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Estimados irmãos e irmãs, foi com
alegria que recebi a missão por parte da
Congregação Pobres Servos da Divina
Providência de fazer parte da comunidade religiosa desta paróquia junto ao Ir.
Sílvio da Silva e ao Pe. Nello Vanzo, assumindo também a função de pároco
desta. E aqui estou desejoso de me colocar a serviço de toda a comunidade para
que juntos possamos levar adiante nossa
missão como Igreja: evangelizar. Agradeço desde já todos os gestos de acolhida que tenho recebido.
Já estamos na Quaresma, tempo
propício em que somos convidados a
fazer uma revisão de nossa vida à luz da
Palavra de Deus e colocarmos propósitos ﬁrmes e concretos para uma verdadeira conversão. “Convertei-vos e crede
no evangelho” é o grande apelo que
chega até nós já na liturgia da Quarta-feira de Cinzas e que deve nos acompanhar não somente no período quaresmal, mas em toda nossa caminhada
cristã. E ainda mais, temos a graça de
vivenciar esta quaresma dentro do Ano
Santo da Misericórdia, instituído e
aberto pelo nosso Papa Francisco, no dia
8 de dezembro de 2015. Que olhando
para Jesus possamos descobrir sempre
mais o olhar misericordioso com o qual
Deus olha a cada um de nós seus ﬁlhos e
ﬁlhas, e que aprendendo d’Ele, sejamos
entre nós “misericordiosos como o Pai”.

E como já é de costume na
Igreja no Brasil para este tempo,
a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) nos
apresenta a Campanha da
Fraternidade 2016, cujo tema é
“Casa Comum: nossa responsabilidade”, e o lema: “Quero ver o
direito brotar como fonte e
correr a justiça qual riacho que
não seca” (Am 5,24). Através
deste tema somos convidados a
reﬂetir sobre a atual situação do Saneamento básico em nosso país, bem como
propor políticas públicas e ações concretas que visem a integridade e a preservação de nossa Casa Comum. Precisamos
entender que nossa fé cristã se demonstra ainda mais profunda quando se
traduz em gestos concretos de cuidado
pela vida humana e pela Criação que
está ao seu redor não por acaso, mas
como dom de Deus para que essa vida
possa nascer, crescer e se desenvolver
de maneira digna, justa, sustentável e
responsável.
Pedimos a Deus Pai, por intercessão
de Santo Antônio de Pádua, nosso
padroeiro, que sejamos ﬁeis à nossa
vocação cristã e à nossa missão como
batizados, e que juntos possamos testemunhar o rosto providente e misericordioso de Deus em toda nossa ação
pastoral.
Pe. Éverton Santos
Pároco
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CAPA

PLANETA TERRA, NOSSA CASA COMUM:

NOSSA RESPONSABILIDADE!
Por CONIC
A Quaresma é o tempo litúrgico de
conversão, que a Igreja marca para preparar a grande festa da Páscoa. É tempo de
arrependimento dos pecados e de mudar
algo em nós, cristãos, para sermos melhores e poder viver mais próximos de Cristo.
A Quaresma dura 40 dias: começa na
Quarta-feira de Cinzas e termina no
Domingo de Ramos. A cor litúrgica deste
tempo é o roxo, que signiﬁca penitência. A
Igreja nos convida a viver a Quaresma
como um caminho a Jesus Cristo, escutando a Palavra de Deus, orando, compartilhando com o próximo e praticando boas
obras.
Com a Quaresma, a Igreja lança a cada
ano a Campanha da Fraternidade, que em
2016 será ecumênica. A CFE- Campanha
da Fraternidade Ecumênica 2016 tem
como objetivo geral chamar atenção para
a questão do saneamento básico para
garantir desenvolvimento, saúde integral
e qualidade de vida para todos. De acordo
com os organizadores, apesar da importância, a cobertura no Brasil “caminha a
passos lentos”.
O tema escolhido para a reﬂexão é
“Casa comum, nossa responsabilidade” e
o lema “Quero ver o direitobrotar como
fonte e correr a justiça qual riacho que
não seca” (Am 5.24). A proposta está em
sintonia com a Encíclica do Papa Francisco, “Laudato Si´”.
Nesse tema e lema, duas dimensões
básicas para a subsistência da vida são
abarcadas a um só tempo: o cuidado com a
criação e a luta pela justiça, sobretudo dos
países pobres e vulneráveis. Nessa Campanha da Fraternidade Ecumênica, “queremos instaurar processos de diálogos
que contribuam para a reﬂexão crítica dos
modelos de desenvolvimento que têm
orientado a política e a economia”, explica
a coordenação geral, representada pelo
bispo da Igreja Anglicana e presidente do
Conic, Dom Flávio Irala, e a secretária
geral, Pastora Romi Márcia Bencke.

A reﬂexão da CEF 2016 será “a partir
de um problema especíﬁco que afeta o
meio ambiente e a vida de todos os seres
vivos, que é a fragilidade e, em alguns
lugares, a ausência dos serviços de saneamento básico em nosso país”.
O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs
do Brasil (Conic) publicou o texto-base da
Campanha da Fraternidade Ecumênica
(CFE) de 2016, que será realizada em
parceria com a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), com o objetivo
de debater com a sociedade questões do
saneamento básico a ﬁm de garantir
desenvolvimento, saúde integral e qualidade de vida aos cidadãos.
QUAIS IGREJAS PARTICIPAM
Integram a Comissão da Campanha da
Fraternidade Ecumênica 2016: Igreja
Católica Apostólica Romana, Igreja Evangélica de Conﬁssão Luterana no Brasil,
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja
Presbiteriana Unida do Brasil, Igreja
Sirian Ortodoxa de Antioquia, Centro
Ecumênico de Serviços à Evangelização e
Educação Popular (Ceseep), Visão Mundial, Aliança de Batistas do Brasil, Diretoria do Conic, Misereor.
O QUE DEUS ESPERA DE NÓS?
Garantir os direitos essenciais para a
vida humana e cuidar bem do planeta, são
partes fundamentais da justiça exigida por
Deus. Quando isso não acontece, diz o
profeta Isaías que as feras, as aves do céu
e até os peixes do mar desaparecem
(Oséias 4,1-3).
O que Deus quer de nós é que sejamos
como jardineiros que cuidam da natureza
com carinho. E, também, o cuidado uns
dos outros, como quem cuida de plantas
que amam. É esta imagem que está
presente na descrição do livro do Gênesis,
que relata a criação do mundo. Deus
tomou Adão e o colocou no Jardim do
Édem para que o cultivasse e guardasse
(cf. Gênesis 2,15).

UM GESTO CONCRETO PARA A
QUARESMA
Temos uma proposta emocionante:
cuidar da Casa Comum que Deus nos deu
e fazer dela um lugar saudável, no qual a
fraternidade e a justiça corram como rios
de água viva. Que Deus nos ajude a viver
com alegria e responsabilidade essa
bonita missão! Como sinal desse compromisso, propomos que durante a Quaresma
realizemos o esforço de evitar o consumismo e o desperdício dos alimentos. Que
façamos um dia de jejum, doando aos mais
pobres o que não consumimos nesse dia.
Tudo o que ﬁzermos precisa ser impulsionado pela graça de Deus, que ilumina
nosso discernimento, fortalece nossa
disposição, não nos deixa desistir do amor
fraterno e fará nosso trabalho produzir
frutos melhores e mais permanentes.
Portanto, orando e celebrando, entreguemos a Deus o serviço que queremos prestar, para que Deus sempre nos inspire a
caminhar a seu lado na preservação do
bonito e saudável ambiente que nos
ofereceu na criação.

FORMAÇÃO
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EDUCADOR QUE AMA,

VÊ COM O CORAÇÃO.
Por Silvio da Silva

É hora de voltar às aulas. Nesta nossa edição gostaríamos
de dirigir uma reﬂexão aos Educadores, que retomam às suas
atividades. A nossa proposta vai na direção de que cada um
volte seu olhar para o mais interior de si para se redescobrir
na essência daquilo que se acredita: Educadores que fazem a
diferença.
Fazer diferença não é ser melhor, mas é olhar diferente
para os diferentes. Deus não ama no plural, não massiﬁca sua
paixão pelo ser humano. Ele ama de maneira singular e altera,
de modo que cada um quando tocado pelo seu amor, sente do
seu jeito. Assim deve ser a atitude das educadoras e educadores que colaboram com Ele na sua Criação. Por isso se pode
dizer que o verdadeiro educador enxerga com o coração. E por
isso é diferente e faz a diferença, porque a cada dia vai se
tornando uma pessoa de signiﬁcatividade, enquanto se torna
eternamente responsável por aqueles que vai cativando.
Quem ama enxerga com o coração, pois quem ama só vê o
essencial. E ver com o coração faz do educador um mestre.
“Mestre é aquele que de repente aprende!” Todo educador
ainda que inconsciente já ouviu e reﬂetiu sobre esta frase de
Guimaraes Rosa, muito utilizada pelo Grande Mestre Paulo
Freire.
Existem muitas concepções de mestre, e algumas inclusive,
muito distantes daquilo, que verdadeiramente é o seu sentido.
O mestre de verdade não se intitula como tal e muito menos
faz questão de sê-lo. A sua presença e o seu modo de olhar as
coisas e o mundo denotam a sua maestria. O mestre não é um
artíﬁce barato de coisas ou situações que lhe dão visibilidade e
exposição. O mestre é um sábio. E o sábio diz muito também
quando cala. Quando alguém deseja mesmo ser vitrine perde
o brilho da simplicidade e o rigor da candura, transformando a
realidade num “ego” e banalidades.
Quando alguém é reconhecido como mestre, signiﬁca que a
sua vida e as suas escolhas não são comuns, são diferenciadas.
Os mestres não perambulam pelos caminhos dos deuses, pelo
contrário, caminham pelas estradas dos homens e das mulheres do seu tempo. Vislumbram horizontes velados por circunstâncias não óbvias, mas prováveis.
Para o mestre não existe o nunca quando existe uma probabilidade. Existem sim paciência, tempo de espera e perscrutação. O mestre de verdade não desiste só porque há perigos ou
ameaças. Diante das adversidades à verdade, agiganta-se e se
insurge contra tudo aquilo que insiste em lhe dizer que não.
O mestre não é um androide ou quem sabe um mutante. É
uma pessoa, com todas as prerrogativas que tem um ser

humano. Sente. Apaixona-se. Adoece. Ama. Odeia. Morre.
Tudo isso acontece na vida de um mestre da mesma maneira
como acontece na vida de qualquer mortal. Mas o seu jeito de
olhar, tocar e viver isso tudo, é que faz dele, alguém para além
do comum. A sensibilidade e perspicácia de um mestre torna-o
uma pessoa que faz a diferença.
O mestre além de tudo, desenvolve como próprias a espiritualidade e a mística. Não se suporta apenas com o conhecimento das letras. Seu alicerce vai para além das escritas ou de
outros elementos sensíveis aos olhos e ao tato. O mestre de
verdade, sente e enxerga com o coração. Lá onde os pés não
podem chegar e a mãos não alcançam tocar, ele toca com a
sensibilidade de um coração, algumas vezes, marcado pela dor
e pelo sofrimento, mas recheado de sentido e de compaixão.
Mestre e educador se confundem. Porque quando verdadeiros eles são a mesma pessoa. Não há como separar um do
outro. Todo mestre é ao mesmo tempo um educador. Educador gerado nas entranhas do “educere” trazido à luz pelas
mãos do cuidado, amparado pela atenção do saber amar.
O educador não se submete à mesquinhez do regrado, da
proforma ou da remuneração. Mesmo reconhecendo nestes
aspectos, elementos fundamentais para sua vida, não os transforma em vitais e sabe muito bem que a sua pessoa, o seu ser
estão acima de tudo aquilo que se possa ser reconhecido por
um humano mortal, que não é capaz de perceber na vida a
imortalidade da existência.
Muitas vezes quando professores se reúnem sempre
correm atrás de fórmulas mágicas que resolvam suas angústias com um toque de magia. Esquecem-se que o encanto está
exatamente na busca de resposta dentro de si e do outro.
Quando estes professores se tornam educadores e descobrem isso, suas vidas se tornam signiﬁcativas de tal modo que
não se possuem mais. Tudo o que fazem e pensam, direcionam
ao bem do outro na certeza de que tudo que vai retorna.
O educador que também é mestre desenvolve em si o que a
vida tem de mais sagrado, a capacidade interna de evoluir.
Evoluir é ir além do mundo que está a nossa volta. É avançar
para patamares jamais antes alcançados.
A aﬁrmação sou educador, posso fazer a diferença, pode soar
num primeiro momento como um quê de arrogância, porém
quem realmente tem em si a consciência do que é ser educador não se sente assim, pois se visualiza a partir desta realidade de diferente não porque é melhor que os outros, mas
porque acredita no milagre da transformação, o que lhe dá a
convicção de jamais desistir de alguém só porque tem uma
história difícil ou um gênio mais assertivo.
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ESPIRITUALIDADE

SEJAMOS EVANGELHOS VIVOS
Um dos grandes apelos sempre presentes nas palavras de
São João Calábria era este: “Sejamos Evangelhos Vivos!”. E
bem sabemos que este apelo não era somente dirigido aos
religiosos que o acompanhavam em sua Obra, mas era dirigido
a todo cristão independentemente do seu estado de vida.

Contudo, será ainda atual este apelo pra nós em nossa realidade? Poderemos sempre dizer que sim. O Evangelho é e será
sempre atual, bem como o desejo de Deus de que nós o coloquemos em prática em tudo aquilo que fazemos e vivemos e
em todo o tempo e lugar.

Dizia Pe. Calábria que o mundo está repleto de tantos
discursos e palavras bonitas, porém está carente de testemunho, está carente de Evangelho vivido na prática, no concreto
do dia a dia. Bem sabemos que o contexto político, social e
religioso de nossa época apresenta realidades bem diferentes
daquelas vivenciadas por São João Calábria, na primeira
metade do Século XX.

Ser Evangelho Vivo não é outra coisa que mostrar ao
mundo através de nossas atitudes e ações concretas o rosto
providente e misericordioso de Deus Pai, e por consequência
disto anunciar que somos todos irmãos que se preocupam e se
doam uns pelos outros, de modo especial pelos mais pobres e
sofredores, sempre à luz do Evangelho Vivo por excelência,
Jesus Cristo, Palavra viva do Pai. Sejamos Evangelhos Vivos!

ENCONTRO NACIONAL DE PARÓQUIAS CALABRIANAS
Aconteceu nos dias 14, 15,e 16 de Janeiro de 2016 no Seminário Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha – Rio Grande
do Sul, o Encontro Nacional das Paróquias Calabrianas, que tratou do tema: Planejamento Pastoral Paroquial.
Nossa Paróquia esteve representada pelo Padre Everton, Irmão Sílvio e nós( Paulo e Aparecida) Coordenadores do CPP .
O Palestrante foi o Padre José Carlos Pereira, e o primeiro tema a ser abordado foi o SAV (Serviço de Animação Vocacional),
que segundo o palestrante deve ser a menina dos olhos da Paróquia, pois cuidando com carinho das vocações não faltarão
vocacionados. Todos têm vocação, mas o sujeito da vocação é sempre Deus, que escolhe e chama. É Ele que sempre toma a
iniciativa.
Ainda na dinâmica da organização paroquial o Padre José Carlos falou sobre a Pastoral do Dízimo, que a seu ver deve ser
renovada, pois não pode ser vista apenas como captação de recursos, e sim como uma pastoral que leva à Evangelização e
Conversão. Os ﬁeis devem ser conscientizados de que a devolução do Dízimo é um ato agradecimento a Deus por tudo que
temos e somos, e por isso devemos ter bem claro de que o Dízimo é a fonte principal de manutenção das comunidades.
O Tema seguinte foi Planejamento Pastoral Paroquial, linha mestra do Encontro. As Diretrizes Gerais da Igreja preveem uma
renovação da Paróquia, transformando-a em Comunidade de Comunidades, mudando assim completamente a dinâmica da
evangelização, tornando-se uma Igreja em saída, como orienta o Papa Francisco. Para que isso ocorra faz-se urgente a
setorização, onde todos possam participar mais ativamente da vida da Igreja. Neste projeto novo, os que se excluíram e se
afastaram da comunidade precisam se sentir acolhidos e valorizados, no estado em que se encontram.
O último assunto a ser tratado no encontro foi o CAE (Conselho de Assuntos Econômicos), que juntamente com o pároco
administra os bens da paróquia e a promoção da dimensão social.
Enﬁm toda e qualquer ação paroquial seja ela de ordem pastoral, econômica ou social precisa ser planiﬁcada, facilitando assim
o potencial evangelizador da comunidade.

Por Paulo e Aparecida Lima

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Paróquia Santo Antônio de Pádua
Diocese de Naviraí / MS

VIROU NOTÍCIA
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DESAFIAMOS DEUS E ELE NOS RESPONDEU
Esse é apenas um dos títulos que esta matéria poderia ter. O dia 06 de Dezembro de 2015 será memorável para toda a Comunidade Paroquial de Batayporã, que viu atônita a força, o dinamismo e grandiosidade da sua Juventude. O 2º EJC, organizado no
silêncio, ecoou na sua realização, quase duzentos jovens, animados pela Pastoral da Juventude, Pastoral Familiar e o ECC, experimentaram na pele do que Deus é capaz.
Começamos o Encontro perguntando: “QUEM É ESSE DEUS?” e terminamos a jornada, chorando de emoção e alegria por Ele
ter se revelado de maneira tão maravilhosa ao longo do dia. Um dia para ﬁcar na história de quem participou como encontrista,
mas também daqueles que atuaram como servos. O Encontro foi rico em animações, orações e palestras e aqui destacamos o
carisma, a sabedoria e o desprendimento de dois jovens casais: Mara Saovesso Itada e Paulo Itada Junior, que pela manhã nos
trouxeram brilhantemente toda uma caminhada pela história e vida de Jesus Cristo; e pela tarde, foi a vez de Elisangela Pigossi e
Júlio Cezar nos emocionar com a história, da Mãe de Jesus, Maria.
Já nos encaminhando para o encerramento, após um diálogo sobre a Eucaristia, Deus na pessoa de Jesus Cristo se materializou no momento mais forte
do dia, a Adoração ao Santíssimo. Ver aquela juventude de olhos ﬁxos ao ostensório, acreditando de verdade que naquele pequeno pedaço de pão estava o
Filho de Deus, foi a maior demonstração de que Deus se nos mostrou vivo. E ali
recebemos na pessoa dos casais e dos amigos, o abraço de Deus.
E na Santa Missa o ápice do nosso encontro, saboreamos o Corpo e Sangue de
Jesus num Banquete sem precedência.
Não saberia dizer com palavras, o quê foi este encontro, então ﬁnalizo com o
testemunho dado pela Jovem Leticia Lubaski na missa de encerramento: “Só
sabe o que foi este encontro, quem o experimentou na presença de Deus ”.

DOE UM BRINQUEDO, GANHE UM SORRISO
A Pastoral da Juventude de Batayporã representada pelo
grupo Sentinelas da Manhã realizou no mês de dezembro, o 4°
ano consecutivo da entrega dos brinquedos nas comunidades
de nossa cidade. O bairro contemplado no ano de 2015 foi o
Benedito Shaefer. Neste ano a Pastoral da Juventude contou
uma nova parceria, o Projeto Anjos da Guarda, cujos integrantes são coroinhas de nossa Paróquia.

possamos sempre buscar aqueles mais necessitados de nossa
Cidade, e que possamos contar sempre com a ajuda e parceria
de nossos irmãos.

Foram distribuídos mais de 250 brinquedos, frutos da generosidade e solidariedade de pessoas da comunidade, que é
formada de pessoas generosas e de corações bondosos, que
gostam de ajudar o próximo e fazer o bem.
É sempre uma grande alegria ver o sorriso estampado no
rosto de cada criança que recebe estes brinquedos. Que

NÃO APRENDI DIZER ADEUS...
Com essas palavras expressamos aqui o sentimento de muitos dos nossos ﬁéis da paróquia de Batayporã. Na noite do dia 23 de
dezembro, na Missa de Encerramento da Novena de Natal, a nossa comunidade se reuniu para celebrar e se despedir do nosso
pároco Padre Ibanor Zanatta. Durante a celebração os irmãos prestaram homenagem ao padre, dando-lhe presentes, com um
sentimento de gratidão ao nosso pároco pelos cinco anos de serviços prestados à nossa comunidade. Após a missa a comunidade
ainda reservou um momento de comunhão, um ágape festivo, no salão paroquial, em que cada paroquiano trouxe um prato de
salgado ou refrigerante para ser partilhado. Sem saber desse momento, o nosso pároco foi recebido pelos ﬁéis que cantavam
“Está chegando a hora, o dia já vem raiando meu bem, eu tenho que ir embora”.
Ao nosso pároco, os nossos mais sinceros votos de felicidade e gratidão. Que o Senhor vos conceda todas as graças necessárias
para desempenhar bem a sua nova missão na Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia, no Bairro Restinga em Porto Alegre, Rio
Grande do Sul.
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VIROU NOTICIA

MISSÃO
Nesta edição apresentamos a Senhora Ortenildes Sousa Pacheco Itada, mais conhecida por Nilda. Ela é membro de nossa comunidade, e nos deixou para cumprir o chamado missionário do Senhor,
lá no Rio de Janeiro. Conﬁra a entrevista:
VP: Dona Nilda fale-nos um pouco sobre a senhora.
Nilda: Sou viúva, moro em Batayporã há 37 anos, sou católica apostólica romana.
VP: A senhora foi sempre católica?
Nilda: Batizada sim, mas católica não. Agora eu posso dizer
que sou católica, mas antes eu era apenas batizada, e não
entendia nada da Igreja. Graças a Deus há 23 anos ingressei no
Caminho Neo-Catecumenal e posso dizer que encontrei Jesus
Cristo. Antes eu ia à Igreja por ir, não tinha nenhum comprometimento.
VP: Vendo a senhora tão alegre, dá impressão que nunca teve
diﬁculdades. É verdade isso?
Nilda: Não é verdade. Tive muitas diﬁculdades, inclusive no
casamento, mas hoje eu posso dizer, que através da Palavra
nesta caminhada, a Igreja veio em meu socorro. Quando meu
marido veio para o caminho as nossas diﬁculdades foram
sendo sanadas, o nosso casamento não teve mais tanto sofrimento. Nos agarramos a Jesus Cristo até que Deus fez sua
obra. Eu sempre pedi para o Senhor: “olha me deixa viver com
meu marido até que a morte nos separe”. Sempre esse era o
meu desejo, porque o casamento não pode ser uma coisa volúvel, mas uma coisa baseada no alicerce que é a Igreja, no sacramento. E por causa desta caminhada chegamos ao ﬁm pela
viuvez, meu marido se foi e eu estou aqui caminhando.
VP: A senhora tem ﬁlhos?
Nilda: tenho três. Quando vim morar em Batayporã tinha só
dois, não queria ter mais ﬁlhos, mas por causa da Palavra que
recebi, tive outro, o Paulo Itada Junior, que todos conhecem
aqui na comunidade. Posso dizer que o Paulo é ﬁlho de uma
Palavra
VP: O que senhora pensa sobre a família hoje?
Nilda: Eu vejo que os casamentos desfeitos ocorrem porque
os casais não conhecem a Palavra, porque só em Jesus Cristo
nós estamos seguros e em ninguém mais. A família é a coisa
mais importante na sociedade e está sendo muito perseguida
atualmente. As famílias estão se desfazendo e eu tenho rezado
muito pelas famílias, porque eu valorizei a minha e sei quanto
é importante a família
VP: Como nasceu na senhora o desejo de ser missionária?
Nilda: Desde que eu conheci a Palavra eu tive o desejo de

leva-la a outras pessoas, que não a conhecem e que sofrem por
não conhecê-la. Ano passado numa convivência do caminho
me levantei para ir, me pus à disposição da Igreja para levar
aos irmãos um pouco daquilo que recebi. Aí fui chamada a ir ao
seminário no Rio de Janeiro prestar um serviço doméstico e aí
eu me coloquei de pé pois o meu desejo de servir era muito
grande, e eu sou muito grata a Deus por isso, por me haver
chamado. Eu tenho uma dívida impagável com Deus, que me
deu seu único Filho, que morreu na cruz por resgate de mim,
que sou essa pequena pessoa de coração duro, onde o Senhor
tem trabalhado muito nessa minha terra árida. Ele tem me
ajudado bastante. E através desta gratidão que eu estou
disposta e desejosa de um dia poder devolver um pouquinho
de tudo aquilo que o Senhor tem me dado.
VP: Ir para uma missão longe não dá a sensação de que está
abandonando sua família?
Nilda: De jeito nenhum. Amo minha família, tenho meus
netos meus ﬁlhos, eu não estou abandonando. Eu estou indo,
para que Deus através da minha caminhada possa fazer uma
obra na vida deles.
VP: Para encerrar: a senhora é feliz?
Nilda: Sou uma viúva feliz porque quem está com Cristo não
pode se sentir triste. Eu acredito piamente que Deus é ﬁel, e
por isso enquanto Ele me der saúde e se for da vontade estarei
sempre a caminho. Estou deixando a comunidade que me
conhece, sabe de onde eu venho, conhece os meus defeitos,
conhece as minhas debilidades, mas sabe também que o
Senhor tem me amado acima de tudo, e por isso Lhe sou grata.
Estou indo. Estou feliz.
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DIZIMISTAS ANIVERSÁRIANTES - FEVEREIRO
01/02
01/02
01/02
01/02
02/02
02/02
04/02
04/02
04/02
04/02
05/02
05/02
05/02
06/02
06/02
07/02
08/02
08/02

DIRCE VEZU TAVARES
ELIVÂNIA APARECIDA PEREIRA
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
MIGUEL MINGOTII DE ABREU
SUELI DE FATIMA MARTINS
LUIZ EDUARDO K. DE BARROS
EDSON PERES IBRAHIM
LAURINDA CANDIDA F. DA SILVA
JOÃO FELIX DA SILVA
ADALBERTO ANTONIO DA SILVA
ERONICE LOURDES DOS SANTOS
DOMINGOS M. DA ROCHA
ROSÂNGELA F. DA SILVA SIMON
SERGIO AGNALDO DA SILVA
RILDO NOGUEIRA
CLAUDIA Mª DE A. N. DE MELO
APARECIDA DIAS DE ALMEIDA
GILLIARD HERMES DA SILVA

09/02
10/02
10/02
11/02
11/02
12/02
12/02
13/02
13/02
14/02
16/02
16/02
18/02
19/02
19/02
19/02
19/02
20/02

LEANDRO ALMEIDA GREGORIO
ANGELA MARIA MACHADO VAZ
ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA
ADRIANA RODRIGUES PESSOA
CÉLIO ANTONIO PEREIRA
CLAUDIO VALENTIN CAZAROTIO
MANOEL ARAUJO DE ALMEIDA
LUZIA FARIAS DO AMARAL
MARIA APª OLIVEIRA CAMILO
LUIZ APARECIDO DA SILVA CURY
AMILTON GENÉZIO DE SOUZA
KATIELY NOGUEIRA PICININ
NOEMIA DE MACEDO SANTOS
HELENALDA ALVES DA COSTA
ANTONIA DIAS FARIAS
CICERO LOPES DE A. SOBRINHO
ELIANE DE OLIVEIRA MELCHIOR
AUREA CHRISTINA SOUZA FARIA

20/02
21/02
21/02
22/02
22/02
25/02
25/02
25/02
26/02
27/02
27/02
27/02
27/02
28/02
28/02
28/02
28/02

IVONETE F. DE ASSIS MAROPO
BELMIRA RAVAZE DE OLIVEIRA
LEONICE JOSE SANTANA
ODETE SÃOVESSO FARIA
NANDARA F. DE A. MACHADO
EMERSON GOUVEIA DA SILVA
VALDELICE B. DE OLIVEIRA
ANA LÚCIA LEÃO MEZACASA
JOÃO PEDRO T. FIUMARI
TEREZINHA ALVES DA SILVA
CLEUZA DE ABREU NUNES
DANIEL PATRÍCIO DA SILVA
CLAUDENIR F. DOS SANTOS
EPAMINONDAS DE S. BONFIM
JOSIANE NUNES DA SILVA
ANDREIA DOS REIS
CLEIDE MARIA DIAS

DIZIMISTAS ANIVERSÁRIANTES DE CASAMENTO - FEVEREIRO
02/02 ALTAMIR JOSÉ R. DA FÔNSECA
HELEN C. DA SILVA DA FONSÊCA
07/02 JOANA DO N. DUARTE
JUAREZ PASCOAL DUARTE
07/02 PAULO RODRIGUES DE LIMA
APARECIDA SILVA DE LIMA
08/02 EPAMINONDAS DE S. BONFIM
CASTORINA LOPES BONFIM
09/02 EMERSON GOUVEIA DA SILVA
RITA DE C. ROCHA DOS SANTOS

12/02 NEUZA BATISTA ALVES
DELNICE EUJÁCIO ALVES
15/02 PAULO EDSON DE MORAES ENZ
ADRIANA SOUZA ENZ
15/02 CLAUDENILSO DE VECCHI
MARIA JOSINETE J. DE VECCHI
18/02 MARIA DOS ANJOS PEREIRA
NIVALDO SÃOVESSO
21/02 GILMAR PEREIRA DA COSTA
ADRIANA APª CALIZOTTI COSTA

juntos, somos igreja

21/02 ELZA RIBEIRO DO NASCIMENTO
FELIPE DO NASCIMENTO
25/02 VANDERLEI JOSÉ RIBEIRO
SUELI DE FÁTIMA BOM RIBEIRO
25/02 JOSE DA SILVA CARVALHO
SILVIA R. DE QUEIROZ CARVALHO
26/02 CLAUDIO VALENTIN CAZAROTTO
ROSANGELA F. CAZAROTTO
27/02 MANOEL ARAUJO DE ALMEIDA
TEREZINHA ALVES DE ALMEIDA

Seja um dizimista.
A sua oferta ajuda a manter as dimensões
evangelizadoras da Paróquia Santo
Antônio de Pádua.
Cadastre-se na Secretaria Paroquial

