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A missão é ter paixão por Jesus Cristo e
ao mesmo tempo paixão pelas pessoas.
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Outubro é o mês missionário.
Lembremo-nos
daqueles
que
empenham as suas vidas na causa do
anúncio do Evangelho, que sacia a sede
de justiça e de paz dos povos.

do povo para comunicar-se. A PASCOM
quer
servir-se
dos
meios
de
comunicação da sociedade para que
Cristo, o seu Evangelho e a vida da Igreja
cheguem até você.

Neste ﬁnal do mês missionário é com
grande satisfação, que apresento o novo
Informativo Paroquial. Na Celebração
Eucarística do Domingo das Missões,
enviamos a equipe da PASCOM
(Pastoral da Comunicação). Graças a
esta equipe temos em mãos o primeiro
exemplar. O presente trabalho é fruto
do trabalho realizado pela PASCOM em
obediência aos Bispos do Brasil, que há
tempo estão pedindo que seja
implantada nas dioceses e paroquias a
Pastoral da Comunicação. À equipe o
nosso reconhecimento e muito obrigado
por este serviço.

Convido todas as pessoas de boa
vontade a participarem das reﬂexões,
roteiros
e
informações
para
conhecerem a vida do Senhor, a sua
Palavra e as suas propostas; bem como
conhecerem também a vida da Igreja
Paroquial.

Acreditamos ser um serviço muito
necessário na paróquia. Estará a serviço
de todas as pastorais, movimentos e
grupos da comunidade. Especialmente
estará a serviço do Evangelho e da Igreja
de Cristo. Está começando no mês das
missões, porque a Pastoral da
Comunicação busca anunciar a Boa
Nova de Cristo a todas as pessoas. Jesus
usou muitas maneiras e modos para
anunciar a sua Palavra. Usou símbolos,
parábolas, a natureza e até os costumes

Rezo para que as reﬂexões e
propostas nos levem ao compromisso
pessoal e comunitário de sermos
discípulos missionários de Cristo na
missão de anunciar a Boa Nova.
A PASCOM assumiu a grande missão
de comunicar e despertar em todos nós
a responsabilidade de fazer com que o
Evangelho seja conhecido e praticado
pelas pessoas. Todos nós podemos
participar sugerindo reﬂexões, temas e
notícias. O informativo é um serviço a
toda a Comunidade.
Desejamos
à
Pastoral
da
Comunicação um bom trabalho e pela
intercessão de Santo Antônio, Deus
derrame suas bênçãos sobre todos.
Pe. Ibanor Zanatta
Pároco

Este informativo é uma publicação de periodicidade mensal da Paróquia
Santo Antônio de Pádua de Batayporã, produzido pela Pastoral da
Comunicação.
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CAPA

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2015
Queridos irmãos e irmãs!
O Dia Mundial das Missões 2015 se
realiza no contexto do Ano da Vida Consagrada e recebe um estímulo para a
oração e a reﬂexão. Na verdade, se todo
batizado é chamado a testemunhar o
Senhor Jesus proclamando a fé recebida
como um presente, isso vale, de modo
particular, para a pessoa consagrada,
pois entre vida consagrada e missão
existe uma ligação forte. O seguimento
a Jesus, que determinou o surgimento
da vida consagrada na Igreja, responde
ao chamado a tomar a cruz e segui-Lo, a
imitar a sua dedicação ao Pai e seus
gestos de serviço e amor, e a perder a
vida para reencontrá-la. Como a
existência de Cristo tem um caráter
missionário, os homens e mulheres que
o seguem mais de perto assumem plenamente esse mesmo caráter.
A dimensão missionária, que pertence à própria natureza da Igreja, é intrínseca a todas as formas de vida consagrada, e não pode ser negligenciada sem
deixar um vazio que desﬁgura o carisma.
A missão não é proselitismo ou mera
estratégia; a missão faz parte da “gramática” da fé, é algo imprescindível para
quem escuta a voz do Espírito que
sussurra “vem” e “vai”. Quem segue
Cristo se torna missionário e sabe que
Jesus «caminha com ele, fala com ele e
respira com ele. Sente Jesus vivo junto
com ele no compromisso missionário»
(EG, 266).
A missão é ter paixão por Jesus Cristo
e ao mesmo tempo paixão pelas pessoas. Quando nos colocamos em oração
diante de Jesus cruciﬁcado, reconhecemos a grandeza do seu amor que nos dá
dignidade e nos sustenta; e no mesmo
momento percebemos que aquele amor
que parte de seu coração transpassado
se estende a todo o povo de Deus e a
toda a humanidade; e assim sentimos
também que Ele quer servir-se de nós
para chegar cada vez mais perto de seu
povo amado (cf. ibid., 268) e de todos
aqueles que o procuram de coração

Osservatore Romano / Reuters

sincero. No mandamento de Jesus:
“ide”, existem cenários e sempre novos
desaﬁos para a missão evangelizadora
da Igreja. Nela, todos são chamados a
anunciar o Evangelho por meio do seu
testemunho de vida; e os consagrados,
especialmente, são convidados a ouvir a
voz do Espírito que os chama para ir
rumo às grandes periferias da missão,
entre as pessoas que ainda não receberam o Evangelho.
O quinquagésimo aniversário do
Decreto conciliar Ad gentes nos convida
a reler e a meditar esse documento que
despertou um forte impulso missionário
nos Institutos de vida consagrada. Nas
comunidades contemplativas, retomou
luz e eloquência à ﬁgura de Santa Teresa
do Menino Jesus, padroeira das
missões, como inspiradora da ligação
íntima da vida contemplativa com a
missão. Para muitas congregações
religiosas de vida ativa, o anseio missionário que surgiu do Concílio Vaticano II
se concretizou com uma abertura extraordinária para a missão ad gentes,
muitas vezes acompanhada pelo acolhimento a irmãos e irmãs provenientes de
terras e culturas encontradas na evangelização, de modo que hoje se pode

falar de uma interculturalidade difundida na vida consagrada. Por esse motivo,
é urgente repropor o ideal da missão em
seu centro: Jesus Cristo, e em sua
exigência: o dom total de si ao anúncio
do Evangelho. Não pode haver tratativa
sobre isto: quem, pela graça de Deus,
acolhe a missão, é chamado a viver de
missão. Para essas pessoas, a proclamação de Cristo nas várias periferias do
mundo se torna o modo de como viver o
seguimento a Ele e a recompensa de
muitas diﬁculdades e privações. Toda
tendência que desvia dessa vocação,
mesmo que acompanhada por motivos
nobres relacionados com as muitas
necessidades pastorais, eclesiais e
humanitárias, não é coerente com o
chamado pessoal do Senhor para servir
o Evangelho.
Hoje, a missão enfrenta o desaﬁo de
respeitar a necessidade de todos os
povos poderem recomeçar de suas
raízes e salvaguardar os valores de suas
respectivas culturas. Trata-se de conhecer e respeitar as outras tradições e
sistemas ﬁlosóﬁcos e reconhecer, em
cada povo e cultura, o direito de fazer-se ajudar por sua tradição na inteligência do mistério de Deus e no acolhimen-
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to ao Evangelho de Jesus, que é luz para
as culturas e sua força transformadora.
Dentro dessa dinâmica complexa nos
perguntamos: “Quem são os destinatários privilegiados do anúncio evangélico?” A resposta é clara e a encontramos
no próprio Evangelho: os pobres, os
pequenos e os enfermos, aqueles que
muitas vezes são desprezados e esquecidos, aqueles que não podem te retribuir (cf. Lc 14,13-14). A evangelização
dirigida preferencialmente a eles é sinal
do Reino que Jesus veio trazer: «Existe
um vínculo inseparável entre a nossa fé
e os pobres. Não os deixemos nunca
sozinhos» (EG, 48). Isso deve ser claro,
especialmente para as pessoas que
abraçam a vida consagrada missionária:
com o voto de pobreza se escolhe seguir
Cristo nessa sua preferência, não ideologicamente, mas como Ele, identiﬁcando-se com os pobres, vivendo como eles
na precariedade da existência cotidiana
e na renúncia de todo o poder para se
tornar irmãos e irmãs dos últimos,
levando-lhes o testemunho da alegria
do Evangelho e a expressão da caridade

de Deus.
Para viver o testemunho cristão e os
sinais do amor do Pai entre os pequenos
e os pobres, os consagrados são chamados a promover, no serviço da missão, a
presença dos ﬁéis leigos. O Concílio
Ecumênico Vaticano II aﬁrmou: «Os
leigos colaboram na obra de evangelização da Igreja, participando como testemunhas e como instrumentos vivos da
sua missão salvíﬁca» (AG, 41). É necessário que os consagrados missionários
se abram sempre mais corajosamente
para aqueles que estão dispostos a colaborar com eles, mesmo que por um
tempo limitado, por uma experiência a
campo. São irmãos e irmãs que desejam
partilhar a vocação missionária inerente
ao Batismo. As casas e estruturas das
missões são lugares naturais para o seu
acolhimento e apoio humano, espiritual
e apostólico.
Queridos irmãos e irmãs, a paixão do
missionário é o Evangelho. São Paulo
aﬁrmou: «Ai de mim se eu não anunciar
o Evangelho!» (1 Cor 9,16). O Evangelho
é fonte de alegria, libertação e salvação

para todos os homens. A Igreja é consciente desse dom, por isso não se cansa
de proclamar incessantemente a todos
«o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos»
(1 Jo 1,1). A missão dos servidores da
Palavra - bispos, sacerdotes, religiosos e
leigos - é colocar todos, sem exceção,
em relação pessoal com Cristo. No
imenso campo da ação missionária da
Igreja, todo batizado é chamado a viver
bem o seu compromisso, segundo a sua
situação pessoal. Os consagrados e
consagradas podem dar uma resposta
generosa a essa vocação universal a
partir de uma intensa vida de oração e
união com o Senhor e com o seu sacrifício redentor.
Conﬁo a Maria, Mãe da Igreja e
modelo de missionariedade, todos
aqueles que, ad gentes ou no próprio
território, em todos os estados de vida,
colaboram com o anúncio do Evangelho
e, de coração, concedo a cada um a
Bênção Apostólica.
Vaticano, 24 de Maio de 2015.

ENTREVISTA COM O SR. BENEDITO MINGOTTI
O O mês de Outubro é um mês cheio de signiﬁcados e celebrações importantes e populares, dia da
criança, outubro rosa, mês missionário e do rosário. Mas para os católicos brasileiros é o dia da Mãe de
todo Povo Brasileiro. Por isso, neste número, nós quisemos resgatar entre os tantos grupos devotos
da Mãe Aparecida, aquele dos Congregados Marianos, que em muitos lugares do Brasil são
fortemente ativos e inclusive em nossa paróquia até alguns anos atrás era muito forte. para
compreendermos melhor, quem são os Congregados Marianos, a nossa equipe entrevistou o Seu
Benedito Mingotti, atualmente o único Congregado Mariano presente em nossa paróquia. Seu
Benedito Mingotti tem 82 anos de idade, casado com Dona Aparecida com quem teve 10 ﬁlhos.
Fomos encontra-lo lá no seu sítio, onde vive ainda hoje trabalhando de sol a sol.
O QUE REPRESENTA NOSSA SENHORA PARA OS CONGREGADOS MARIANO?

Sr Benedito: Olha representa tudo, porque Nossa Senhora é o Centro da Congregação Mariana.
COMO SENHOR SE SENTE SENDO O ÚLTIMO CONGREGADO MARIANO AQUI DA NOSSA PARÓQUIA?

Sr Benedito: A gente se sente muito constrangido porque não existe mais o grupo e não tendo o grupo a Congregação ﬁca desativada e
não se reúne.
QUANDO INICIOU ESSE MOVIMENTO EM NOSSA PARÓQUIA?

Sr Benedito: Em 1972 cheguei aqui, já participava em Anaurilândia, mas lá só tinha o nome no caderno de chamada, ainda não era
Consagrado só participava das reuniões. Quando cheguei aqui já existia o grupo e na primeira semana participei da reunião e eu já
ingressei na Congregação e ai o Presidente naquela época, o Sr. Américo Ferreira da Silva falou que os seriam consagrados 20 membros
dos Congregados Marianos, então me Consagrei no dia 12 de Outubro de 1972.

FORMAÇÃO
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REPENSANDO A EDUCAÇÃO DOS FILHOS
O mês de Outubro, dedicado às crianças e a Nossa Senhora
Aparecida, a Mãe de Jesus e todos nós, poderíamos dizer que
é também o mês no qual se deve repensar a educação dos
ﬁlhos. Seria muito interessante, se nós mudássemos a nossa
mentalidade, de que o dia das crianças não é apenas para dar
presentes aos ﬁlhos, mas, sim é um momento muito oportuno
para se repensar o presente mais importante, que é uma
educação profunda e de qualidade, capaz de estreitar laços de
afetos, respeito e solidariedade; e criar raízes profundas de
amor, compaixão e fé, em si mesmo, nos outros e
principalmente fé em Deus.
Para isso é preciso dar a importância, que merece e jamais
se abrir de uma educação religiosa, incutindo na criança o
conceito de Fé, Simplicidade de Solidariedade e de Partilha. As
nossas crianças precisam aprender desde pequenas que o
mais importante é SER. Ser uma criança que respeite os limites
colocados pelos Pais, ser generosa e ser solidária com aqueles
que a rodeiam, seja sua família, vizinho ou mesmo um

desconhecido. É preciso, que na educação
dos ﬁlhos, possamos fazê-los entenderem
que jamais uma pessoa deve permitir que o
TER ocupe espaço na sua mente e no seu
coração, pois a ideia do ter torna a pessoa
egoísta, possessiva e arrogante. Os pais,
educadores por excelência devem ter
sempre em mente que os ﬁlhos são criados
para o mundo e não para si.
O papel dos pais na educação é formar
homens novos para gerar um mundo novo, guiado pelo
Espírito e não pela matéria. Os pais devem incutir nos ﬁlhos
que a melhor maneira de viver é estarem próximos de Deus e
das pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis,
necessitadas de amparo e atenção especiais. Assim, as famílias
se tornarão construtoras de uma civilização, aquela do amor.
Paulo e Aparecida Lima

OUTUBRO ROSA
O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados
Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da
população no controle do câncer de mama. A data é celebrada
anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre o
câncer de mama e promover a conscientização sobre a importância
B
U
OUT RO ROSA
da detecção precoce da doença. Em 2015, a campanha do INCA
(Instituto Nacional de Câncer) no Outubro Rosa teve como
objetivo fortalecer as recomendações para o diagnóstico precoce e
rastreamento de câncer de mama indicadas pelo Ministério da Saúde,
desmistiﬁcando crenças em relação à doença e às formas de redução de
risco e de detecção precoce. Esse controle não depende apenas da realização da
mamograﬁa, mas também do acesso ao diagnóstico e ao tratamento com qualidade e
no tempo oportuno. Ressalta-se ainda a necessidade de se realizar ações ao longo de
todo o ano e não apenas no mês de outubro.
O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no
Brasil. Só neste ano, mais de 57 mil brasileiras vão começar a travar a batalha contra
esse câncer. A cada quatro novos casos de câncer descobertos, um é de mama. Ele é
relativamente raro antes dos 35 anos. Acima desta idade, sua incidência cresce
progressivamente, especialmente após os 50 anos. A prevenção do câncer de mama
não é totalmente possível em função da multiplicidade de fatores relacionados ao
surgimento da doença e ao fato de vários deles não serem modiﬁcáveis. De modo
geral, a prevenção baseia-se no controle dos fatores de risco e no estímulo aos fatores
protetores. Alimentação, controle do peso e atividade física podem reduzir em até
28% o risco de a mulher desenvolver o câncer de mama.
Segundo dados do INCA, Mato Grosso do Sul está entre os sete estados com maior
incidência da doença, com um índice de 62,65 por 100 mil habitantes. A unidade
federativa perde apenas para o Rio de Janeiro, que lidera o ranking com taxa de 96,47
por mil habitantes; Rio Grande do Sul, com 87,72; São Paulo, com 73,21 e Distrito
Federal, com 62,88 na mesma proporção. Campo Grande registrou 370 casos da
doença em 2014, o que gerou um índice de 70,41 por 100 mil habitantes.
Glaucia Bravin

INTENÇÕES DO SANTO PADRE
NOVEMBRO

Universal
Para que os países que acolhem
um grande número de deslocados e
refugiados sejam apoiados no seu
empenho de solidariedade.
Pela Evangelização
Para que, nas paróquias, os
sacerdotes e os leigos colaborem no
serviço à comunidade sem ceder à
tentação do desânimo.

VOCACIONAL
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FAMÍLIA, A VOCAÇÃO PARA O AMOR
No princípio, Deus criou o homem e viu que não era bom
que ele ﬁcasse só, então lhe mandou um sono profundo, e
destacou uma das suas costelas, e dela criou outro ser
humano, que o homem ao despertar, encantado com a visão
daquele novo ser, chamou de Mulher, e completou, “carne da
minha carne, osso dos meus ossos”. Já no ato da criação, o
Criador, imprimiu no ser humano: ele e ela, a vocação mais
sublime, que é aquela do amor, conjugado e partilhado, com a
capacidade de gerar novas vidas e dar continuidade à sua
Obra.
O Papa Francisco, na abertura do Sínodo dos Bispos sobre a
família, abre seu discurso, reaﬁrmando, que a família original,
aquela que estava na criação era composta de homem e
mulher e mais tarde também com os ﬁlhos, cumprindo o
mandato de crescei e multiplicai. E esta forma original, nem a
ciência e nem a mais poderosa tecnologia conseguiram
alterar.
Um dos Cardeais, convocados para o Sínodo para a Família,
o Arcebispo de Hajdúdorog (Hungria), Dom Péter Fülöp
Kocsis, exortou aos bispos a denunciarem abertamente o
“feroz e enorme ataque” do diabo contra a família: “Devemos
chamar estas forças diabólicas pelo seu nome, estas forças
têm um papel a cumprir com estes fenômenos, pois desta
forma podemos encontrar algumas indicações inclusive para a
busca de possíveis soluções”, disse. O arcebispo húngaro
destacou que “podemos ver claramente que estamos em uma
luta espiritual para combater os ataques de Satanás em
nossos tempos”.
No caso da família, a gente não precisa ir muito longe, o
espirito do mal está dentro das nossas casas, aqui no Brasil,
temos explícito as novelas da Rede Globo, que ultrapassaram
todos os limites do pudor, da moralidade e do natural. Outro
grito diabólico, podemos dizer também, que são certos meios
políticos, instâncias legais, que deliberadamente e sem
nenhum escrúpulo lutam por aprovar leis, que defendem
ideias contrárias à verdadeira ordem natural do conceito de
família.

Poder-se-ia dizer, que o amor que
já dura 70 anos, foi à primeira vista.
Não se conheciam, e do dia que se
conheceram até o casamento
passou somente um mês. Na época
ele contava com 23 e ela com 16
anos, na cidade de Casa Nova, Bahia,
se casaram na Igreja. A família cresceu
na lida com a agricultura, inicialmente na
Bahia, em um território bastante árido e
seco, que levou a família, como tantas outras se
mudar para o estado de São Paulo, onde viveram por nove
anos, até que há 57 anos chegaram a Batayporã, mas
especiﬁcamente no Bairro da Festa, onde criaram e educaram
seus nove ﬁlhos trabalhando na agricultura.
Claudio e Josefa, sempre foram pessoas de uma fé sólida,
sempre ativos na Igreja, tanto é que primeiro se casaram na
Igreja e somente mais tarde, que realizaram o matrimonio
civil. E assim revelam sempre terem sentido a presença de
Deus em seu matrimonio, principalmente na educação de
todos os ﬁlhos na Igreja Católica. Essa fé se mantém até hoje
nas orações diárias que fazem por si, pelos ﬁlhos e todos os
membros da família.
Quando perguntados sobre qual o segredo para a
longevidade do seu matrimonio, eles não têm dúvidas em
responde: “nós nunca brigamos”. “Sempre nos combinamos e
quando um percebe que o outro está errado, dizemos
abertamente”.
Qual a mensagem para as famílias hoje?
“Que os casais saibam viver um com o outro, e não se separar,
porque só Deus que separa. O que Deus uniu o homem não
separe”.

Rezamos tanto, para que Deus nos defenda das doenças,
dos trágicos acidentes, mas raras vezes fazemos uma cruzada
de orações e lutas contra as forças do mal, que sem nenhum
temor atacam e destroem as nossas famílias. Falamos tanto
contra os drogados, as prostitutas, que são apenas a vítimas
das garras da força do diabo, e não protestamos contra, quem
produz e distribui as drogas, e quase nunca nos indignamos
contra aqueles, de graça oferecem cenas eróticas aos nossos
ﬁlhos e aos nossos jovens.
Para aqueles, que ainda insistem em aﬁrmar, que o mundo
evoluiu e que nem tudo na bíblia ou na religião deve ser como
sempre foi, em relação à Família, o Casamento, e a educação
dos ﬁlhos, o nosso informativo, deixa falar, quem tem
autoridade para isso, porque não romanceia nem fantasia, mas
ao contrário, vive a experiência da família original. Se alguém
acha que deve contestar, que a Família é formada por um
homem e uma mulher e seus descentes precisará viver 70
anos juntos, como fazem seu Cláudio e dona Josefa Dias
Nogueira.
Os nossos repórteres Paulo Itada Junior e Júlio, no dia 12
de outubro, um dia depois das Bodas de Vinho de Claudio e
Josefa, foram encontra-los em sua residência para um
bate-papo muito descontraído e agradável. O casal, que dia 11
completou 70 anos de casados, criou nove ﬁlhos, vinte e oito
netos, trinta bisnetos e dois tataranetos.

Serviço de Animação Vocacional
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VIROU NOTICIA

CRISMA
No dia 03 de Outubro, pelas mãos de Dom Ettore Dotti, Bispo da
Diocese de Naviraí, mais de 100 adolescentes e Jovens receberam o
Sacramento da Crisma. A celebração foi preparada em três momentos: o
Sacramento da Penitência, uma manhã de meditação e oração e a Crisma
como culminância de uma caminhada de mais de quatro anos. Foi um
momento impar e muito signiﬁcativo vivido e celebrado por toda a
Comunidade, que participou ativamente desta grande graça de Deus em
nossa Paróquia.

MISSA DE ENVIO
Ide! O mandato de Jesus aos seus discípulos, foi repetido em nossa
Paróquia, no dia 18 de Outubro, quando o Pároco Pe. Ibanor, na
Celebração do Dia Mundial das missões, fez o envio do Conselho
Pastoral Paroquial, do Conselho Administrativo Paroquial e da mais nova
pastoral da Paróquia a PASCOM, Pastoral da Comunicação. O Ide! Ainda
é o mesmo mandato que Jesus repete hoje a cada cristão e a cada cristã,
que se dispõe a servir o seu Reino na pessoa daqueles que mais necessitam
de presença e de pão.

SEMANA VOCACIONAL
O SAV (Serviço de Animação Vocacional), realizou a semana
vocacional paroquial entre os dias 19 e 25 de outubro de 2015. Esta
semana se constituiu num trabalho de evangelização junto à rede de
ensino local e à pastoral da catequese. O objetivo deste trabalho é
despertar nas crianças, adolescentes e jovens a busca e
conscientização da sua vocação. Foram realizadas palestras que
contaram com a participação do Diácono Ademir Carvalho de
França, natural do distrito de Nova Casa Verde, bem como dos
seminaristas Rodrigo Souza, Ruan Vinicius Paixão, Everton Garcia
Costa, ambos da Diocese de Naviraí; e do Leonildo Fiumari, da
Arquidiocese de Campo Grande, além de músicos locais e toda a
Equipe do SAV Paroquial. O encerramento aconteceu no domingo
dia 25 com a missa dominical, animada pela Pastoral da Juventude e com o
depoimento do Diácono Ademir, que será ordenado padre no dia 12 de
dezembro de 2015 em Nova Casa Verde, às 17 horas.

4ª JDJ
No dia 18 de Outubro aconteceu na
Cidade de Ivinhema a 4ª Jornada
Diocesana da Juventude, onde
participaram cerca de 1500 Jovens
viveram momentos de muita alegria e
espiritualidade.
Fotos:
Paróquia de Ivinhema
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DIZIMISTAS ANIVERSÁRIANTES - NOVEMBRO
01/11
02/11
02/11
02/11
03/11
03/11
04/11
04/11
05/11
05/11
06/11
06/11
06/11
09/11
09/11
09/11
10/11
10/11
11/11
12/11
12/11
12/11
13/11
13/11
14/11
14/11
15/11
16/11
17/11
17/11

BENEDITO MINGOTTI
MARIA ANA DE JESUS
IVETE BARBOSA DUARTE
DIRCE DOS SANTOS PEREIRA
ALBERTO DUARTE
MARIA AP.DE MELLO MACEDA
DANILO DOS SANTOS SILVA
VILMA TEIXEIRA DA SILVA
MOACIR VRESK
APARECIDA ISABEL M. GOMES
VERGINIA CAMILA S. DE SOUZA
NAIR DONIZETE DE BARROS
IVANIR FRANCISCO DE ASSIS
REINALDO VITÓRIO
ANA MARIA NEVES
JOSÉ ROBERTO DOS S. SILVA
SILVIO BASILIO
JOSÉ EDVALDO LOPES
EDUARDO GERONIMO DA SILVA
GERCINDO CRUZ
CONCEIÇÃO ALVES DE QUEIROZ
CARMINA DA COSTA
VINÍCIUS DUARTE ENZ
EDSON LOPES DA CRUZ
MIGUEL GARCIA IBRAHIM
TEREZINHA ALVES VRUCK
LUIZ FERNANDO LOPES BONFIM
ANGELA AP. GOMES FERRONI
MARIA GENILDA LEITE
NELSON MONTEIRO DA ROCHA

17/11
17/11
17/11
18/11
18/11
18/11
18/11
18/11
19/11
19/11
19/11
19/11
20/11
20/11
20/11
21/11
21/11
22/11
22/11
23/11
23/11
23/11
23/11
24/11
24/11
25/11
25/11
25/11
25/11
27/11

MARIA DAS GRAÇAS S. PAIÃO
FRANCILLI RODRIGUES S. SILVA
ADRIANO FELICIANO TEIXIERA
JULIO CÉSAR TEIXEIRA PIGOSSO
ELISMAR MARQUES LEÃO
OTAVIO CALIZOTTI
CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
ANGELA DE SOUZA A. BOTTER
ELI PEREIRA R. DA COSTA
PAULO ASSIS VON POSTEL
MARCIA RIBEIRO
ANEZIO CARDOSO DOS SANTOS
SERGIO MACEDO GARCIA
VALDELICE RIBEIRO DA SILVA
ANTONIO GALIEGO
ALEX MONTEIRO DE SOUZA
NIVALDO DIAS LIMA
ROBERSON PEREIRA WRUCK
APARECIDA B. M. DA SILVA
NAIR DE SOUZA SOARES
MILTON RAMOS DE ALMEIDA
MARCOS APARECIDO DE JESUS
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS
GILVANDA G.NASCIMENTO
ROMANA LOPES DUARTE
NEUZA DE O. ALBUQUERQUE
LEANDRO VAGULA MARTINS
FABIO DA SILVA PEREIRA
CÉLIA APARECIDA P. SANTOS
MARIA AP. DE SOUZA SILVA

27/11
28/11
28/11
28/11
29/11
29/11
30/11
30/11

IRACEMA F. DO NASCIMENTO
JOSÉ CLAUDINEI GIACOMINI
OLINDA RAIZER SCHULZ
BENEDITO AP. DO NASCIMENTO
DIVINO JUSTINO DA SILVA
JOSÉ CRUZ
ALICE MARIA BOM
MARIA DULCE DA SILVA

07 | SÁBADO

14 | SÁBADO

21 | SÁBADO

22, 23 E 24

27, 28 E 29

Assembléia Foranial
NOVA ANDRADINA

1ª Eucaristia
IGREJA MATRIZ

Encontro Diocesano de
Coordenadores da PJ
JATEÍ

Formação do Clero
NAVIRAÍ

Assembléia Diocesana
NAVIRAÍ

