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PE. GLEICIÓN ADRIANO DA SILVA

Que dia feliz quando recebemos 

em nossa casa mais um membro. 

Tudo é novidade. O medo de não con-

seguir lidar com a fragilidade daquele 

que chega; a preocupação em ficar 

atento a tudo que envolve o novo ser; 

a organização para acomodar a crian-

ça. Todas as atenções se voltam para 

essa chegada! O cuidado, o carinho, 

as visitas, a alegria da família.

Fico imaginando o dia do nasci-

mento de Jesus. E a tradição bíblica 

nos reserva muitos mistérios dessa 

chegada e revelação de Deus. Um 

nascimento envolto em dificuldades 

e com personagens bem simples. 

Deus não quis se manifestar de forma 

pomposa. Veio pela maneira humilde, 

muito ousada. Não estava rodeado de 

pessoas preparadas e especializadas, 

mas chega sem muito barulho e da 

forma mais radical: nasce num está-

bulo onde se abrigavam animais.

Sua chegada é marcada por de-

safios. Uma família que não tinha um 

local adequado para que o filho nas-

cesse de forma normal. Mas o que 

seria o normal? Cada um de nós po-

deria relembrar de como foi o dia da 

nossa chegada a esse mundo: como 

estavam preparados o ambiente, as 

pessoas, a nossa casa? Muitos terão 

surpresas. 

Mas parece que Deus quer ser ou-

sado e questionador na sua revelação 

humana: chega diferente e nos mos-

tra que diante de qualquer dificuldade 

ou obstáculo podemos ser recebidos 

com alegria e carinho pelos nossos 

pais e presentes. Maria e José na sua 

inexperiência souberam atuar da ma-

neira mais natural e humana: acolhe-

ram a criança envolto em panos com 

muito carinho, cuidados e criativida-

de. Usaram o ambiente em que esta-

vam para receber o mais importante 

que era a graça e benção para a famí-

lia, pelo nascimento do filho. O lugar 

não é o mais relevante, por isso não 

interessa se nasceu num grande cen-

tro ou na periferia. Mas o que destaca 

como o ponto mais forte é a acolhida 

e o aconchego humano. A criança é 

colocada numa manjedoura, onde são 

colocados os alimentos destinados 

aos animais que habitavam aquele 

local. 

Podemos dizer que o mais sagra-

do não é o lugar onde foi colocada a 

criança, mas o momento em que se 

recebe o novo ser e o envolve com 

alegria e emoções. A manjedoura se-

ria como um altar onde foi colocado a 

esperança e o sentido da vida.

Maria e José ensinam que huma-

nização dos gestos da família é o que 

há de mais sagrado. Recebem com 

alegria os visitantes: sejam pessoas 

simples, pobres e humildes como os 

trabalhadores do campo e pastores, 

ou sejam pessoas de uma realidade 

mais nobre, como reis magos e pes-

soas de status que visitaram a famí-

lia. Eles agem com alegria e superam 

todas as dificuldades com serenidade, 

sem reclamar. Demonstram gestos de 

bondade e de uma riqueza interior.

Por isso podemos dizer que o perí-

odo do natal é o momento de uma es-

piritualidade diferente em nossa vida: 

é quando devemos repensar nossos 

valores pessoais e procurar agir pela 

maneira mais humana possível. É de-

monstrar de forma apaixonante que 

queremos e gostamos de viver. É agir 

pela maneira mais humana de fazer 

as coisas: com criatividade, simplici-

dade, bom humor, dedicação à boa 

convivência, liberdade de ser, frater-

nidade, entrega pela justiça, amor e 

dedicação pela dignidade de viver.

Deus não brincou de ser humano. 

Ele realmente se fez carne e viveu em 

tudo a condição humana. Em Jesus 

passou por provações, dificuldades e 

fez sempre opção pela sinceridade e 

por situações humanizadora. Que o 

natal seja esse momento especial na 

vida de cada um de nós. Que ele faça 

emergir em cada gesto, palavra e ati-

tudes um respeito à vida humana e a 

outras formas de vida.

Vivemos numa sociedade de su-

perficialidade e de um pensamento 

acelerado que gera ansiedades e cor-

rerias sem significados. Então, não 

vamos deixar que o natal perca o seu 

significado mais importante e tenha 

uma preocupação com consumismo, 

ou com festas vazias do sentido na-

talino.

O natal cristão é a festa da alegria 

de que Deus se fez humano e que nos 

mostra que é possível viver com dig-

nidade, respeito e amor à vida. Que 

somos e podemos ser essa semelhan-

ça de um Deus que ama viver e que 

supera tudo que é inumanidade. 

Desejo a todos os leitores e leito-

ras um santo período de Natal e que 

sejam sempre abençoados para par-

tilharem essa espiritualidade. Sejam 

mensageiros dessa boa notícia: “Deus 

se fez humano” porque nos ama e 

quer bem.

O MISTÉRIO DE UM DEUS QUE SE FEZ HUMANO !
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CRIANÇA PODE SER DIZIMISTA ?
LUCIANA DE SANTANDRÉA

Certamente.

E como seria bom se nossas crian-

ças desde o momento que começam 

a entender alguma coisa fossem en-

caminhadas pelos seus pais para a 

prática do dízimo! É bem verdade que 

não ganham dinheiro e dependem em 

tudo dos seus pais. Mas é verdade 

também que já usufruem de muitos 

dons que através da natureza Deus 

coloca a disposição dos homens: o 

calor amoroso de uma família, a inte-

ligência, a capacidade de amar, a fé, 

os amigos, a saúde, os frutos da terra, 

a água, o sol com seu calor e com sua 

luz… Enfim: criança também tem mil 

motivos para agradecer a Deus.

Na juventude ou adolescência, 

quando os jovens já têm pequenas 

disponibilidades por causa de gor-

jetas, mesadas, atividades laborais, 

devem ser incentivados ao dízimo, 

completando a catequese infantil re-

cebida em casa. Esta tarefa continua 

sendo dos pais, mas também a cate-

quese da perseverança e da crisma 

não pode esquecer esta tarefa. Se na 

infância a insistência maior deve ser 

exercida sobre a aprendizagem de um 

habito, na adolescência e juventude a 

insistência deve ser exercida sobre a 

perseverança e as motivações do dí-

zimo. Nesta idade podem nascer cri-

ses religiosas não pequenas. Com a 

aproximação amorosa dos pais e dos 

catequistas que levam a experiências 

fortes de vida, tais crises poderão ser 

resolvidas em modo maravilhoso. E a 

experiência do dízimo que ajuda, que 

forma, que permite trabalhar pelo 

Reino de Deus é certamente uma das 

experiências que Deus usa para con-

verter.

Com o Dízimo Mirim a criança 

aprende o sentido da partilha, como 

todos são importantes para a manu-

tenção da vida paroquial e a ajuda aos 

mais necessitados. Com o Dízimo de-

volvemos à Deus um pouco do muito 

que recebemos de suas mãos amoro-

sas. Qual é o valor que a criança deve 

colocar em seu envelope? O valor 

de um chocolate, de um ingresso de 

cinema, um sanduíche, etc. O impor-

tante é que ela tenha consciência de 

que devemos separar um pouco do 

que temos para levar ao Pai, e assim 

fazemos parte dos que, unidos, são 

responsáveis pela sua igreja, pelos 

projetos dela e por aqueles que pas-

sam dificuldade.

Faz-se necessário despertar nas 

crianças e adolescentes a consciên-

cia da devolução amorosa do Dízimo 

para, posteriormente, não precisar 

conscientizar os adultos.

“Dê cada um conforme o impul-

so do seu coração, sem tristeza nem 

constrangimento. Deus ama o que dá 

com alegria”. (2Cor 9,7)

Que tal iniciarmos um diálogo com 

as nossas crianças?

Aproveitamos também e pedimos 

aos papais, mamães, avós e toda a 

comunidade Maria Serva, a gentileza 

de procurar um agente da pastoral do 

dízimo para um recadastramento.

FRED MARGONARI Em 02 de novembro de 2016:

Queridos filhos, 

Vir até vocês e fazer-Me conhe-

cida por vocês é uma grande alegria 

para meu coração materno.  É um 

dom do Meu Filho para vocês e para 

os outros que virão.   

Como Mãe, eu os convido, amem 

o Meu Filho acima de tudo.  Para que 

vocês possam amá-Lo com todo o seu 

coração, precisam conhecê-Lo.  Vo-

cês o conhecerão rezando.  Rezem 

com coração e sentimento.  Rezar 

significa meditar sobre Seu amor e 

sacrifício.  Rezar significa amar, doar, 

sofrer e ofertar.  Eu os chamo, Meus 

filhos, a serem apóstolos da oração e 

do amor.  Meus filhos é tempo de vi-

gilância.  Nesta vigília, Eu os chamo a 

orar, amar e confiar.

Quando Meu Filho olhar seus co-

rações, meu coração materno deseja 

que Ele veja neles amor e confiança 

incondicionais.  A união no amor de 

Meus apóstolos viverá, vencerá e irá 

desmascarar o mal. Meus filhos, eu 

fui o cálice do Homem-Deus, fui ins-

trumento de Deus.  É por isto que eu 

os chamo, meus apóstolos, a ser um 

cálice do puro e verdadeiro amor de 

Meu Filho.  Eu os estou chamando a 

ser um instrumento através do qual os 

que não conheceram o amor de Deus 

– que nunca amaram – possam com-

preender, aceitar e ser salvos.

Obrigada Meus filhos!

 MOMENTO COM MARIA:

PASCOM

Desde que Deus desejou criar o 

homem e a mulher “à sua imagem 

e semelhança”, Ele os quis “em fa-

mília”. Por isso, a família é conside-

rada uma realidade sagrada. Jesus 

começou sua missão redentora da 

humanidade na Família de Nazaré. 

A primeira realidade humana 

que Ele quis resgatar foi os laços 

para viver bem em família: viveu 

nela trinta anos em diálogo e rela-

cionamentos saudáveis. Isso é muito 

significativo. Com a presença d’Ele 

na família nos convida a valorizar 

essa primeira comunidade que per-

tencemos.

Então, “a família é a comunidade 

na qual, desde a infância, se podem 

assimilar os valores morais, em que 

se podem começar a praticar virtu-

des e a usar corretamente a liberda-

de. A vida em família é um apren-

dizado e iniciação para a vida em 

sociedade” (CIC 2207).

A Família de Nazaré ensina ain-

da hoje que a família desses nossos 

tempos pós-modernos só poderá se 

reencontrar e salvar a sociedade se 

souber olhar para os bons exem-

plos deixados pela Sagrada Família. 

Deve copiar o seu modo de vida: 

serviçal, religioso, moral, traba-

lhador, simples, humilde, amoroso. 

Sem isso, não haverá verdadeira fa-

mília e sociedade feliz.

FAMÍLIA DE NAZARÉ: EXEMPLO PARA ACOLHER E VIVENCIAR O AMOR A DEUS!

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA EM MEDIUGÓRIE
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FRED MARGONARI

A liturgia é o conjunto de ritos e 

cerimônias para celebrar o culto dos 

mistérios de Deus. A manifestação 

central da Liturgia Católica é a cele-

bração da vida de Jesus, nosso Deus 

e Senhor. Os sinais sensíveis como a 

palavra, água, fogo, pão, vinho... usa-

dos na liturgia para estimular, mover 

nossos sentidos leva-nos a alcançar 

valores mais profundos e espirituais. 

No Natal, a manjedoura, estábulo, es-

trela, presentes, fazem lembrar o nas-

cimento de Jesus Cristo ocorrido há 

mais de dois mil anos. É lembrança de 

um fato real de nascimento compro-

vado pela história e de grande valor 

espiritual para nossa vida de fé. Não 

é, portanto, uma simples lembrança 

sugerida pela tradição ou por uma 

espiritualidade que talvez viva des-

focada dentro de nós. O nascimento 

de Jesus exige o valor da Fé Litúrgica 

onde encontramos Jesus, Deus Todo 

Poderoso que se dignou comparti-

lhar nossa carne, nosso sangue com 

sua Divindade. Sem a Fé na Liturgia 

da Igreja os ritos da Santa Missa são 

apenas simples e piedosas leituras 

bíblicas e comunhão vazias. Essa Li-

turgia que sai do esforço conjunto de 

Deus com nossa alma e nosso cora-

ção mostra o Menino Jesus além da 

manjedoura. Mostra Jesus, presença 

viva no Sacramento da Eucaristia no 

mistério do seu nascimento: o Deus-

-conosco, todos os dias, agora res-

suscitado e glorioso, como Menino, 

comunicando graças específicas do 

seu nascimento.

“À noite enquanto a cidade sonha-

va. No céu, a luz de uma estrela bri-

lhava. E os anjos anunciavam:  Hoje é 

NATAL de JESUS”!

PE. JUNIOR VASCONCELOS AMARAL

Vigário Paroquial - Professor de Teo-

logia na PUC Minas.

Na noite luminosa e santa do Na-

tal do Senhor, em Belém, celebramos 

o mistério central de nossa fé cristã: a 

encarnação do próprio Deus. Diz-nos 

a Sacra Pagina: “A Palavra de Deus 

se fez carne e habitou entre nós” (Jo 

1,14). O Lógos (“Palavra” ou “verbo”, 

como é possível no grego joanino) que 

era Deus e estava voltado em direção 

a Deus (tradução nossa para Jo 1,1) 

se encarnou e todos vimos sua glória, 

cheio de graça e de verdade (1,14). 

Assim, Jesus Cristo, que preexis-

tindo como Lógos junto do Pai, ao se 

encarnar não fez do seu ser igual a 

Deus (sua condição divina) uma usur-

pação (Fl 2, 6-7), não se esquivou de 

nos visitar, mas, como diz o Apóstolo 

Paulo, esvaziou-se a Si mesmo (eKé-

nosen) e, fazendo-se carne, homem, 

assumiu nossas dores, nossa condição 

humana em seus limites e potenciali-

dades, exceto o pecado (Hb 2,10-18). 

A visita de Deus à humanidade nos 

faz relacionar com Deus. O Senhor 

mesmo “arma sua tenda” (shequiná), 

sua habitação agora é a carne de um 

homem, frágil e pequeno, nascido em 

Belém (Bet-Hélem), a casa do pão. 

O Natal, vivido em sua plenitude se 

traduz no nascer de Deus em nós, em 

sua tenda armada em nossa vida, ou 

seja, Belém é agora nosso coração.

O Natal do Senhor pode ser ainda 

compreendido a partir da dimensão 

do importante pensamento cristão 

dos primeiros séculos: “O que não foi 

assumido pelo Verbo, não pode ser 

redimido”. Esta frase, atribuída a São 

Gregório de Nissa (394 d. C), bispo 

de Nissa na Síria do século IV d. C., 

traduz uma verdade essencial para a 

nossa fé: a redenção humana. Tal re-

denção está estreitamente vinculada 

à compreensão de que nossa huma-

nidade frágil e pobre foi totalmente 

assumida pelo Senhor em seu nas-

cimento. Jesus fez-se homem, como 

um de nós. Ele foi educado por sua 

mãe, cresceu em graça, estatura e sa-

bedoria, aprendeu sua língua, apren-

deu a Sagrada Escritura, a Torá, teve 

sentimentos e necessidades, como a 

fome, a dor, sentiu medo que até suou 

sangue e, no fim de sua missão mor-

reu sobre o altar da cruz e, no tercei-

ro dia, foi assumido pelo Pai em sua 

Ressurreição, como primícias dos que 

morreram (cf. 1 Cor 15,20), o primei-

ro a inaugurar a Ressurreição, como 

a forma mais expressiva de que nossa 

humanidade é amada e assumida por 

Deus, o Criador. 

Nos passos de São Gregório de 

Nissa, cremos que o Senhor desejou 

nos redimir por completos. Nossa hu-

manidade inteira foi querida e assu-

mida por Deus no Natal de seu Filho. 

Deste modo, o Filho em sua vida ter-

rena não rejeita nenhuma das criatu-

ras, mas assume nossa carne e ma-

nifesta nela a beleza e a bondade de 

Deus, que se deixou humanizar para 

nos salvar. Deus, nesta dinâmica, di-

viniza a humanidade e a humanidade 

o torna mais humanizado. 

Neste tempo de Natal, somos con-

vidados a contemplar mais profunda e 

calmamente o mistério de Amor que 

nos vem de Belém, da manjedoura e 

do coração misericordioso de Deus. 

Ele tanto amou o Mundo que nos deu 

seu único Filho, por uma encarnação. 

Nesta descida de Deus ele nos salva 

e, por meio de Maria, a Mãe de Deus, 

nos revela seu amor dileto pela huma-

nidade. Pelo seio virginal de Maria, 

Deus se humaniza e se aproxima de 

nós com muita ternura e amor.

Por fim, que a exemplo de São 

Francisco, o pobrezinho de Assis – 

que tão sensivelmente percebeu no 

presépio a fragilidade de Deus, nasci-

do envolto em palhas, adorado pelos 

animais, contemplado por seus pais e 

visitado por magos e pastores – tam-

bém possamos contemplá-lo e revisi-

tá-lo em nossos irmãos fragilizados, 

escutá-lo em seu choro na voz dos 

refugiados, afagá-lo no rosto entris-

tecido dos enfermos, de cada irmão e 

irmã desprovido de esperança. 

Que possamos presenteá-lo com 

nossos dons na miséria de tantas pes-

soas que passam por necessidade, 

não apenas do pão material, mas do 

pão espiritual, que é o próprio Cristo, 

nascido na manjedoura do pão, em 

Belém, que é o nosso próprio cora-

ção. Pois... “Ainda que Cristo nasces-

se mil vezes em Belém,

Se não nascer dentro de ti, tua 

alma ficará perdida” 

(Angelus Silesius).

NATAL EM BELÉM! BELÉM É O TEU CORAÇÃO!

O NATAL E A LITURGIA 
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Culinária com o Padre
BROWNIE

INGREDIENTES:

•	1 tablete de NESTLÉ CLASSIC® 

Meio Amargo (150 g) 

•	50 g de manteiga em cubos 

•	meia xícara (chá) de açúcar mas-

cavo 

•	5 colheres (sopa) de açúcar 

•	2 ovos 

•	1 colher (chá) de essência de bau-

nilha 

•	Meia xícara (chá) de farinha de 

trigo 

•	1 colher (chá) de bicarbonato de 

sódio 

•	1 xícara (chá) de noz picada 

•	Manteiga para untar farinha de 

trigo para polvilhar 

MODO DE PREPARO:

•	Coloque em uma panela o Cho-

colate e a manteiga e leve ao 

fogo em banho-maria, até obter 

um creme homogêneo. Adicio-

ne o açúcar mascavo e o açúcar 

e mexa até estar bem dissolvido. 

Bata os ovos com a essência de 

baunilha e misture ao creme de 

chocolate. Adicione a farinha de 

trigo, o bicarbonato e as nozes. 

Despeje a massa em uma fôrma 

retangular pequena (23 x 32 cm), 

untada e enfarinhada. 

•	Asse em forno médio (180ºC), 

preaquecido, por cerca de 20 mi-

nutos. 

•	Desenforme e deixe esfriar. Corte 

em quadrados e sirva 

•	Para que o brownie fique macio 

depois de frio, retire-o do forno 

quando o centro ainda estiver li-

geiramente úmido.

Agenda Paroquial Semanal
SEGUNDA 20 horas Terço dos Homens

TERÇA
14 horas
19 horas

Artesanato
Grupo de Oração

QUARTA
15 horas
19 horas

Pastoral da Saúde (Reunião quinzenalmente)
Missa e Novena Perpétua à Maria, Serva do Senhor

QUINTA 15 horas Adoração Santíssimo Sacramento/Capela Santíssimo

SEXTA
19 horas

19h 30min
Missa
Reunião - Grupo de Jovens

SÁBADO

  8 horas
  8 horas
  9 horas
15 horas
18 horas

Reunião MECE’s (quinzenalmente)
Vicentinos
Catequese Infantil
Terço dos Homens
Missa

DOMINGO

  8 horas
10 horas
16 horas
19 horas

Missa
Missa
Catequese para a CRISMA
Missa

Programação Paroquial de Dezembro
1 5ª Feira 19h 30min Curso de TEOLOGIA

2 6ª Feira JANTAR do ECC

4 Domingo 10 horas

II DOMINGO do ADVENTO
“Convertei-vos porque o Reino de Deus está próximo”
Missa com BATISMO
RETIRO: JUC e MISSA das FAMÍLIAS ECC

8 5ª Feira
Dia da IMACULADA CONCEIÇÃO

ENCONTRÃO do ECC

11 Domingo
19 horas

III DOMINGO do ADVENTO
“És Tu aquele que há de vir”?
MISSA da MISERICÓRDIA

Comemoração dos aniversários de Ordenação dos pa-
dres Gleición e Júnior.

12 2ª Feira
Dia de Nossa Senhora de GUADALUPE

Padroeira da América Latina

13 3ª Feira Dia de SANTA LUZIA

17 Sábado NATAL das CRIANÇAS (Jovens Voluntários)

18 Domingo
IV DOMINGO do ADVENTO
“Jesus nascerá de Maria”

24 Sábado 20 horas MISSA do NATAL do SENHOR

25 Domingo
NATAL do SENHOR

“Hoje nasceu para vós um Salvador”!

30 3ª Feira Dia da SAGRADA FAMÍLIA

31 Sábado 20 horas MISSA de ANO NOVO

01 Domingo
FESTA SANTA MARIA MÃE de DEUS

“Encontraram Maria, José e o recém-nascido”.

DIZIMISTAS aniverariantes / Dezembro
Luzilia Simões Euzébio 01/12; Maria 

do Porto Pires 01/12; Maria Soares 

Bigão 01/12; Eurico Borges Damasis 

02/12; Gismar Antônio Nogueira Men-

des 02/12; Maristela Vargas S. Braga 

02/12; Cláudio Henrique Barreto Murta 

04/12; Francisco José Pugliese 05/12; 

Celita Santana Braga Gomes 06/12; Jor-

ge Ivanir Caxito 06/12; Maria Moreira 

Janhsen 06/12; Marlene Pimentel de 

Paula 07/12; Maria Conceição Saraiva 

de Paula 08/12; Maria do Perpétuo So-

corro de Souza 08/12; Maria Imaculada 

de Andrade Lopes 08/12; Alda Pereira 

de Jesus 11/12; Eliane das Graças Ri-

beiro de Faria 11/12; Rui de Oliveira Jú-

nior 11/12; Ruy de Oliveira Melo Júnior 

11/12; Luzia Maria Pinto 12/12; Rosa 

Maria Salles Duarte 12/12; Rosemeire 

Fátima Santana 12/12; Lúcia Maria Gui-

marães Catapreta 13/12; Valter Ediraldo 

de Oliveira 13/12; Gesirleia Aparecida 

Santos Rodrigues 14/12; Maria Luzia 

Bernadete da Silva 14/12; Antônio dos 

Milagres Moreira 15/12; Augusto Adal-

berto Medeiros Hoske 15/12; Dirceu Vi-

torino Oliveira 15/12; Fernando Pereira 

dos Santos 15/12; Márcia Miryan O. do 

Carmo 15/12; Marilda Maria de Sena 

Sousa 15/12; Cecília Natália de Almei-

da 16/12; Ildeu de Oliveira Vital 16/12; 

Valter de Souza Lucas 17/12; Maria 

José Soares Magela 18/12; Silvana de 

Cássia Augusto 18/12; Sonia de Olivei-

ra Fiuza das Chagas 18/12; Emerson 

de Freitas Lemos 19/12; Lêda Tavares 

Rocha 19/12; Maria da Conceição Mota 

19/12; Délio Gonçalves de Sousa 20/12; 

Afrânio de Pádua Lima 22/12; Natália 

M. Martins Resende 22/12; Terezinha 

Cruz de Souza 22/12; Aguinaldo Antônio 

Pereira Faria 23/12;  Vera Lúcia Ramos 

Alves 23/12; Maria Natalia da Concei-

ção Silva 24/12; Rose Marie Hermidas 

Brandão 24/12; Augusto Escobar 25/12; 

Elaine de Jesus Dias 25/12; Erenice da 

Costa Almeida 25/12; Natalina Ribeiro 

dos Santos 25/12; Conceição Teixeira 

Amorim 26/12; Jacqueline Batista Re-

zende 26/12; Letícia Antunes Barbosa 

27/12; Zélia Maria Tais Silva 27/12; Zil-

dete Lima Cunha 27/12; Pedro Mateus 

Alves Menezes 28/12; Felícia Áurea Mi-

randa Colares 29/12; José Thomas Pe-

reira 29/12; Maria das Graças Di Mam-

bro Oliveira 29/12; Ana Patrícia Ferreira 

França 30/12; Sebastião José de Olivei-

ra 30/12; Isabel Maria de Souza 31/12

A Pastoral do Dízimo parabeniza os aniversariantes!

INSCRIÇÕES ABERTAS para o 
Coral Infantil “Pequenas grandes vozes”. 
Informações na Secretaria Paroquial ou 

com Suely na missa de Domingo 10 horas


