeiro

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 Janeiro.
Alimentos
Achocolatado -11un./ Açúcar - 46 kg/
Adoçante – 1vd/Arroz -159 kg/ Bala04 pcts/Bolachas -38 pcts/ Café – 16
kg/Chá – 02 cx /Creme de leite – 2 lts/
Ervilha- l/Doce de leite -1 /Extrato de
tomate -2 pcts/Farinha de trigo – 16
kg./ Farinha de milho -17kg /Farinha
de mandioca – 08pct/Farinha de aveia
– 2cx/ Feijão - 71kg/ Fubá - 16pcts/
Gelatina -7 pcts/Goiabada – 1/ Leite
– 28 l /Leite Condensado – 3 lts/ Leite em pó -10pcts/ Macarrão -75 pcts/
Maionese - 02 sache/ Milho verde – 05
latas/ Molho de tomate -22 un./ Óleo
- 35l./ Panetone – 18un/ Sal - 16kg./
Sardinha – 10lts/ Suco – 1vd/Tempero
-01pct.

Diversos
Brinquedos- 30 un./Bolsa – 06 un./
Cinto 04 un./ Copos – 07un./ Escorredor de louça – 01 un./Filtro de Papel
– 01cx./Quadro – 01 un/Lençol 18pçs/
Roupas–1036 peças/ Sapatos-69 pares./Toalha – 11un./Vela de aniversário – 01 un.
Higiene
Algodão -1 pct/ Absorvente – 01 pct/
Cotonete – 02 cx/ Condicionador – 01
un./Escova de dente – 01 un. /Fralda
geriátrica -3pcts grande/Kit de higiene – 20 /Lenço umedecido – 01 balde/
Papel higiênico - 100 rolos/ Pasta de
dente - 57 un./Pomada geriátrica -01
un/ Sabonete - 63 un./
Material Escolar
Apontador- 12un./ Borracha – 21un./
Caderno – 16un./Caneta – 23 un./Caneta hidrocor -05 pct/Cartolina – 08
un./Cola – 08 un/ Clips – 1 cx/Estojo
– 04 un./.Giz de cera – 01 cx/Lápis – 52
un./Lápis de cor – 13 cx/Marca texto
– 12 un./Mochila – 02 un/ Régua – 06
un/Sulfite - 02 pct/Tesoura – 8 un.
*Estamos precisando de alimentos,
leite, produtos de higiene e produtos de limpeza*.
Marcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany

Fonte: CNBB

Material escolar arrecadado durante o mês
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Dispa:
Estamos de volta!

Novena nas casas é resgatada

E

m Dezembro de 2018, os jovens do Dispa resgataram uma antiga tradição da comunidade de fazer
a novena nas casas e a experiência
superou às expectativas. Por muitos
anos deixamos de fazer a novena nas
casas pensando que, em razão da
grande distância entre uma casa e outra, não teríamos adeptos. Mas qual
foi a surpresa? Durante os nove dias
da novena tivemos uma presença maciça dos jovens, todos que receberam

o menino Jesus e a comunidade Dispa
o fizeram com muito carinho.
Meditamos e aprendemos
com os ensinamentos dos textos sugeridos e também tivemos a oportunidade de nos confraternizar a cada
encerramento. Todos que participaram da novena, alguns pela primeira
vez, testemunharam que estavam com
o coração leve, prontos para receber
Jesus na noite de Natal.

S

ob as bênçãos de Deus retornamos às nossas reuniões dominicais.
Esse ano de 2019 será especial, pois
além de todas as nossas atividades:
Encontro de Jovens, Torneio Bíblico,
Confecção do Tapete de Corpus Christi e outras mais que o Senhor nos enviar, teremos a comemoração de 40
anos de nossa amada Comunidade
Jovem - DISPA.
Nossa primeira reunião do
ano, preparada com muito amor, foi
incrível!!!
Contamos com a presença de
aproximadamente 40 pessoas e após
as orações iniciais foi realizada uma

dinâmica de integração muito divertida: Bingo das Características.
A Rosana nos falou um pouco
sobre a conversão de São Paulo Apóstolo, celebrada em 25/01.
Encerramos nosso primeiro
dia com a partilha dos alimentos, a
comemoração dos aniversariantes de
Janeiro e a Santa Missa.
Todos estão convidados a
participar de nossas reuniões, às 17h,
onde tornamos nossos domingos mais
alegres na presença de Deus.
Deus abençoe nosso ano!!!
Dispa

