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Estimados irmãos e irmãs,

Estamos no mês de outubro, mês 
missionário. A Igreja nos convida a ter 
um olhar todo especial para as realida-
des de missão desenvolvidas nos diver-
sos cantos do mundo. 

Inclusive, começamos o mês com o dia 
de Santa Teresinha do Menino Jesus, 
grande padroeira das missões. Mas, 
poderíamos nos perguntar: como que 
Santa Teresinha é padroeira das missões 
sem ter saído do mosteiro onde viveu 
até a sua morte aos 24 anos? 

Inicialmente, precisamos lembrar que 
a Igreja por si é missionária; ser cristão é 
ser missionário. Porém, devemos enten-
der que a missão se desenvolve em três 
aspectos: é feita com os pés dos que se 
colocam à disposição do chamado de 
Deus e partem para outros estados, 
outros países, outros continentes aonde 
as situações são mais desafiadoras; 
também a missão é sustentada com os 
joelhos de quem reza pedindo a Deus 
luzes e graças aos que vão; e por fim, a 
missão é sustentada com as mãos de 
quem doa um pouco do que tem mate-
rialmente a fim de prover os meios 
necessários para os missionários.

Nesse sentido, nossa santa Teresinha 
é padroeira das missões porque susten-

tou o trabalho 
missionário da Igreja 
através da oração 
constante e do incen-
tivo através de 
cartas que escrevia 
aos religiosos em 
missão.

Também no dia 8 
deste mês, celebra-
mos o dia de São 
João Calábria, funda-
dor da Congregação 
Pobres Servos da 
Divina Providência. 
Pe. Calábria viveu 

em um tempo difícil na história mundial; 
passou por duas guerras mundiais e 
acompanhou um tempo que clamava por 
mudança na maneira de ser Igreja diante 
das realidades de sua época. Dedicou-se 
aos mais pobres e abandonados e convi-
dou-nos a “reavivar no mundo a fé e a 
confiança em Deus Pai e em sua infinita 
providência”.

Esses dois santos celebrados neste 
mês, bem como São Francisco, nos 
ajudam a vislumbrar e desenvolver uma 
Igreja verdadeiramente discípula de 
Jesus, que vive o Evangelho na prática; e 
uma Igreja verdadeiramente missioná-
ria, capaz de anunciar ao mundo, de 
modo especial aos mais pobres e aban-
donados, a alegria deste mesmo Evange-
lho.

Rezemos por todos os missionários e 
missionárias que estão mundo a fora 
anunciando o nome de Jesus; e peçamos 
também nós o dom de vivermos nossa 
vocação missionária aqui em nossa 
comunidade paroquial através do nosso 
testemunho de cristãos comprometidos 
pelo nosso batismo.

Pe. Éverton Santos
Pároco                     
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Celebramos em Setembro, o “mês da 

Bíblia”. É preciso que a coloquemos no 

centro de nossas vidas. O Senhor nos 

chama a escutá-la, porque para saber o 

que é que Deus quer, a primeira coisa a 

fazer é escutar a Deus.

O povo de Israel é chamado “o povo 

do ouvido”, (da escuta). Quando 

perguntam a Jesus “qual é o primeiro 

mandamento da Lei”?

Ele responde: “Escuta Israel! O 

Senhor teu Deus é único! Não há 

outro"!

O livro do Deuteronômio mostra a 

importância da PALAVRA nas famílias. 

É importantíssimo passar à Fé aos filhos, 

desde a mais tenra idade.

E continua: “Amarás o Senhor teu 

Deus com todo o teu coração, com toda 

a tua alma e com toda a tua força. Que 

estas palavras que hoje te ordeno 

estejam em teu coração! Tu as 

inculcarás aos teus filhos, e delas falarás 

sentado em tua casa e andando em teu 

caminho, deitado e de pé. Tu as atarás 

também à tua mão como um sinal, e 

serão como um frontal entre os teus 

olhos; tu as escreverás nos umbrais da 

tua casa, e nas tuas portas”. (Dt 6, 5 – 9;) 

Como vimos, a salvação vem através 

da escuta dessa PAPAVRA, por isso, a 

importância de passar à Fé aos filhos. Os 

primeiros catequistas são os pais. Se 

não se prega, não há conversão, não há 

cristão. E, na pregação, está presente 

Cristo Ressuscitado! 

Vivemos, atualmente, numa 

sociedade em que, já não se fala mais no 

pecado, tudo é permitido, o importante 

é ser feliz. Porém, diz São Paulo: “Tudo 

me é permitido, mas nem tudo me 

convém” (1Cor 6, 12ª;). 

No mundo, há uma terrível crise de fé. 

A maioria das pessoas já não vai mais à 

Igreja que Jesus Cristo está, 

verdadeiramente, presente nos 

sacramentos, na Eucaristia. Por isso é 

necessária a PALAVRA, para que se 

deem os Sinais da Fé.

Que sinais são esses? 

Os sinais do AMOR e da Unidade. 

Como diz Jesus: “Eu vivendo neles e Tu 

em Mim, para que sejam perfeitos na 

unidade e para que o mundo reconheça 

que me enviaste os amaste como 

amaste a Mim”. (Jo 17, 23;)

A Palavra de Deus é um fato, diante 

do qual o homem não pode se manter 

passivo; principalmente para aquele 

que a escuta; é preciso tomar 

consciência, assumindo um 

compromisso, diante do Criador e 

anunciá-la ao mundo o AMOR de Jesus 

Cristo por cada um de nós.

Lembremo-nos irmãos, que o Senhor 

nos ama assim como somos (Deus odeia 

o pecado, mas ama o pecador). Não 

hesitou em nenhum momento em dar, 

gratuitamente, Sua vida por nós. 

Acreditemos nessa única verdade. 

Busquemo-lo enquanto pode ser 

encontrado, mudando nossas atitudes e 

nossa maneira de pensar.

Alice Rodrigues de Souza

A Palavra
de Deus

nas Famílias



A Jornada Mundial da Juventude desde 
sua criação pelo então Papa Joao Paulo II, 
hoje São João Paulo II foi sempre um 
momento impar na vida de milhões de 
jovens. A Igreja sempre procurou estar 
muito presente na vida das juventudes, 
mas sem dúvida a JMJ é hoje de longe meio 
mais fascinante e eficaz para mexer e 
transformar a vida de milhões e milhões de 
jovens. Somente um evento da grandiosi-
dade que é uma JMJ pode por em silêncio e 
oração mais de dois milhões de jovens 
reunidos num mesmo lugar, Praia de Copa-
cabana. Aconteceu aqui no Brasil em 2013 
e se alastrou pela Polônia em 2016. Para 
falarem do que significou a JMJ 2016, 
entrevistamos três jovens de nossa paro-
quia, que tiveram a grata alegria de 
estarem presentes em Cracóvia para JMJ 
deste ano. São eles Luciana Caldeira, 
Leonardo e Ana Clara.

Como é conhecer de tão perto a histó-
ria de santos tão importantes para a 
Igreja como Santa Faustina, São João 
Paulo II e outros que vocês tiveram a 
oportunidade de conhecer mais a 
fundo? Visitar as Basílicas fez-nos sentir-
mos mais próximos à vida dos Santos que ali 
nasceram ou passaram parte de sua vida. 
Demonstrarmos a fé e a gratidão por tudo o 

que fizeram e representam para nós e a 
nossa igreja foi realmente muito importan-
te. Conhecermos um pouco mais sobre a 
vida desses Santos que em especial se desta-
ca o "despojar", abrir mão de muitas coisas 
para servir a Deus com humildade, amor, 
dedicação. Isso nos fez pensarmos em como 
a fé em Deus nos leva ao caminho da santi-
dade, e que podemos ser pessoas melhores.    

Diante de tudo o que experimenta-
ram na jornada, qual a palavra que 
define a nova missão de vocês aqui na 
paróquia? Servir à comunidade! Esta é a 
frase que define a continuação da JMJ. O 
Papa pediu-nos para abandonarmos o 
comodismo e nos colocarmos a serviço de 
Cristo, através da nossa igreja e comunida-
de, porque aquele que se diz cristão, mas 
não vive para servir, não serve para viver.

Qual mensagem do Papa Francisco, 
que mais ficou gravada no coração de 
vocês? Uma das palavras do Papa que mais 
nos chamou a atenção foi essa: “A JMJ 
começa hoje e continua amanhã, em casa, 
porquê é lá que Jesus quer te encontrar a 
partir de agora. O Senhor não quer ficar 
apenas nesta bela cidade ou nas recorda-
ções, mas deseja ir a tua casa, habitar a tua 

vida de cada dia: estudos, trabalhos, amiza-
des e afetos, os projetos e sonhos. Como Lhe 
agrada que tudo isto seja levado a Ele em 
oração”.   E aí então seremos jovens úteis 
para Deus, na (Igreja) comunidade, família... 
dando como resposta para esse mundo em 
guerra, a "fraternidade", que é a união entre 
todos os irmãos.  

Qual é a mensagem de vocês para os 
jovens da nossa paróquia que tem o 
desejo de ir a uma Jornada Mundial? 
Convidamos todos os jovens que sentem o 
desejo de participarem da jornada a 
pedirem a Deus para que esteja à frente 
conduzindo o desejo de cada um e perseve-
rarem nessa vontade. Todo o esforço pré 
jornada é muito válido quando estamos lá, 
vivendo a peregrinação. Para nós será 
inesquecível, faríamos tudo novamente 
para viverem aquelas três semanas de JMJ!!  
Diríamos que, o jovem vá em oração, com o 
coração aberto e com espírito de peregrina-
ção, e que vá também com o objetivo de 
trazer toda aquela experiência vivida lá 
para então viver na sua jornada diária e, 
buscar fazer a diferença. Lá tivemos a opor-
tunidade de refletirmos sobre o que temos 
feito e o que podemos fazer, e usufruirmos 
de toda a experiência para nos fortalecer-
mos.

ESPECIAL



A história de Nossa Senhora da Concei-
ção Aparecida tem seu início pelos 
meados de 1717, quando chegou a notícia 
de que o Conde de Assumar, D. Pedro de 
Almeida e Portugal, Governador da 
Província de São Paulo e Minas Gerais, 
iria passar pela Vila de Guaratinguetá, a 
caminho de Vila Rica, hoje cidade de Ouro 
Preto (MG).

Convocados pela Câmara de Guaratin-
guetá, os pescadores Domingos Garcia, 
Filipe Pedroso e João Alves saíram à 
procura de peixes no Rio Paraíba. Desce-
ram o rio e nada conseguiram. Depois de 
muitas tentativas sem sucesso, chegaram 
ao Porto Itaguaçu, onde lançaram as 
redes e apanharam uma imagem sem a 
cabeça, logo após, lançaram as redes 
outra vez e apanharam a cabeça, em 
seguida lançaram novamente as redes e 
desta vez abundantes peixes encheram a 
rede.

A imagem ficou com Filipe, durante 
anos, até que presenteou seu filho, o qual 
usando de amor à Virgem fez um oratório 
simples, onde passou a se reunir com os 
familiares e vizinhos, para receber todos 
os sábados as graças do Senhor por 
Maria. A fama dos poderes extraordiná-
rios de Nossa Senhora foi se espalhando 
pelas regiões do Brasil. Assim acontece o 
primeiro milagre da História de Nossa 
Senhora Aparecida. A imagem de Nossa 
Senhora Aparecida ficou na casa do 
pescador Pedroso por quase 15 anos. Lá, 
os vizinhos e conhecidos se juntavam 
para realizar rezas a Nossa Senhora. 
Muitas graças aconteciam pelo local, e a 
notícia espalhava-se por todo o Brasil 
fortalecendo e criando a história de 
Nossa Senhora Aparecida.

Por várias noites as pessoas percebiam 
que as luzes enfraqueciam e apagavam 
enquanto eles rezavam. Logo, todo o povo 

da região aparecia para rezar aos pés da 
santa. Eles ainda construíram um peque-
no oratório na cidade de Itaguaçú, que em 
pouco tempo ficou pequeno pela quantia 
de fieis que por lá apareciam.

Uma parte interessante da história de 
Nossa Senhora Aparecida acontece 
quando o vigário de Guaratinguetá resol-
ve construir uma capela para abrigar a 
santa no morro dos Coqueiros. O fim das 
obras deu-se em julho do ano de 1745. O 
filho de Pedroso ajudou do início ao fim na 
construção da capela. No dia 20 de abril 
do ano de 1822, o grande imperador Dom 
Pedro I, juntamente com sua comitiva, 
fazem uma visita até a capela para 
celebrar e homenagear a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida, inserindo mais 
uma importante peça a história de Nossa 
Senhora Aparecida.

A quantia de romeiros e fiéis que com-
pareciam a capela aumentava gradativa-
mente. Por isso, no ano de 1834, inicia-
ram-se as obras para a construção da 
Basílica Velha, como ficou conhecida. O 
projeto era bem maior que a atual capela 
e foi oficialmente consagrada no dia 8 de 
dezembro, em 1988.  A história de Nossa 
Senhora Aparecida só crescia e a Princesa 
Isabel faz uma segunda visita a basílica, no 
dia 6 de novembro do ano de 1888. Ela 
ofereceu a famosa Santa, uma linda coroa 
feita de ouro, e enfeitada com rubis e 
diamantes. Foi o cumprimento de uma 
antiga promessa quando a princesa 
visitou pela primeira vez a Basílica, 20 
anos antes.

Os Missionários, que são uma congre-
gação italiana, chegaram a Aparecida por 
meados de 1894. Originalmente eram 
padres, religiosos que se dedicavam a 
ajudar todos os romeiros que chegavam 
até a basílica para orar e realizar promes-
sas a Nossa Senhora Aparecida.

A coroa da Princesa Isabel foi usada na 
coroação da santa, no dia 8 de setembro 
do ano de 1904. A partir deste dia, a 
imagem era levada a todos os lugares com 
um manto azul anil, detalhado com ouro, 
rubis e diamantes. A celebração foi 
comandada por Dom José Camargo 
Barros. Lá estavam presentes vários 
bispos, Rodrigues Alves, naquela época 
Presidente da República e uma enorme 
multidão de fiéis.

No dia 29 de abril de 1908, a igreja 
recebeu o título de Basílica Menor. 
Grande acontecimento, e até central para 
a nossa devoção à Virgem, foi quando em 
1929 o Papa Pio XI declarou Nossa 
Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, 
com estes objetivos: o bem espiritual do 
povo e o aumento cada vez maior de 
devotos à Imaculada Mãe de Deus.

Em 1967, completando-se 250 anos da 
devoção, o Papa Paulo VI ofereceu ao 
Santuário de Aparecida a Rosa de Ouro, 
reconhecendo a importância do Santuá-
rio e estimulando o culto à Mãe de Deus.

Com o passar do tempo, a devoção a 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida 
foi crescendo e o número de romeiros foi 
aumentando cada vez mais. A primeira 
Basílica tornou-se pequena. Era necessá-
ria a construção de outro templo, bem 
maior, que pudesse acomodar tantos 
romeiros. Por iniciativa dos missionários 
Redentoristas e dos Senhores Bispos, 
teve início, em 11 de novembro de 1955, a 
construção de uma outra igreja, a atual 
Basílica Nova. Em 1980, ainda em cons-
trução, foi consagrada pelo Papa João 
Paulo ll e recebeu o título de Basílica 
Menor. Em 1984, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) declarou 
oficialmente a Basílica de Aparecida 
Santuário Nacional, sendo o “maior 
Santuário Mariano do mundo”.

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós!

ESPECIAL

por Glaucia Patrícia Bravin de Sá

Celebramos em Setembro, o “mês da Bíblia”. No mês de outubro comemoramos, no dia 12, o 
Dia de Nossa Senhora Aparecida, também conhecida por Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, a nossa padroeira, a padroeira do Brasil. Homenageada pela nossa comunidade, a 
capela localizada na Vila José Mustafá recebe o nome dela.
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João Calábria nasceu em Verona - 

Itália, no dia 8 de outubro de 1873; 

sétimo e último filho de Luís Calábria, 

sapateiro, e de Ângela Foschio, dona de 

casa e mulher de grande fé.

Desde o nascimento, a pobreza foi 

mestra na vida do pequeno João. Com a 

morte do pai, teve que interromper o 

4°ano e trabalhar como garçom. O 

reitor do Seminário São Lourenço, 

padre Pedro Scapini, percebendo as 

virtudes do jovem, ministrou-lhe aulas 

particulares para os exames de admis-

são ao Ensino Médio. Aprovado, 

frequentou o Seminário como aluno 

externo, até o 3º ano, quando saiu para 

servir ao exército. Neste tempo, se 

destacou pelo cuidado aos doentes do 

Hospital Militar. Terminado o serviço 

obrigatório de dois anos, retomou os 

estudos.

Em uma noite fria de novembro de 

1897, quando estava no 1º ano de 

Teologia, regressando de suas habituais 

visitas aos doentes no hospital, Calábria 

encontrou um menino cigano encolhido 

na porta de sua casa, que fugia dos maus 

tratos do seu grupo. Acolheu o menino e 

o levou para sua casa. Através deste 

sinal, o jovem João Calábria percebeu 

que Deus estava lhe confiando uma 

missão especial. Foi o início de sua obra 

com os meninos órfãos e abandonados.

Tendo sido ordenado sacerdote no 

dia 11 de agosto de 1901, foi nomeado 

vigário da paróquia Santo Estevão e 

confessor no Seminário. Dedicou-se 

com zelo especial às confissões e ao 

exercício da caridade, privilegiando 

sobretudo os mais pobres e marginaliza-

dos. Em 1907, nomeado vigário de São 

Bento no Monte, começou também a 

acolher e a ajudar alguns soldados. No 

dia 26 de novembro do mesmo ano, na 

Rua Case Rotte, iniciou oficialmente o 

Instituto “Casa dos Bons Meninos”, que 

no ano seguinte, foi transferida para um 

lugar definitivo, na Rua São Zeno no 

MATÉRIA DA CAPA

São João Calábria

Monte, atual casa-mãe da Congregação.

Juntamente com os meninos acolhi-

dos, foram chegando também alguns 

voluntários que desejavam partilhar 

com padre Calábria a doação ao Senhor. 

E aquele primeiro núcleo foi a base da 

Congregação Pobres Servos da Divina 

Providência. Em 1910, fundou também 

o ramo feminino da congregação: as 

Irmãs Pobres Servas da Divina Provi-

dência. João Calábria confiou aos 

Pobres Servos a mesma missão que o 

Senhor lhe inspirou, desde quando era 

jovem: “Mostrar ao mundo que Deus é 

Pai e cuida de nós, contanto que o 

acolhamos e façamos a nossa parte: 

buscar em primeiro lugar o seu Reino”. 

Faleceu no dia 4 de dezembro de 

1954, em sua cidade natal. Foi beatifica-

do pelo Papa João Paulo II no dia 17 de 

abril de 1988 e declarado santo no dia 

18 de abril de 1999.

A Família Calabriana, que correspon-

de aos Pobres Servos da Divina Provi-

dência, às Pobres Servas da Divina 

Providência e às Missionárias do Pobres 

(ramo nascido posteriormente no 

Uruguai), está presente em dez países 

de quatro continentes, desenvolvendo 

trabalhos em hospitais, creches, paró-

quias, escolas, centros profissionalizan-

tes, asilos, casas-lares. No Brasil, a Obra 

Calabriana está presente em sete esta-

dos: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do 

Sul, Bahia, Pernambuco, Maranhão, 

Pará e Amapá. 

Também fazem parte da Família Cala-

briana os Leigos e Leigas que buscam 

viver a espiritualidade de São João Calá-

bria em suas famílias. Destes, alguns 

fazem um compromisso maior através 

das promessas, tornando-se Irmãos e 

Irmãs Externos. Aqui em nossa paróquia 

temos o grupo dos Leigos Calabrianos.

A Congregação Pobres Servos da 

Divina Providência está no Brasil desde 

1961 e aqui em nossa paróquia desde 

1973.

Talvez possa parecer ousadia de nossa parte colocar o subtítulo acima para tentar sintetizar o que foi a vida de Pe. João Calábria. Consola-nos a certeza de 
que outros possíveis, e não menos verdadeiros, tais como: “homem da fé na providência”, “campeão de caridade evangélica”, “um homem da vontade de Deus”, 
“homem de oração”, dentre outros, só têm sentido porque vindos justamente do Evangelho, que foi a carta magna de toda a vida deste nosso santo. Mais ainda 
a partir do que chamamos de “a descoberta do Evangelho”, que foi quando numa noite o já padre Calábria não conseguia dormir. Aconteceu que, nesta mesma 

noite, leu os quatro evangelhos e, dentre eles, destacou o texto de Mateus 6,21-33. Olhai as aves do céu e os lírios do campo (...), buscai em primeiro lugar o 
Reino de Deus e sua justiça; e o resto vos será dado por acréscimo (...). Colocou esse trecho como luz para toda a sua vida, e porque foi fiel nesse propósito é 

que a Igreja nos apresenta São João Calábria como modelo de santidade.

Convidamos você, leitor, a conhecer um pouco mais, mesmo que brevemente, a história deste nosso santo e a herança espiritual que deixou à Igreja e, de 
modo especial, àqueles e àquelas que levam adiante a Obra por Deus fundada através dele.

UM HOMEM DO EVANGELHO

As almas mais pobres, mais 
abandonadas, mais 

marginalizadas formam o objeto 
particular do amor do Senhor

Ir aos pobres, aos mais humildes, 
aos mais necessitados, que são 

tão queridos por Deus e nos quais 
Jesus quer ser reconhecido

Se tivermos Deus em 
nós, faremos o bem ao 
próximo, até somente 
com nossa passagem

Alguns pensamentos de São João Calábria
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João Calábria nasceu em Verona - 

Itália, no dia 8 de outubro de 1873; 

sétimo e último filho de Luís Calábria, 

sapateiro, e de Ângela Foschio, dona de 

casa e mulher de grande fé.

Desde o nascimento, a pobreza foi 

mestra na vida do pequeno João. Com a 

morte do pai, teve que interromper o 

4°ano e trabalhar como garçom. O 

reitor do Seminário São Lourenço, 

padre Pedro Scapini, percebendo as 

virtudes do jovem, ministrou-lhe aulas 

particulares para os exames de admis-

são ao Ensino Médio. Aprovado, 

frequentou o Seminário como aluno 

externo, até o 3º ano, quando saiu para 

servir ao exército. Neste tempo, se 

destacou pelo cuidado aos doentes do 

Hospital Militar. Terminado o serviço 

obrigatório de dois anos, retomou os 

estudos.

Em uma noite fria de novembro de 

1897, quando estava no 1º ano de 

Teologia, regressando de suas habituais 

visitas aos doentes no hospital, Calábria 

encontrou um menino cigano encolhido 

na porta de sua casa, que fugia dos maus 

tratos do seu grupo. Acolheu o menino e 

o levou para sua casa. Através deste 

sinal, o jovem João Calábria percebeu 

que Deus estava lhe confiando uma 

missão especial. Foi o início de sua obra 

com os meninos órfãos e abandonados.

Tendo sido ordenado sacerdote no 

dia 11 de agosto de 1901, foi nomeado 

vigário da paróquia Santo Estevão e 

confessor no Seminário. Dedicou-se 

com zelo especial às confissões e ao 

exercício da caridade, privilegiando 

sobretudo os mais pobres e marginaliza-

dos. Em 1907, nomeado vigário de São 

Bento no Monte, começou também a 

acolher e a ajudar alguns soldados. No 

dia 26 de novembro do mesmo ano, na 

Rua Case Rotte, iniciou oficialmente o 

Instituto “Casa dos Bons Meninos”, que 

no ano seguinte, foi transferida para um 

lugar definitivo, na Rua São Zeno no 

MATÉRIA DA CAPA

São João Calábria

Monte, atual casa-mãe da Congregação.

Juntamente com os meninos acolhi-

dos, foram chegando também alguns 

voluntários que desejavam partilhar 

com padre Calábria a doação ao Senhor. 

E aquele primeiro núcleo foi a base da 

Congregação Pobres Servos da Divina 

Providência. Em 1910, fundou também 

o ramo feminino da congregação: as 

Irmãs Pobres Servas da Divina Provi-

dência. João Calábria confiou aos 

Pobres Servos a mesma missão que o 

Senhor lhe inspirou, desde quando era 

jovem: “Mostrar ao mundo que Deus é 

Pai e cuida de nós, contanto que o 

acolhamos e façamos a nossa parte: 

buscar em primeiro lugar o seu Reino”. 

Faleceu no dia 4 de dezembro de 

1954, em sua cidade natal. Foi beatifica-

do pelo Papa João Paulo II no dia 17 de 

abril de 1988 e declarado santo no dia 

18 de abril de 1999.

A Família Calabriana, que correspon-

de aos Pobres Servos da Divina Provi-

dência, às Pobres Servas da Divina 

Providência e às Missionárias do Pobres 

(ramo nascido posteriormente no 

Uruguai), está presente em dez países 

de quatro continentes, desenvolvendo 

trabalhos em hospitais, creches, paró-

quias, escolas, centros profissionalizan-

tes, asilos, casas-lares. No Brasil, a Obra 

Calabriana está presente em sete esta-

dos: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do 

Sul, Bahia, Pernambuco, Maranhão, 

Pará e Amapá. 

Também fazem parte da Família Cala-

briana os Leigos e Leigas que buscam 

viver a espiritualidade de São João Calá-

bria em suas famílias. Destes, alguns 

fazem um compromisso maior através 

das promessas, tornando-se Irmãos e 

Irmãs Externos. Aqui em nossa paróquia 

temos o grupo dos Leigos Calabrianos.

A Congregação Pobres Servos da 

Divina Providência está no Brasil desde 

1961 e aqui em nossa paróquia desde 

1973.

Talvez possa parecer ousadia de nossa parte colocar o subtítulo acima para tentar sintetizar o que foi a vida de Pe. João Calábria. Consola-nos a certeza de 
que outros possíveis, e não menos verdadeiros, tais como: “homem da fé na providência”, “campeão de caridade evangélica”, “um homem da vontade de Deus”, 
“homem de oração”, dentre outros, só têm sentido porque vindos justamente do Evangelho, que foi a carta magna de toda a vida deste nosso santo. Mais ainda 
a partir do que chamamos de “a descoberta do Evangelho”, que foi quando numa noite o já padre Calábria não conseguia dormir. Aconteceu que, nesta mesma 

noite, leu os quatro evangelhos e, dentre eles, destacou o texto de Mateus 6,21-33. Olhai as aves do céu e os lírios do campo (...), buscai em primeiro lugar o 
Reino de Deus e sua justiça; e o resto vos será dado por acréscimo (...). Colocou esse trecho como luz para toda a sua vida, e porque foi fiel nesse propósito é 

que a Igreja nos apresenta São João Calábria como modelo de santidade.

Convidamos você, leitor, a conhecer um pouco mais, mesmo que brevemente, a história deste nosso santo e a herança espiritual que deixou à Igreja e, de 
modo especial, àqueles e àquelas que levam adiante a Obra por Deus fundada através dele.

UM HOMEM DO EVANGELHO

Para sermos santos não é preciso 
fazer coisas extraordinárias; basta 

que sejam santas e perfeitas as 
intenções com que trabalhamos 

diariamente

A fé na Providência seja sempre o 
nosso baluarte e nossa rocha; 

lembremo-nos de que Deus nunca 
falhará se fizermos a nossa parte

Deus tem grandes desígnios 
a cumprir e esses 

realizar-se-ão se formos 
instrumentos dóceis, 

humildes

Alguns pensamentos de São João Calábria
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Outubro é o mês de Nossa Senhora 
Aparecida, mês do Santo Rosário. Para 
obter paz, amor, ser perseverante na fé, 
apreender a ser mais humilde e ser mais 
de Deus no dia a dia, só rezar o Santo 
Terço.

Esta oração do Santo Rosário surgiu 
mais ou menos no ano 800 à sombra dos 
mosteiros, os monges rezavam os 150 
salmos, já os leigos, que na maioria não 
sabia ler aprenderam a rezar os 150 
Pai-Nossos, com o passar do tempo, 
formaram outros três saltérios as 150 
Ave Marias.  Segundo a tradição da igreja 
católica, foi dado o nome “Santo Rosário”  
a partir do ano 1206, quando a Virgem 
teria aparecido a Santo Domingo, e o 
entregou como uma arma poderosa. A 
partir daquele tempo se propagou 
rapidamente para todo o mundo.  No ano 
1365 fez-se uma combinação dos quatro 
saltérios, dividindo as 150 Ave Marias 
em 15 dezenas, e colocando um Pai nosso 
no início de cada uma delas. Em 1500 
ficou estabelecida para cada dezena a 
meditação de um episódio da vida de 
Jesus ou Maria, e assim surgiu o Rosário 
de quinze mistérios.

A palavra Rosário significa 'Coroa de 
Rosas'. É uma antiga devoção católica, 
que a Virgem Maria revelou que cada vez 

que se reza uma Ave Maria, lhe é 
entregue uma rosa, e por cada Rosário 
completo lhe é entregue uma coroa de 
rosas. A rosa é a rainha das flores, sendo 
assim o Rosário depois da Santa Missa a 
melhor das devoções. São Luiz M. 
Grignion de Montfort.

Na data de 16 de outubro de 2002, foi 
divulgada a Carta Apostólica  do Papa 
João Paulo II “Rosarium Virginis Mariae”, 
o Santo Pontífice presenteou a igreja 
com cinco novos mistérios cheios de luz: 
os mistérios luminosos. 

Os benefícios e graças que podemos 
conseguir rezando o Terço (Santo Rosário) 
com a meditação dos ministérios, segundo 
São Luís Maria Grignion de Monfort:

- Eleva-nos insensivelmente ao 
perfeito conhecimento de Jesus Cristo;

-     Purifica nossas almas do pecado;
- Permite-nos vencer a nossos 

inimigos;
-     Facilita-nos a prática das virtudes;
- Abrasa-nos no amor de Jesus Cristo;
-    Habilita-nos a pagar nossas dívidas 

para com Deus e os homens;
-   Por fim,  obtém-nos  de Deus toda 

espécie de graças.

10 razões para rezar o Terço (Rosário), 
no dia a dia:

1ª. Terço (Rosário) é uma Oração 
Bíblica: O Pai-Nosso é a oração que Jesus 
nos ensinou.

2ª. Cristo está no Centro do Terço 
(Rosário): Os mistérios nos leva a 
concentrar-se nos momentos da vida de 
Cristo, ele nasce, cresce, anuncia o reino, 
realiza a vontade do Pai, sofre a paixão, 
vence a morte, vive, estes são os 
mistérios do Rosário (Terço).

3ª. Rezar com a Igreja: Rezar o Terço 
(Rosário) é estar sintonizado com a 
oração de toda a Igreja.

4ª. Maravilhosa terapia: Se você vive 
cansado, se você está com insônia, se 
procura auxílio de calmantes, tente rezar 
o Terço (Rosário).

5ª. Simples e Profundo: As crianças 
podem e devem rezar o Terço (Rosário) 
eira colher os seus frutos.

6ª. Escola de Oração: Precisamos 
aprender a rezar, conheço muitas 
pessoas que não sabiam como se chegar 
a Deus. O Terço (Rosário) foi uma 
verdadeira escola.

7ª. Atual: Terço (Rosário) rezado todos 
os dia é a formula de meditação para 
obter paz interior, paz nas famílias e 
também paz no mundo.

8ª. Oração Libertadora: O Terço 
(Rosário) liberta porque nos põe em 
íntimo diálogo com o Libertador. Maria 
canta: "Derruba os poderosos de seus 
tronos e eleva os humildes" (Lc 1,52. 53).

9ª. Popular: Na cidade, no campo, 
religiosos, leigos, bispos, padres, Papa, 
todos têm uma simpatia especial pelo 
Terço (Rosário), maneira prática de estar 
com Deus.

10ª. Oração cinematográfica: 
Enquanto repetimos as palavras, a 
imaginação vai criando em nossa mente o 
filme da vida de Cristo.

por Célia de Fátima Amaral



INTENÇÕES DO SANTA PADRE

O Santo Padre pede ao Apostolado de Oração para que reze, 
neste mês de outubro, pela seguinte intenção Universal: 
“Para que os jornalistas, no desempenho da sua profissão, 
sejam sempre animados pelo respeito pela verdade e por um 
forte sentido ético”.

Jornalistas
Junto com o Apostolado da Oração, rezamos, neste mês, a 
Deus pelos agentes de comunicação, para que a técnica 
favoreça melhores condições de comunicação, difusão de 
notícias e experiências de vida.
O Papa espera, mediante as nossas orações, tocar o coração 
dos jornalistas, para que transmitam a verdade sem 
interferências dos interesses mesquinhos dos maus políticos 
e de uma economia sem ética; que cada comunidade cristã se 
sinta cada vez mais entusiasmada a anunciar o Evangelho 
com alegria.
Por isso, todos são convidados a ler criticamente as notícias, 
pesquisando as suas fontes e percebendo que interesses as 
movem; denunciar práticas jornalísticas, que vão contra a 
dignidade da pessoa, contra a vida e contra a verdade.

Evangelização
Além da “intenção Universal”, o Papa pede ao Apostolado da 
Oração e a toda a Igreja no mundo para rezar também por 
intenção da Evangelização. “Para que a Jornada Missionária 
Mundial renove em todas as comunidades cristãs a alegria e 
a responsabilidade de anunciar o Evangelho”.
O Dia Mundial das Missões, que será celebrado no 4º 
domingo deste mês de outubro, tem o intuito de despertar, 
em cada cristão, a paixão e o zelo de levar o Evangelho ao 
mundo inteiro.
Com efeito, na sua Mensagem para o Dia Mundial das 
Missões, Papa Francisco diz: “Não nos deixemos roubar a 
alegria da evangelização! Convido-lhes a mergulhar na 
alegria do Evangelho e nutrir um amor capaz de iluminar a 
sua vocação e missão. “A Maria, modelo de uma 
evangelização humilde e jubilosa, escreveu ainda Francisco, 
elevemos a nossa oração, para que a Igreja se torne uma 
Casa para muitos, uma Mãe para todos os povos e possibilite 
o nascimento de um mundo novo”. Assim, com o Papa, 
sejamos missionários da paz, da esperança e da alegria.
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Outubro é o Mês das Missões, um período de intensificação 
das iniciativas de animação e cooperação missionária em todo 
o mundo. O objetivo é sensibilizar, despertar vocações 
missionárias e realizar a Coleta no Dia Mundial das Missões, 
penúltimo domingo de outubro (este ano dias 22 e 23), 
conforme instituído pelo papa Pio XI em 1926.

“Cuidar da Casa Comum é nossa missão”. Este é o tema 
escolhido para a Campanha Missionária em 2016. O lema é 
extraído da narrativa da criação no livro do Gênesis: “Deus viu 
que tudo era muito bom” (Gn 1, 31). O projeto do Criador é 
maravilhoso, mas encontra-se ameaçado! A preocupação pela 
ecologia parte de dois gritos: o grito dos pobres que mais 
sofrem, e o grito da Terra que geme pela exploração. A 
temática retoma a Campanha da Fraternidade Ecumênica 
deste ano e amplia a missão de cuidar da vida em todo o 
planeta.Em sua Encíclica Laudato si’, o papa Francisco adverte 
que “a existência humana se baseia sobre três relações 
intimamente ligadas: as relações com Deus, com o próximo e 
com a terra” (LS 66). E lança uma pergunta: “Que tipo de mundo 
queremos deixar a quem nos suceder, às crianças que estão 
crescendo?” (LS 160). Em nossa Casa Comum, tudo está 
interligado, unido por laços invisíveis, como uma única família 
universal. E nós recebemos de Deus a missão de cuidar dessas 
relações. Isso tem a ver com a missão da Igreja. Queremos fazer 
do cuidado do planeta a nossa missão até os confins do mundo. 
Diante da crise socioambiental, nem todos temos de ser 
especialistas e saber tudo, mas temos o dever de mudar nossos 
hábitos e apoiar ações práticas.
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SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

ANIVERSÁRIO - PE. ÉVERTON DOS SANTOS
Com muito carinho comemoramos dia 18 de agosto o aniversário do nosso Pároco Éverton dos Santos. Foram momentos 

maravilhosos, com muita alegria e participação da comunidade. Muito obrigado por você existir no meio de nós e ser o nosso 
Pastor e Guia. Te desejamos do fundo dos nossos corações que tudo de melhor nessa vida chegue sempre até você hoje e sempre. 
Que Deus na sua infinita bondade continue lhe iluminando e conservando sua capacidade de guiar  este seu rebanho.

Entre os dias 14 e 21 de agosto, ocorreu em nossa paróquia a Semana da Família, que foi 
celebrada com a participação de muitas famílias. Ao longo da semana foram muitas as famí-
lias que decidiram viver este momento juntas. As reflexões e orações direcionaram as cele-
brações de cada dia. Com o tema MISERICÓRDIA NA FAMILIA: DOM E MISSÃO, cami-
nhou-se em direção à conscientização da importância da família hoje na sociedade. O Papa 
Francisco em uma das suas catequeses nas quartas-feiras a milhares de pessoas reunidas 
na Praça São Pedro no Vaticano, diz que “o Sacramento do Matrimônio é um grande ato de 
fé e de amor: dá testemunho da coragem de acreditar na beleza do gesto criador de Deus e 
de viver aquele amor que impele a ir sempre além, além de nós mesmos e da própria família”. 
E este foi o tom de toda esta semana de oração pela família.

Com grande alegria e agradecimentos a Deus 
por nos dar a graça de tê-lo em nossa comunida-
de, celebramos no dia 04 de Setembro, os 50 
anos de doação à vida religiosa consagrada do 
nosso querido Padre Nello. Que o Senhor conti-
nue o abençoando para que continue descobrin-
do e fazendo brotar, mais ainda, muitas voca-
ções sacerdotais e religiosas.

50 ANOS DE VIDA RELIGIOSA - PE. NELLO VANZO

Dom Ettore Dotti, Bispo da Diocese de Naviraí, nomeou no dia 14 de agosto o Jovem Diego Ricardy, Cidadão de Batayporã e 
membro ativo de nossa Igreja, para Coordenador Diocesano da Pastoral da Juventude (PJ). Segundo as Diretrizes da Diocese, o 
Jovem Coordenador permanecerá nesta função por três anos, período em que deverá articular e animar a PJ Diocesana. Diego 
Ricardy atualmente é Assessor Jovem do Grupo de Jovens Sentinelas da Manhã (PJ) de nossa Paróquia. Que o Senhor lhe conce-
da muitas luzes e sabedoria para poder levar adiante esta grande missão. Parabéns e sucesso Diego. Conte com sua Paróquia 
nesta árdua missão.

O COORDENADOR DIOCESANO DA PASTORAL DA JUVENTUDE É NOSSO

Foi realizada a celebração da Santa Missa na Capela Santa Luzia, no dia 06 de agosto, 
com a participação de muitas das famílias das Vilas Maria Gonçalves e Antônio Olímpio 
Pinheiro que receberam a entronização da imagem do Sagrado Coração de Jesus e 
Maria nos meses de maio, junho e julho. Receberam o convite do Padre Éverton para 
que participem dos Movimentos e Pastorais da nossa Paróquia. No final da celebração 
receberam uma bênção especial.

ENTRONIZAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
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Na tarde do dia 10 de setembro, nossa Paróquia acolheu um grupo de 
30 pessoas, peregrinos do Imaculado Coração de Maria vindos de Bata-
guassu e Anaurilândia para o Santuário em Nova Andradina. Após 
participarem da celebração eucarística na comunidade Santa Luzia, 
foi-lhes oferecida uma deliciosa galinhada no jantar, pouso no salão 
paroquial e, no domingo, um farto café da manhã. Por volta das 6h, 
receberam a benção do Padre Nello e continuaram a peregrinação até 
ao Santuário. Agradecemos a todos que nos ajudaram a bem acolher 
estes nossos irmãos.

ACOLHIDA DOS PEREGRINOS

5ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIOCESANO

Dando uma pausa na “REVOADA DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO”, fizemos no dia 17 
de setembro um Encontro de Partilha e Convivência, sob a coordenação do Irmão Silvio da 
Silva com a presença do Padre Nello e Padre Éverton, para cada uma relatar as experiências 
que  teve no encontro com as pessoas das famílias das Vilas Maria Gonçalves, Antonio Olím-
pio Pinheiro e José Mustafá, onde  visitamos todas as casas e na maioria delas fizemos a 
Entronização do Sagrado Coração de Jesus. Foi emocionante ouvir o que cada irmã sentiu. 
Experiências riquíssimas de lições de vida, superação, fé e força para vencer todas as dificul-
dades. Capacidade de se doar, colocando-se no lugar dos necessitados, muito mais que 
alimento, de oração. Como é bom saber que, de um jeito ou de outro, estamos ajudando os irmãos em Cristo, a rezar um pouco mais, 
sentindo-se confortados pela Misericórdia de Deus. Que possamos recomeçar fortalecidas pela oração com a certeza que estamos 
fazendo nossa parte na Igreja em estado de missão.

“SENHORINHAS DO APOSTOLADO, NÃO.
MISSIONÁRIAS DO SENHOR”

Aconteceu no dia 11 de setembro, a 5ª peregrinação ao Imacu-
lado Coração de Maria. Peregrinos que vieram de diversas Paro-
quias, expressarem sua fé e amor a Deus e a Maria, em um dia 
repleto de momentos agraciados por Deus com: orações, testemu-
nhos, espiritualidades, palestras, animação, adoração, passagem 
pela Porta Santa e o encerramento se deu com a Santa Missa, 
presidida pelo nosso Reverendíssimo Dom Ettore Dotti, e coroa-
ção a imagem do Imaculado Coração de Maria.

HORÁRIOS DE MISSA

COMUNIDADES
- Santa Luzia: Sábado - 19h
- Santa Maria: 2ª quarta-feira do mês - 18h
- Nossa S. Fátima: 2ª sexta-feira do mês - 19h
- São Luiz Gonzaga: 2º sábado do mês - 17h
- São João: 2º sábado do mês - 19h
- São João: 4ª terça-feira do mês - 19h
- Rainha da Paz: 2ª terça-feira do mês - 18h
- Nossa S. Apª.: 4ª quinta-feira do mês - 19h
- São Luiz Rei da França: 3º domingo do mês - 10h
- Santa Ilídia: 3ª terça-feira do mês - 19h
- São José: 3ª terça-feira do mês - 19h
- São Benedito: 4ª sexta-feira do mês - 18h
- Nossa S. Apª.: 4ª terça-feira do mês - 19h

MATRIZ
Domingo - 8h e 19h
1ª sexta-feira do mês - 7h
3ª quarta-feira do mês - 19h

LAR SANTO ANTÔNIO
3ª terça-feira do mês - 16h

 ATENDIMENTO DOS PADRES

Terça à sexta-feira:  08h30 às 10h30 
                                              14h30 às 16h30

 SECRETARIA PAROQUIAL

Segunda à sexta-feira:  07h às 11h 
                                                     13h às 17h
Sábado:  7h às 11h

***
Mitra Diocesana de Naviraí
PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Rua Paschoal José da Silva, 1300 - Centro
Caixa Postal 18 | CEP 79760-00
Batayporã, MS

67 3443-1247
paroquia.santonio@terra.com.br
paroquiadebataypora.com.br
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01/09   JOÃO NOGUEIRA GOZ
01/09   SONIA DA F. T. GALIEGO
01/09   MARINA BISPO GARCIA
01/09   DIRCE ALVES DA SILVA
01/09   JAQUELINE VIEIRA DE MOURA
02/09   ROSANGELA F. CAZAROTTO
02/09   RITA DE CÁSSIA R. DOS SANTOS
02/09   CLAUDIO A. DOS SANTOS
02/09   DELNICE EUJÁCIO ALVES
03/09   FRANCISCO MOREIRA DOBES
03/09   EURIDES VRESK
03/09   SUZANA AP. M. VANZELLA
04/09   ELISIA RESTI CALIZOTTI
05/09   APARECIDA N. COSTA FILHA
05/09   JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
06/09   MARIA DO C. BARBOSA SILVA
07/09   MILTON TOSHIO TUTAKE
07/09   SILVANA AP. F. DOS SANTOS
08/09   RITA DE CÁSSIA L. A. ROCHA
08/09   OSVALDINA M. DA ROCHA
08/09   MARIA SILVA SANTOS
09/09   LUIZA CLEONICE RAVAZZI
09/09   SERGIO MINGOTTI BORGES
09/09   JOÃO VRUCK SOBRINHO

10/09   VERA LUCIA R. DOS SANTOS
10/09   JOSY BONILHA DIAS
11/09   JOSÉ CARLOS DA SILVA
13/09   JOSEFA EURIDES G. PEREIRA
13/09   MARCIA GLAUCE R. DUARTE
13/09   FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS
14/09   PEDRO ALVES DA ROCHA
15/09   ELIZA FÁTIMA FARIAS AMARAL
15/09   MARIA AP. A. DO NASCIMENTO
15/09   ANTONIA JESUS SILVA MELO
16/09   SILVIO DAN
16/09   REINALDO LUCIANO DA SILVA
16/09   MARIO DA SILVA PAIÃO
16/09   JOSEFA AP. DE ARAUJO
16/09   DOUGLAS R. DOS SANTOS
16/09   CARLOS SERGIO BRAVIM
17/09   ROSELI ALVES NOGUEIRA
18/09   CRISTIANE A. V. A. FERRONI
20/09   IVONE AP. DOS SANTOS
20/09   LUCIANA C. DA SILVA
20/09   PAULA GARCIA DOBES
20/09   VALDEMAR F. NASCIMENTO
20/09   ANTONIO C. DOS SANTOS
20/09   DOMINGOS SÁVIO LORENÇÃO

20/09   DIRCE CORREIA PINTO
20/09   ANITA RAVAZE MONTEIRO
21/09   MANOEL BARBOSA DUARTE
21/09   CAROLINE PAIÃO DOS SANTOS
21/09   JOSÉ DIAS JUNIOR
22/09   ANA PAULA DE ASSIS MAROPO
22/09   LAURI CARLOS MARCON
22/09   MARIA AP. S. NASCIMENTO
22/09   MARIA JOSÉ CAMILO DA SILVA
23/09   MARIA DE N. DO NASCIMENTO
23/09   JOÃO PEDRO A. RODRIGUES
23/09   PAULO BATISTA SOBRINHO
23/09   DÉBORA C. S. DOS SANTOS
24/09   APARECIDA SILVA DE LIMA
25/09   MARIA DAS G. DOS SANTOS 
26/09   BEATRIZ FERNANDA S. FARIA
27/09   ELISABETE LIMA ESPÍNDOLA
27/09   ADELICE RAMOS DA SILVA
27/09   CLEONICE DE MELLO MACEDA
28/09   LUZIA ROSA DE OLIVEIRA DIAS
28/09   ANGELICA S. DE ALMEIDA
29/09   MARIA JOSE DE JESUS
30/09   VANDERLEI JOSÉ RIBEIRO

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES - OUTUBRO
01/10   VALENTIM RAVAZZI
01/10   ADEMIR CLÁUDIO PEREIRA
01/10   DILMO MATHIAS TEIXEIRA
01/10   AMANDA HENRIQUE PEREIRA
02/10   REGINALDO NEVES BARBOSA
02/10   MARIA DO ESPIRITO SANTO
02/10   ANDRÉ AUGUSTO SANTANA
03/10   ROSILENE STUANI DA ROSA
03/10   CLEIDE AP. ENZ DE ARAUJO
03/10   RENATA V. VIDOTO DA SILVA
04/10   MARCOS RAMOS DE ALMEIDA
05/10   OLINDA BOM PIGOSSO
05/10   MARIA LÚCIA SILVA MACHADO
05/10   MARA CHRISTINA S. F. ITADA
05/10   EDNER ANTONIO MOTA
05/10   BRUNO ALVES Q. MARTINS
06/10   DAIANA SILVA DE OLIVEIRA
06/10   SILVIO LUIZ LAZZARI
07/10   ELZA RIBEIRO DO NASCIMENTO
08/10   MARIA JESUS SANTOS
09/10   MARIA APARECIDA A.DA SILVA
09/10   TERESA KOVACS PINTO
09/10   MOACIR ALVES TEIXEIRA
09/10   VANDA ROSA LOPES DA CRUZ
09/10   ALTAIR DONIZETE DA SILVA
10/10   WAGNER VINICIUS R. FIUMARI

10/10   MARIA LÚCIA PEDROSO
12/10   JOANY CARLOS M. DE OLIVEIRA
12/10   CRISTIANE A. DOS SANTOS CURY
13/10   ZELIA UMBELINA DA SILVA
14/10   SIMEIRE DE AZEVEDO SILVA
14/10   ODETE SANTOS GUEDES
14/10   MARIA JOSÉ FRUGULI
14/10   JUÇCI ZANATTA
14/10   AUGUSTO CESAR KRUGER
15/10   FÁBIO FERRONI
15/10   MARIA CELESTE M. DOBES
16/10   MARIA MINERVINA ROCHA
17/10   MERCEDES VICTOR DA SILVA
18/10   MARIA APARECIDA S. SANTOS
18/10   CARLOS AMANTINO NANTES
18/10   ADRIANO CESAR SOMENZARI
19/10   OSVALDO FERREIRA DA CRUZ
19/10   RICARDO NOGUEIRA BATISTA
20/10   JUCELMA AP. DOS  SANTOS
20/10   LINDALVA TEIXEIRA DA SILVA
20/10   LIZENE DE OLIVEIRABRAVIN
20/10   EVANDRO RAVAZZI O. SIQUEIRA
20/10   ENEIDE WRUCK
20/10   AILTON PORFÍRIO DE SOUZA
21/10   CASSIANO ANTONIO DA SILVA
21/10   CARMEN DE S. E SILVA GARCIA

22/10   MARLENE CARDOSO PEREIRA
22/10   JOSÉ CARLOS SILVA
23/10   CASTORINA LOPES BONFIM
24/10   NATÁLICIO QUEIROZ FILHO
24/10   MARIA AP. R. DE OLIVEIRA
24/10   NATALICIO QUEIROZ FILHO
24/10   JOÃO LUIZ F. DE ARAUJO
25/10   APARECIDO CHERUBIN
26/10   MERCEDES FIUMARI DA SILVA
27/10   ILIANE A. DE SOUZA CADETTE
27/10   JOSÉ LUIZ VIEIRA DA COSTA
28/10   ROSA RAIMUNDA DOS SANTOS
28/10   NAIR SOARES MACEDO
28/10   KARINA GARCIA FRANCO
28/10   GRACIELE B. DOS SANTOS
29/10   JOSÉ LIBERATO DA ROCHA
29/10   LUCILENE AP. MARTINS PEREIRA
30/10   RICARDO DA ROSA
30/10   NEIDE EMBOAVA DE SOUZA
30/10   MARILI FRANCISCA VALIANTE
30/10   SEBASTIÃO PEREIRA DA ROCHA
30/10   FÁTIMA AP. C.  MICHELINI
30/10   MARIA DE SOUZA MARTINS
30/10   JOÃO CARLOS KRUNGER

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE CASAMENTO - OUTUBRO

01/10   ANA MARIA TELES DOS SANTOS
                 MARCIO AP. S. DOS SANTOS
06/10 OTAVIO CALIZOTTI
                 ELISIA RESTI CALIZOTTI
11/10   CLAUDIO DIAS NOGUEIRA
                 JOSEFA DIAS NOGUEIRA
11/10 FÁBIO FERRONI
                 CRISTIANE AP. V. A. FERRONI
13/10   RENAN BOM RIBEIRO

                 LAIS CASTRO DA ROCHA
14/10   CLEUZA DE ABREU NUNES
                 JOSÉ NUNES
17/10   CÍCERA NASCIMENTO RIBEIRO
                  ADIVALDO JOSÉ RIBEIRO
18/10   FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS
                 MARIA AP. DA SILVA SANTOS
18/10   CARMEN DE S. E SILVA GARCIA
                  SERGIO MACEDO GARCIA

22/10 HELENALDA ALVES DA COSTA
                 JOSÉ CARLOS SILVA
24/10   PAULO ALVES DE ALMEIDA
                 VILMARA DA SILVA GODINHO
28/10   JAILTON PALAGANO
                  MATILDE RAMOS A. PALAGANO
31/10   VANESSA AP. MELO DA SILVA
                  ODAIR GONÇALVES GOMES


