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EXISTIR é estar aí....
empurrar o viver com a 
barriga...apenas ir onde o 
vento nos leva... Já VIVER 
é fazer escolhas para nosso 
existir...é o modo como de-
cidimos viver...estabelecer 
metas para onde queremos 
chegar com a nossa VIDA.

Na verdade, dependemos 
das nossas escolhas para 
determinar nossa existência. 

É preciso admitir,porém 
que certos fatos acontecem 
sem nossa permissão... sem 
que os tenhamos escolhidos.
Por exemplo, a morte de al-
guém que amamos, quando 
somos surpreendidos por 
uma doença,  o tempera-
mento de um cônjuge,de 
um filho, de um parente 
ou amigo, uma traição ou 
separação numa relação afe-
tiva, o vício de um cônjuge, 

filho ou de um amigo... ser 
despedido de um emprego...
coisas que não escolhemos 
e que, às vezes, nos pegam 
de surpresa.Mas podemos 
*ESCOLHER*como con-
viver, como lidar ou como 
administrar tais circunstân-
cias: isso, sim, podemos 
escolher. 

Outra coisa de alta im-
portância no nosso viver é a 
nossa ESCALA DE VALO-
RES. Tem gente que dedica 
tempo e esforços para coisas 
secundárias. Não consegue 
priorizar o mais importante 
para o seu viver. Vivem se 
debatendo com ninharias e 
não conseguem chegar ao 
centro do seu viver. Isso é 
pura perda de tempo porque 
somos nós que determi-
namos a administração do 
nosso tempo. TEMPO são 

momentos disponíveis por 
conduzir nosso viver. É ter-
rível ver pessoas que não são 
determinadas na condução 
do tempo...sua existência se 
transforma em obrigações, 
caem na mesmice, vivem um 
ritualismo cansativo,sem 
alma, atitudes obrigatórias 
sem desfrutar o sabor de 
cada fato...Isso é como 
mascar chiclete que perdeu 
o sabor e fica uma “inhaca” 
na boca, ou como um carro 
que foi feito para andar e 
atolado na lama não sai do 
lugar... ou seja, a vida se 
torna vazia.

O tempo existe, sim! 
Determinam o tempo pelo 
nascer e o pôr do sol...Essa 
foi a forma de estabelecer os 
dias,os meses e o ano civil.É 
verdade que nosso organis-
mo padece com o passar do 
tempo e surgem fraquezas 
físicas que também deve-
mos saber administrar: com 
consultas e exames médicos, 
uso de medicamentos e re-
pousos para restabelecer as 

forças e a saúde. 
Qual o verdadeiro VA-

LOR para o nosso viver?
Sem sombra de dúvidas, 

o AMOR é o primeiro e es-
sencial valor da nossa exis-
tência! AMAR nada mais é 
do que gostar e fazer bem a 
si mesmo...Amar é querer 
bem e fazer bem ao outro...
Amar é cuidar bem das 
coisas materiais que estão à 
nossa disposição de uso... E 
são MUITÍSSIMAS...

É essa forma de amar 
que consequentemen-
te nos trará realização, 
sentido,alegria,felicidade e 
força para o nosso viver...É 
amando que não criaremos 
dependências de pessoas 
ou coisas para a nossa rea-
lização e própria felicidade.
Estar bem consigo mesmo 
deve ser a   meta de viver...
Se alguém nos ama, acres-
centa, mas se não nos ama 
não diminui em nada porque 
estar bem consigo mesmo é 
o essencial. 

Temos um tempo à nossa 

Balanço Financeiro

disposição que se descor-
tina para cada um de nós: 
é o ano civil e se chama 
2020...É, portanto, possível 
escolher como conduzi-
-lo,como formatá-lo, como 
administrá-lo... enfim,como 
lidar com ele.Tudo vai de-
pender disso.O Profeta diz 
“ Sofrimento teremos, mas 
nunca devemos DESANI-
MAR.”

Resta-nos escolher a FÉ 
em Deus, que é Amor, o uso 
da razão, o equilíbrio nas 
emoções e priorizar o que 
realmente vale a pena para 
que nosso 2020 seja pleno 
de boas realizações. 

É o que lhe desejo de 
coração. 

Pe Sílvio Roberto
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Como tem se tornado 
costume, nas duas primeiras 
edições anuais do nosso jor-
nal paroquial apresentamos 
um resumo das atividades 
desenvolvidas e/ou as metas 
para o ano que se inicia, além 
dos novos coordenadores.

Nesta edição, grande parte 
dos nossos movimentos e 

pastorais, além de mensagens 
e desejo de um ótimo e aben-
çoado ano, enviou as metas 
(ou algumas delas) que serão 
trabalhadas em 2020 a fim 
de que a comunidade tome 
ciência de todo trabalho re-
alizado e, principalmente, se 
sinta motivada a ingressar em 
um dos nossos movimentos 

ou pastorais, proporcionando 
que o talento dado por Deus 
a cada um de nós seja multi-
plicado. 

Lembramos que todas as 
sugestões dos paroquianos 
são muito bem-vindas. Caso 
queiram nos ajudar, entre em 
contato com a secretaria da 
paróquia (3304-6020) que 

poderá esclarecer as dúvidas 
e direcioná-los para os coor-
denadores ou responsáveis. 

Na edição de fevereiro, 
apresentaremos os coordena-
dores (novos e antigos). 

Deus deu talentos diferen-
tes a cada um de nós. Como 
você está usando o seu? Não 
está na hora de colocá-lo para 

que se multiplique?
Ótimo e abençoado 2020 

para todos nós e que você sai-
ba como fazer com que o seu 
talento renda em benefício do 
próximo!!!! 

2º FAC – Formação do Adolescente Católico – 13 a 17 
anos  -  30/01 a 02/02/2020

5º Acampamento Sênior – Acima de 23 anos
17/04 a 21/04/2020

6º Acampamento Sênior – Acima de 23 anos
03/09 a 07/09/2020

Obs.: O 1º Acampamento de Casais ainda 
não tem data definida, porém deverá ocorrer até 
o meio do ano.

A nossa missão é evangelizar. Os Acampa-
mentos buscam a obediência às palavras de Jesus 
quando disse: “Mas recebereis o poder do Espírito 
Santo que virá sobre vós, para serdes minhas 
testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia 
e Samaria, e até os confins da terra.” Atos 2, 8 

E assim nós, do Acampamento Menino Jesus 
de Praga, desejamos a todos que, neste ano de 
2020, possamos viver com toda intensidade o 
verdadeiro significado do nascimento de Jesus: 
a plenitude do amor.

Feliz 2020!
Deus nos abençoe!

Comunidade Menino Jesus de Praga, Paz e Bem!

Sílvia  Damacena
Pascom

“Desejo a todos da comunidade Menino 
Jesus de Praga um ano de 2020 repleto de 
saúde, sabedoria e amor de Deus em cada 
família, em cada coração!!! Vejo que só com 
amor podemos, juntos, mudar alguma coisa 
para melhor.

O Ajec - Adolescentes Juntos ao Encontro 
de Cristo - deseja a toda comunidade um 2020 
repleto de paz e bênçãos!    O ano de 2019 foi 
um ano de muitas realizações para o grupo, 
como o 1º FAC e o 7º Encontro!

Que em 2020 possamos manter a CHAMA 
ACESA e que o Santo Espírito nos leve para 
caminhos maravilhosos na evangelização de 
adolescentes!

Carlos Goliaff - Coord. CPAE

Acampamento
AGENDA ACAMPAMENTOS 2020

Coordenador 
- Carlinhos

Equipe dos 
Acólitos e 
Coroinhas

Coordenadora: 
Ana Carolina 

Junqueira Morial

Metas para 2020: fazer com que 
nossos coroinhas e acólitos, por meio 
de seus exemplos, tragam mais crian-
ças para igreja; que eles mostrem a 
essas crianças como é bom estar no 
altar, unidos em amor e servindo a 
Deus.”

AJEC

Coordenado-
res – Helena, 

Pedro, Cláudia 
e Leonardo
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Feliz Ano Novo!!
Na verdade, quando desejamos um “Feliz Ano 

Novo”, desejamos que tenha um ano de muita fé, 
de infinitas bênçãos de Deus e repleto de amor, 
comunhão e unidade.

Ter um Ano Novo Feliz é estar preparado 
para vivê-lo com amor, paz, esperança, sere-
nidade, com a consciência tranquila diante do 
dever cumprido, do sofrimento superado com fé, 
da amizade dada gratuitamente, do servir com 
alegria e do bem praticado sem olhar a quem.

Ter um “Feliz Ano Novo” é confiar no Se-
nhor que “tem os olhos sobre os que o amam 
e procuram a todo instante”, e não esquecer as 
palavras sagradas: “O Senhor é meu pastor, nada 
me faltará” (Sl 22,1).

Em 2020, acontecerão as duas princi-
pais festas importantes de nossa Paróquia. 
A Festa Junina e a Festa do Padroeiro. 
Momentos de alegrias e união da nossa 
comunidade.

Importante salientar que toda a renda 
será revertida para manutenção, investi-
mento e ações sociais mantidas pela PMJP.

Contamos com a presença de nossa co-
munidade para esses momentos especiais. 

2020 promete! Aguardem!!!

Que em 2020 estejamos juntos todas às 
terças-feiras para louvar e agradecer ao Senhor!

Que o Espírito Santo seja conhecido e ado-
rado por mais pessoas!

Que saibamos encontrar a felicidade na paz 
e no amor de Cristo. 

Que a maior promessa de Ano Novo seja o 
fortalecimento da nossa fé! 

São os votos do Grupo de Oração Menino 
Jesus de Praga!

Nós, do JUPAC - Jovens Unidos Pelo amor de 
Cristo -, desejamos a todos da paróquia Menino 
Jesus de Praga um feliz 2020! Que seja um ano 
de muitas realizações, de muita parceria, muita 
união! Que juntos possamos conquistar todas 
as nossas metas, sem esquecer que nosso maior 
objetivo é levar a Palavra e os Ensinamentos de 
Deus para todos. Vamos evangelizar! 

Algumas de nossas metas para 2020:
Realizar o encontro para mais pessoas;
Evangelizar mais pessoas, fora da igreja;
Atingir mais pessoas, anunciar mais o grupo 

e nossas atividades através das redes sociais.

Nós, da equipe de leitores, desejamos a 
toda comunidade Menino Jesus de Praga e 
todas as pastorais que desenvolvem seu servir 
a Jesus um feliz e abençoado 2020 cheio de 
muitas bênçãos e que o Espírito Santo nos 
conduza cada vez mais e mais para desenvol-
vermos um lindo trabalho com nossa pastoral. 

Nossas metas para 2020:
Novas formações com estudos e palestras 

sobre temas referente à liturgia sobre as lei-
turas semanais e reestruturações para sempre 
melhorar no que for preciso modificar.

Nós, da M.E.C.E - Ministro Extraordiná-
rio da Comunhão Eucarística -, desejamos a 
todos paroquianos um feliz ano novo, cheio 
da verdadeira renovação de dentro para fora, 
que traz à tona uma vontade imensa de servir 
a Jesus o nosso salvador.

Nossas principais metas para 2020 são:

- Fazer diversos cursos para melhorarmos 
nosso servir;

- Fazermos encontros de espiritualidade;
- Formação de novos ministros.

Nós, ministros de música da paróquia, 
desejamos a todos um feliz e santo 2020! Que 
seja um ano de muitas realizações, conquistas, 
e muita espiritualidade! Que juntos consigamos 
cumprir todos os nossos objetivos, sem nunca 
esquecer que o centro de todo o nosso trabalho é 
ser um canal que leva Cristo a todas as pessoas, 
por meio da música. 

Algumas de nossas metas para 2020:
Trazer mais pessoas para servirem, criando 

novos ministérios;
Trazer melhorias para o som da paróquia;
Promover retiros para os ministros de música.

O Movimento Filhos no Céu da Pa-
roquia Menino Jesus de Praga deseja a 
todas as famílias um feliz 2020, com muita 
união, paz, alegria, felicidades, saúde, e 
que nunca deixem ser perdidas a oportu-
nidade de abraçar, de dizer “Te amo” e 
de estar junto. Que Deus lhe abençoe e 
sua família. Amém.

CPP

Feliz e abençoado 2020!
Coordenadores: 
Renata Teodoro 
e João Laureano

Metas CPP para 2020:
✅Mapear e planejar as ações das 

pastorais;
✅Monitorar as atividades paroquias;
✅Promover formação contínua e 

crescimento espiritual;
✅Construir e desenvolver relação e 

integração saudável, através do diálogo, 
amor e fraternidade.

Eventos:

Coordenador: 
Sandro 

Grupo de 
Oração: 

Coordenadora: 
Hermony

JUPAC

Coordenadores: 
Laura Vilela e 

José Victor

Leitores

Coordenação: 
Karina, Fernanda, 

Everthon

MECE

Coordenadores: 
Luís Fernando 

e Célia

Ministério 
de música:

Coordenadores: 
Helô Ramos e 
Samuel Braga

Movimento 
Filhos no Céu

Coordenador: 
Valmes
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A Oficina de Oração e Vida deseja um 2020 
com muita saúde, paz e fé. 

Que tal iniciar o ano com uma meta?! 
Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida 
e ser mais feliz. As Oficinas de Oração e Vida 
podem te ajudar. Nosso propósito é levar para 
mais cristãos a palavra de Deus.  

Na Oficina, aprendemos a enfrentar com 
sabedoria e serenidade os desafios do dia a 
dia e também a nos relacionarmos com Deus 
como um amigo.

Próxima Oficina - Início dia 04/03/20, às 
19h30, na Casa Paroquial

Nós, da Ornamentação, desejamos 
a todos da Comunidade Menino Jesus 
de Praga um ano abençoado, repleto de 
Amor e que Maria, nossa Mãe, interceda 
junto ao Pai, por um ano maravilhoso 
para todos os paroquianos. 

Os agentes da Pastoral da Escuta desejam 
a todos os paroquianos Menino Jesus de Praga 
um feliz Ano Novo repleto de paz e tudo o que 
nela couber!

Que assim como Maria, possamos transfor-
mar tudo que ouvimos e vemos em fé e sermos 
instrumentos de Deus na vida do irmão!

Metas da Pastoral para este ano:
Formar novos agentes, visando ampliar os 

horários de atendimento;
Aprofundar a espiritualidade dos agentes;
Tornar mais conhecida na comunidade a 

atuação da Pastoral;
Ampliar a atuação da Pastoral para além 

do território da Paróquia.

“Estava doente e me visitaste” 
Mateus 25, 36.

 

Metas para 2020:

- Fomentar o desenvolvimento da Pastoral 
da Saúde na paróquia como ação evangeliza-
dora, à luz da opção preferencial pelos pobres 
e enfermos. 

- Promover a assistência ao enfermo em uma 
visão holística e ecumênica. 

- Possibilitar junto aos que sofrem o acesso 
aos sacramentos. 

- Realizar reuniões bimestrais, visando o 
aprimoramento e troca de informações entre 
os agentes. 

- Proporcionar anualmente encontro de for-
mação para novos e atuais agentes. 

- Realizar uma vez ao mês encontro de oração 
dos agentes com o Terço dos Enfermos na Capela 
Ecumênica do HB. 

- Promover semestralmente o cadastro dos 
agentes nas visitas hospitalares nas unidades 
do HB e HCM.

- Incentivar campanhas de prevenção a saú-
de junto à comunidade, com a inclusão destas 
atividades nos avisos paroquiais. 

Nós, da Pastoral do Dízimo, desejamos 
à comunidade Menino Jesus de Praga um 
abençoado 2020! Que neste ano que se inicia 
possamos estar cada dia mais unidos em prol 
de nossa comunidade, servindo com muito 
amor e sempre buscando melhorar e ampliar os 
serviços prestados aos paroquianos através da 
arrecadação do Dízimo! Você que ainda não é 
Dizimista faça essa experiência e verá como as 
bênçãos de Deus serão abundantes em sua vida! 

Algumas de nossas metas para 2020:
Captar e editar vídeos bimestrais como in-

vestimos o valor arrecadado em nosso Dízimo.
Divulgar no formato do Telejornal do Dízimo 

os vídeos das nossas Pastorais.
Divulgar em todas as missas o site www.

queroserdizimista.com.br
Elaborar novos métodos de pagamentos para 

devolução do Dízimo. (App / Cartão)
Para sugestões, envie um email para ma-

noel@atmsistema.com.br ou um watts para 
17-997449572

Oficina de 
Oração e Vida

Coordenadora: 
Elizandra Lopes 
(17-99601 1817)

Pastoral Escuta

Coordenadora: 
Marta Matheus

Ornamentação

Coordenador: 
Márcio Bachiega

Pastoral do 
Dízimo

Coordenação 
– Manoel e Joicy

Pastoral 
da Saúde

Coordenadora: 
Érika Cristina 

Pedroso Pereira  

- Celebração de duas Missas dos 
Enfermos na paróquia, em celebração 
do dia Mundial do Enfermo e ao dia 
de São Camilo de Lelis. 
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Nós, da Pastoral do Empreendedor, deseja-
mos um iluminado e abençoado 2020 a todos 
nossos empreendedores e paroquianos!

Que Jesus renasça em nossos corações todos 
os dias!

Desejamos ainda que possamos perceber 
quão importante é se doar pelo outro. Servir o 
outro. Ajudar e acolher. Não precisa ser nada 
grandioso e de valor financeiro. Hoje a atenção 
ao outro é artigo raro!

Façamos questão! Sejamos presente! Este-
jamos presente!

Nosso objetivo é acolher, cuidar e evange-
lizar o empreendedor para vivificar o Reino de 
Deus, tendo Jesus como referência de sucesso.

Nossas metas para 2020:
Termos nossas reuniões mensais com pales-

tras espirituais e motivacionais (realizadas toda 
primeira segunda-feira do mês, às 20h) propor-
cionando um ambiente ao desenvolvimento 
espiritual, estimulando a reflexão e partilha sobre 
a Palavra de Deus e a ética cristã, conscienti-
zando as pessoas de que empreendedorismo e 
cristianismo podem caminhar juntos.

Realizarmos o 1° Retiro Espiritual com 
paroquianos empreendedores.

Realizarmos o 2°Encontro Diocesano de Rio 
Preto com empreendedores.

Realizarmos as visitas de bênçãos aos esta-
belecimentos dos empreendedores, levando a 
palavra de Jesus aos colaboradores.

Receber nossa comunidade para nossa missa 
com empreendedores toda terceira segunda-feira 
do mês, às 19h30.

Agradecemos a todos por fazerem parte da 
nossa caminhada...

Seja bem-vindo 2020!
DEUS NOS ABENÇOE

Nós, da Pastoral Familiar, desejamos a toda 
comunidade Menino Jesus de Praga que 2020 
seja um ano de paz, harmonia e muitas reali-
zações, lembrando sempre que a FAMÍLIA é a 
base de tudo e com ela podemos conquistar ou 
superar qualquer obstáculo.

Objetivos para 2020:
Promover o fortalecimento dos laços fa-

miliares;
Incentivar o crescimento da espiritualidade 

familiar de diferentes maneiras;
Unir esforços para que a família seja real-

mente um santuário da vida;
Acolher toda e qualquer realidade familiar;
Oferecer formação aos noivos;
Fazer da família uma comunidade Cristã. 

Um Feliz 2020, cheio de Paz e Harmonia!! 
 

A Equipe de Nossa Senhora Rosa 
Mística deseja a todos um 2020 de 
muita paz, e muito amor, que Nossa 
Senhora cubra todos com seu Manto 
Sagrado.

Que Deus nos abençoe para que continuemos 
sempre unidos seguindo com esta linda missão 
de aquecer a alma dos nossos irmãozinhos 
através de nossas sopas. Que possamos deixar 
a Luz do Cristo Ressuscitado que Vive e Reina 
no meio de nós nos conduzir pelos caminhos 
que Deus nos preparou. 

Que tenhamos saúde, fé, força e coragem 
hoje e sempre.

Metas para 2020:
Buscar melhorias para cozinha juntos com 

parceiros da Sopa e outras pastorais que também 
usam a cozinha, como:

Substituição do fogão;
Instalação de portas nos armários da dis-

pensa; 
Novos utensílios para viabilizarmos os 

nossos trabalhos na cozinha.

Pastoral do 
Empreendedor

Coordenadores: 
Amélio Berto 

(17) 99132-7887; 
Luís Lobrigatti

Rede de 
Comunidades

Coordenadores:  
Isabel, Beto 
e Janaína

Nossa meta: 
Reorganizar a Rede de Comuni-

dades com novas ideias e buscando 
sugestões dos coordenadores das 
regiões, tornando a Rede mais ativa.

Pastoral 
Familiar

Coordenadores: 
Marco e Cássia

Coordenadora: 
Sandra Fanny

Movimento 
Rosa Mística

SOPA

Coordenadora: 
Sandra

Nós, da Equipe da Sopa da Paróquia 
Menino Jesus de Praga, queremos agra-
decer a comunidade, aos nossos colabo-
radores, doadores, à turma do Hospital de 
Base e a todos de bom coração por toda 
contribuição e serviço feito com tanto 
amor e dedicação. 

Desejamos um lindo e abençoado 
Ano Novo 2020.
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ALMOÇO DOS VICENTINOS

Nós, Vicentinos - Conferências Menino Jesus de Praga e Maria Mãe de 
Jesus -,desejamos a toda nossa comunidade um 2020 repleto de bênçãos e 
que possamos contar cada vez mais com o apoio de todos nesse carinho e 
cuidado que temos com nossos Mestres e Senhores, os POBRES.

Nós, do Pequeninos do Senhor, desejamos à comunidade 
Menino Jesus de Praga um abençoado ano de 2020 a todos. 

Metas para 2020:
Levar cada vez mais para nossas crianças o conhecimento 

sobre a palavra de Deus;
Possibilitar que a comunidade e as famílias participem 

mais ativamente das celebrações;
Trazer mais voluntários para o trabalho de evangelização 

de crianças de 04 a 08 anos. 

Pequeninos do Senhor

Coordenadora: Lucinéia

Vicentinos:

Coordenador: Marcelo Doro

Metas 2020:
• Promover com excelência as famílias assistidas;
• Acolher novas famílias necessitadas;
• Novos membros comprometidos;
• Aumentar a divulgação à comunidade dos trabalhos por nós realizados.
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CASAMENTOS NA PARÓQUIA 

BATIZADOS NA PARÓQUIA 
Casamento de Vinícius e CíntiaCasamento João Lucas e MirelaCasamento Caio e Ana Maria

A Catequese Pastoral – Iniciação à Vida Cristã 
para crianças e pré-adolescentes – deseja a todos 
um olhar especial ao próximo! Que  ganhemos 
a Paz do Senhor para despertar o amor de Jesus 
em cada família que encontrarmos!

Metas para 2020:
• Levar conhecimento sistemático da nossa 

missão ao maior número de catequistas possível, 
através da escola Catequética Pastoral!

• Buscar, a cada dia, mais proximidade das 
famílias para adentrarem as comunidades com-
partilhando seu amor!

Nós, da Pascom – jornal (redatores 
e fotógrafos), mídias sociais, site, 
equipe de audiovisual – desejamos à 
comunidade Menino Jesus de Praga 
um abençoado 2020! Que possamos, 
juntos, trabalhar para que a Palavra de 
Deus seja difundida dia a dia.

Que em 2020 estejamos juntos todas às 
terças-feiras para louvar e agradecer ao Senhor!

Que o Espírito Santo seja conhecido e ado-
rado por mais pessoas!

Que saibamos encontrar a felicidade na paz 
e no amor de Cristo. 

Que a maior promessa de Ano Novo seja o 
fortalecimento da nossa fé! 

Catequese 
Pastoral

Coordenadores: 
Andrea Gascon; 

José Carlos 
Fonseca; Flávia 

Hernandez

Pascom

Coordenação 
– Sílvia Damacena

Algumas de nossas metas para 2020:
Mudança no formato do jornal (in-

serção de algumas colunas com assuntos 
específicos); 

Adequação das fotos no jornal;
Mídias sociais cada vez mais ativas;
Produção de material audiovisual para 

as pastorais e movimentos.

Grupo de 
Oração: 

Coordenadora: 
Hermony

São os votos do Grupo de Oração 
Menino Jesus de Praga!
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Fotos: Ariuce, Carlos, Débora, Iago, Nemercio, Marcos, 
João Vitor, Vanessa, Vinícius, VitóriaFATOS E FOTOS

Missa do Natal Na virada do ano com familiares e amigosMissa de Adoração ao Santíssimo Sacramento

Missa da padroeira  Sagrada Família na praça do TARRAF 2
Visitas de Cláudia e Lourenço
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Fotos: Ariuce, Carlos, Débora, Iago, Nemercio, Marcos, 
João Vitor, Vanessa, Vinícius, VitóriaFATOS E FOTOS

Bodas de ouro de 
Celso e Odila

Missa de janeiro na Rede Vida de TV

Missa na Capaac

Visitas do ex colega de Seminário Menor 
Nossa Senhora da Paz  João Carlos 

DEANGELO e esposa

Visitas dos primos Pedro e Ana Maria

Visitas de Brasília Rogério Galoro e família

Formatura da turma de enfermagem da Famerp

Com Lurdinha Barbosa na praça centralBodas de prata matrimonial de MARCELO E ELIANE

Bodas de Ouro Na passagem do Natal com a família de Dr. Jorge Hadad

Oração de bênçãos inaugural da Ótica e Joalheria Onix 
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ANIVERSARIANTES Fotos: Ariuce, Carlos, Débora, Iago, Nemercio, Marcos, João Vitor, Vanessa, Vinícius, Vitória
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Aniversariantes do mês

 Missa do Natal - Bênção do Presépio

O verdadeiro espírito de Natal é a unidade do seu povo e o servir a Deus e ao próximo. A Capela 
agradece ao Ministério de Música que encantou a todos na Missa com uma liturgia riquíssima e 

sorriso nos lábios, mostrando a felicidade de servir nesta comunidade

Final da 
novena e 

confraternização 
da rede de 

comunidade 
Jardim 

Maracanã 
(grupo da 

Fátima)

Final da novena e 
confraternização 
da rede de 
comunidade 
Jardim Maracanã 
(grupo da Cláudia/
Mariana)


