
O Evangelho segundo João começa com uma esperar que o próprio João declare a sua posição e 
composição que se convencionou chamar prólogo as suas intenções. João descarta totalmente a 
(cf. Jo 1,1-18). Trata-se, provavelmente, de um hipótese de ser o Messias. Também não aceita 
primitivo hino cristão conhecido da comunidade identificar-se com Elias — de acordo com Mal 3,22-
joânica — adaptado pelo autor — que expressa a fé 23, Elias viria preparar o dia de Javé. Tampouco 
em Cristo Jesus, Palavra viva de Deus, enviado ao aceita assumir o título de o profeta — este título 
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primeiros três versículos do texto que hoje nos é Jesus, um segundo Moisés que apareceria nos 
proposto (cf. Jo 1 ,6-8) pertencem a esse prólogo. últimos tempos. Na verdade, João não aceita que lhe 

atribuam função alguma que possa centrar a 
atenção na sua própria pessoa. As suas três Na primeira parte do texto (vv. 6-8), João é 
respostas são rotundas negativas. Ele não busca a apresentado. Dele dizem-se duas coisas: que é um 
sua gloria ou a sua afirmação, nem vem em seu homem e que foi enviado por Deus. O agente 
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devem voltar-se.dar testemunho da luz. A luz, no Quarto Evangelho, 

representa a realidade que vem do Alto e com a qual 
Deus se propõe a construir para os homens um É nesse enquadramento que devemos entender 
mundo novo de vida definitiva e de felicidade total. a resposta de João: Eu sou uma voz. Voz é um termo 
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a nascer para a luz . Implica abandonar a mentira, os 
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ortodoxia e a fidelidade à ordem religiosa judaica —, 
com a finalidade de investigar o Batista. No ambiente Em termos pessoais, caro leitor, quais são as 
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investigadora começa por interrogar João com uma que é que em nossa vida gera desilusão, frustração, 
pergunta aparentemente inócua: Quem és tu?. Os desencanto, sofrimento? 
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11 de dezembro Terceiro Domingo do Advento
Um jeito franciscano de ser
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12 – 2ª feira 13 – 3ª feira 14 – 4ª feira 15 – 5ª feira

16 – 6ª feira 17 – sábado 18 – domingo

Leituras da semana
Minha misericórdia não se apartará de ti (Is 54,10b).

Is 56,1-3a.6-8
Sl 66(67),2-3.5.7-8
Jo 5,33-36

Sf 3,1-2.9-13
Sl 33(34),2-3.
                6-7.17-23
Mt 21,28-32

Is 45,6b-8.18.21b-25
Sl 84(85),9-14
Lc 7,19-23

Is 54,1-10
Sl 29(30),2 e 4-6.
               11-13b
Lc 7,24-30

Gn 49,2.8-10
Sl 71(72),2-4ab.7-8.17
Mt 1,1-17

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Sl 88(89),2-5.27 e 29
Rm 16,25-27
Lc 1,26-38

João, testemunha da Luz 

3º Domingo do Advento
Como João Batista, sejamos testemunhas da Luz, da verdadeira Luz que ilumina todo homem. Sejamos firmes, corajosos!

Preparação próxima do Natal — 17 a 24 de dezembro
   Os dias da semana deste período visam de modo mais direto à preparação do natal do Senhor.

“Vem, Senhor, não tardes”! 
Escuta nossos anseios e permanece conosco.

Súplica...  

Gl 4,4-7
Sl 95(96),1-3.10
Lc 1,39-47

Agende-se, esperamos você!
   Missa concelebrada às 16h, no sábado, dia 17 — encerramento das atividades

pastorais/serviços /grupos/movimentos. Cantata de Natal pelo Coral Porciúncula, regência de Nadyr Alfonsi. 
Confraternização no Salão de Festas com música ao vivo.

Hoje, Hoje, Hoje, Coleta Nacional da Campanha para a 
Evangelização, da qual 45% serão destinados às 
Dioceses, 20% aos respectivos Regionais da CNBB e 
35% à CNBB Nacional (Diretório da Liturgia 2011).

No dia 14, às 20h, no Espaço Cultural da Igreja São 
Judas Tadeu, lançamento do cd Totus Tuus, 
totalmente mariano, de Patrícia Fernandes que canta 
nas missas dominicais das 19h30min, na 
Porciúncula. Renda destinada à Casa de Apoio aos 
irmãos com hanseníase de Vendas das Pedras.

No dia 14, quarta-feira, não haverá expediente na 
Secretaria da Paróquia. A Igreja fecha após a 
celebração das 8h e reabre às 17h: novena às 17h; 
missas às 6h30min, 8h e 18h.

Toda última 5ª feira do mês, às 15h, os participantes 
da Pastoral Familiar rezam o Rosário Vocacional com 
a Legião de Maria. Lucimara e Paulo

Amanhã, dia 12, Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, 
padroeira da América Latina. Vem, conosco, Mãe, pelos 
caminhos; mostra-nos o teu Filho, o Salvador do Mundo. No dia 
13, comemoramos Santa Luzia e, no dia 14, São João da Cruz.

Assinalamos as datas comemorativas de ordenação sacerdotal 
que ocorrem neste mês: amanhã, dia 12, Frei Geraldo completa 
52 anos de sacerdócio; no dia 15, Frei Antônio, 47 anos; e, no dia 
18, Frei Sergio, 35 anos. Que nossos freis continuem a percorrer 
o caminho da perfeita realização com entusiasmo, alegria e 
ternura. Viva!

Num clima de alegria, a nossa Catequese Especial encerrou as 
suas atividades no último dia 6. Os catequizandos montaram um 
presépio e interagiram com as catequistas e seus familiares, num 
ambiente saudável e descontraído. No final rezamos, e seus 
familiares manifestaram sua satisfação com o acolhimento 
carinhoso recebido na Porciúncula. Todos estão ansiosos 
aguardando o retorno dos encontros em 2012. Catequista Patrícia

Grupo Noss'Arte na Porciúncula nos dias 17, a partir 
das 10h, e 18, a partir das 8h, no jardim interno. 
Presentinhos de fim de ano!

Churrasco de confraternização da família “Eis o 
Cordeiro de Deus” no dia 18/12, a partir das 
18h30min. Os ingressos — R$ 20,00, adultos, e R$ 
10,00, crianças de 8 a 12 anos — são adquiridos 
com os membros da Comunidade.

Receberão o Sacramento do Matrimônio, 
em janeiro/2012, os casais:

Dia 21 - 10h  Jomagno F.Veloso e Lúcia L.Tavares 
             19h30 Fábio Henrique S. da Silva e Plistina B. de Almeida

Dia 28 - 18h30   Odirlei Marcio Girotto e Natalia de Almeida
             19h30   Flávio Mello Ferreira e Michelle C.Lanceiro

Luiz Fernando Conde Sangenis 



Advento – preparando a vinda do Senhor

Eis que de novo é Advento no ano de tua Igreja, meu Deus! E as orações da 
nostalgia e da espera, os cantos da esperança e da promessa saem ainda do nosso 
coração. E dor e nostalgia e fiel expectativa ainda se condensam na invocação: Vem!   

Deus que vem

 Estranha oração!  Somente nós é que celebramos o advento, ou, na verdade, 
nós, dividiste conosco a nossa vida com suas pequenas é sempre advento? Já vieste de fato? Tu mesmo, propriamente 
alegrias, a sua longa monotonia e seu fim doloroso. A que mais aquele que a nossa nostalgia desejava, quando invocávamos 
podíamos te convidar com o nosso Vem? Podias aproximar-te aquele que devia vir, o Deus forte, o Pai do século futuro, o 
de nós mais ainda com o teu advento, com o qual tanto entraste Príncipe da paz, a Luz, a Verdade e a eterna Bem-aventurança?
em nosso pobre mundo, que quase não te reencontramos mais 
em meio aos outros homens, ó Deus, que denominaste a ti Na primeira página da Sagrada Escritura, já vem prometido 
mesmo Filho do Homem. E, todavia, nós pedimos: Vem! Essa o teu advento, e também na última, à qual ninguém mais há de 
oração sai de nosso mais íntimo, como saía do coração dos acrescentar algo, está a oração: Vem, Senhor Jesus![...] 
patriarcas, dos reis e dos profetas, que viram somente de longe                                                                     
o teu dia e o bendisseram.                                                                               Karl Rahner 

Tu já vieste e plantaste a tua tenda entre 

Ouvir o inaudível nos apelos do Senhor que 
se oculta no rosto das pessoas. Que está 
faltando? E ouvir para descobrir as riquezas 
humanas escondidas que o barulho do mundo 
faz questão de sufocar.

E mais... Todos somos convidados a “criar 
uma humanidade sempre mais fraterna (...); 
temos de enfrentar o primeiro desafio, a 
solidariedade (...); a Igreja não deixará de 
recordar que todos têm de prestar atenção a uma 
fraternidade humana, feita de gestos concretos 
por parte de todos os cidadãos, dos governos, 
das instituições internacionais” . Bento XVI

Como é urgente!!!

“Senhor meu Deus, única esperança 
minha, faze que eu, cansado, não desista 
de buscar-te, mas busque a tua face 
sempre com ardor. Dá-me a força para 
buscar-te, tu que te deixaste encontrar e me 
deste a esperança de sempre mais 
encontrar a ti. Diante de ti estão a minha 
força e a minha fraqueza: conserva aquela e 
cura esta última. Diante de ti estão a minha 
ciência e a minha ignorância: sempre que 
me abrires a porta, acolhe-me quando eu 
entrar; sempre que a fechares, abre-me 
quando eu bater. Faze que eu me recorde de 
ti, procure a ti, que eu te ame. Amém”.

Neste Natal, 
Cristo no coração 

e... 
um presépio 

em nossa casa.

A cultura urbana é híbrida, dinâmica e mutável, pois amalgama múltiplas formas, valores e estilos de vida e 
afeta todas as coletividades. A cultura suburbana é fruto de grandes migrações de população, em sua maioria 
pobre, que se estabeleceu ao redor das cidades nos cinturões de miséria. Nessas culturas os problemas de 

identidade e pertença, relação, espaço vital e lar são cada vez mais complexos. Documento de Aparecida, nº 58

Pastoral da Iniciação Cristã

No último dia 03, a Infância e Adolescência Missionária carisma vivido no Movimento. A criança perseverante leva, a 
Franciscana, Movimento da pós-Eucaristia da Porciúncula, outras crianças, o conhecimento e a vivência da sua fé.
partiu em sua primeira missão. Em dois ônibus visitou o Lar No encerramento das atividades/2011, agradecemos 
da Criança na comunidade do Atalaia, em Niterói. A missão aos nossos missionários, colaboradores e aos pais que 
não só é parte do programa desenvolvido pelos assessores perseveraram conosco. Por certo, há muito que se aprender 
e coordenação, com o Frei Genildo, como também é parte do do anúncio mistagógico para levá-lo aos excluídos. 

Geórgia Freitas - Comunicação da Pastoral

Por isso...

Ao acolher o pedido de renúncia apresentado por Dom atualmente, a função de Bispo da Diocese de Duque de Caxias. 
Frei Alano Maria Pena O.P, o Papa Bento XVI nomeou, no dia Nomeado, em dia 30 de março de 2005, Bispo Titular da 
30 de novembro, como Arcebispo da Arquidiocese de Diocese, tomou posse no dia 12 de junho do mesmo ano. 
Niterói (RJ), Dom José Francisco Rezende Dias. Ele é o 5° 
Arcebispo de Niterói, desde 26 de março de 1960, quando a No dia 12 de maio de 2011, durante a 49ª Assembleia 
Diocese de Niterói foi elevada, pelo Papa João XXIII, à Anual do Episcopado Brasileiro, foi eleito, entre os bispos do 
Arquidiocese e Sede Metropolitana, através da Bula estado do Rio de Janeiro, Secretário do Regional Leste-
Quandoquidem verbis. 1/CNBB.

O primeiro Arcebispo foi Dom Antônio de Almeida Moraes Em 2006, Dom José Francisco lança o livro História de 
Júnior; a seguir, Dom José Gonçalves Costa CSsR, de 1979 até uma nova Igreja, por ocasião do Jubileu de Prata de sua 
1990; como terceiro Arcebispo, Dom Carlos Alberto Etchandy Diocese.
Gimeno Navarro, de 1990 a 2003; e, como quarto Arcebispo, 
Dom Frei Alano Maria Pena O.P, de 2003 a 30 de novembro de O sucessor de Dom Frei Alano Maria Pena tem 
2011. especialização em Teologia Espiritual pelo Pontifício Instituto 

Teresianum de Roma e pelo Instituto Teológico do Sagrado 
Dom José Francisco Rezende Dias desempenhava, Coração de Jesus, em Taubaté, São Paulo.

Dom José Francisco Rezende Dias é o novo Arcebispo de Niterói

Dom José Francisco nasceu em Brazópolis-MG, em 2 de São José em Pouso Alegre, Reitor do Seminário 
abril de 1956. É filho de Higino Strazzer Dias e Maria do Rosário Arquidiocesano e Vigário-geral da Arquidiocese de Pouso 
Rezende Dias e tem 5 irmãos. Fez o ensino fundamental na Alegre.
Escola Estadual Cel. Francisco Braz, em Brazópolis, e terminou 
o ensino médio no Colégio Pré-Universitário, em Pouso Alegre. Foi nomeado Bispo-auxiliar da Arquidiocese de Pouso 
Cursou Filosofia no Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre Alegre, pelo Papa João Paulo II, em 28 de março de 2001. 
(1973-1974) e Teologia no Instituto Teológico Sagrado Sagrado bispo em Pouso Alegre, em 2 de junho de 2001.
Coração de Jesus, em Taubaté-SP (1975-1978).

Nomeado Bispo da Diocese de Duque de Caxias-RJ, em 30 
Foi ordenado presbítero em Brazópolis, no dia 10 de de março de 2005, sucedendo a Dom Mauro Morelli. Tomou 

novembro de 1979. Especializou-se em Teologia Espiritual pelo posse como bispo diocesano de Duque de Caxias em 12 de 
Pontifício Instituto Teresianum, de Roma (1987-1989). junho de 2005.
Trabalhou nas paróquias de Silvianópolis, Carvalhópolis, 
Turvolância, Paraisópolis, Sapucaí Mirim e Santa Rita de No dia 12 de maio de 2011, durante a 49ª Assembleia 
Caldas (MG). Foi Reitor da Comunidade Teológica da Anual do Episcopado Brasileiro, foi eleito secretário do 
Arquidiocese de Pouso Alegre, em Taubaté, Diretor espiritual Regional Leste-1 da CNBB. Sua posse, em nossa 
do Seminário Arquidiocesano e Diretor do Instituto Teológico Arquidiocese, está marcada para 12 de fevereiro de 2012.

Breve Histórico

Em sua carta de despedida, ele
com vivos sentimentos de comunhão fraterna: Aos irmãos e 
irmãs, minha sincera gratidão por tudo o que recebi de vocês 
durante o convívio nos caminhos do Senhor, através dos quais, 
procurei, dentro de meus limites, ajudá-los a aprofundar seu 
encontro com o Senhor Jesus e a crescer na vivência da 
verdadeira fé católica, na construção de uma autêntica 
comunhão de amor fraterno, especialmente entre os presbíteros.

E nós bendizemos, ao Senhor nosso Deus, a sua presença 
entre nós. Nossa gratidão, Dom Alano!

 expressa seu agradecimento 

Dom Alano se despede...

Lema episcopal: Vivamos por ele!

Fonte: João Dias
Colaborou: Anna Di Mango
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Turvolância, Paraisópolis, Sapucaí Mirim e Santa Rita de No dia 12 de maio de 2011, durante a 49ª Assembleia 
Caldas (MG). Foi Reitor da Comunidade Teológica da Anual do Episcopado Brasileiro, foi eleito secretário do 
Arquidiocese de Pouso Alegre, em Taubaté, Diretor espiritual Regional Leste-1 da CNBB. Sua posse, em nossa 
do Seminário Arquidiocesano e Diretor do Instituto Teológico Arquidiocese, está marcada para 12 de fevereiro de 2012.

Breve Histórico

Em sua carta de despedida, ele
com vivos sentimentos de comunhão fraterna: Aos irmãos e 
irmãs, minha sincera gratidão por tudo o que recebi de vocês 
durante o convívio nos caminhos do Senhor, através dos quais, 
procurei, dentro de meus limites, ajudá-los a aprofundar seu 
encontro com o Senhor Jesus e a crescer na vivência da 
verdadeira fé católica, na construção de uma autêntica 
comunhão de amor fraterno, especialmente entre os presbíteros.

E nós bendizemos, ao Senhor nosso Deus, a sua presença 
entre nós. Nossa gratidão, Dom Alano!

 expressa seu agradecimento 

Dom Alano se despede...

Lema episcopal: Vivamos por ele!

Fonte: João Dias
Colaborou: Anna Di Mango



O Evangelho segundo João começa com uma esperar que o próprio João declare a sua posição e 
composição que se convencionou chamar prólogo as suas intenções. João descarta totalmente a 
(cf. Jo 1,1-18). Trata-se, provavelmente, de um hipótese de ser o Messias. Também não aceita 
primitivo hino cristão conhecido da comunidade identificar-se com Elias — de acordo com Mal 3,22-
joânica — adaptado pelo autor — que expressa a fé 23, Elias viria preparar o dia de Javé. Tampouco 
em Cristo Jesus, Palavra viva de Deus, enviado ao aceita assumir o título de o profeta — este título 
mundo para concretizar o plano da Salvação. Os parece aludir a Dt 18,15; significava, na época de 
primeiros três versículos do texto que hoje nos é Jesus, um segundo Moisés que apareceria nos 
proposto (cf. Jo 1 ,6-8) pertencem a esse prólogo. últimos tempos. Na verdade, João não aceita que lhe 

atribuam função alguma que possa centrar a 
atenção na sua própria pessoa. As suas três Na primeira parte do texto (vv. 6-8), João é 
respostas são rotundas negativas. Ele não busca a apresentado. Dele dizem-se duas coisas: que é um 
sua gloria ou a sua afirmação, nem vem em seu homem e que foi enviado por Deus. O agente 
próprio nome; a sua missão é meramente dar principal, no entanto, é Deus. É Ele quem escolhe 
testemunho da luz, e é para essa luz que as atenções João e o envia ao mundo com a missão concreta de 
devem voltar-se.dar testemunho da luz. A luz, no Quarto Evangelho, 

representa a realidade que vem do Alto e com a qual 
Deus se propõe a construir para os homens um É nesse enquadramento que devemos entender 
mundo novo de vida definitiva e de felicidade total. a resposta de João: Eu sou uma voz. Voz é um termo 
João não atua por sua própria iniciativa, mas em relacional que supõe ouvintes a quem é comunicada 
resposta à escolha divina. Por outro lado, embora uma mensagem. É à mensagem e não à voz que os 
enviado por Deus, João não é a luz . João é apenas a homens devem dar ouvidos; a voz, através da qual 
testemunha que vem preparar os homens para Deus fala, convida-nos a endireitar o caminho do 
acolher Aquele que há de chegar e que será a Senhor (cf. Is 40,3). Segundo a linguagem do 
luz/vida. Evangelho, trata-se de um convite a deixar as trevas e 

a nascer para a luz . Implica abandonar a mentira, os 
comportamentos egoístas, as atitudes injustas, os Na segunda parte do texto (vv. 19-28), temos o 
gestos de violência, os preconceitos, a instalação, o testemunho de João. A cena coloca-nos diante de 
comodismo, a autossuficiência, tudo o que enfeia a uma comissão oficial, enviada de Jerusalém e 
nossa vida, torna-nos escravos e nos impede de const i tu ída por sacerdotes e lev i tas — 
chegar à verdadeira felicidade. encarregados, entre outras coisas, de vigiar a 

ortodoxia e a fidelidade à ordem religiosa judaica —, 
com a finalidade de investigar o Batista. No ambiente Em termos pessoais, caro leitor, quais são as 
de messianismo exacerbado da época, a figura de mudanças que temos de operar em nossa existência 
João e o seu testemunho resultam inquietantes para para passar das trevas para a luz ? O que é que nos 
os líderes religiosos judeus. A comissão escraviza e nos impede a ser plenamente felizes? O 
investigadora começa por interrogar João com uma que é que em nossa vida gera desilusão, frustração, 
pergunta aparentemente inócua: Quem és tu?. Os desencanto, sofrimento? 
interrogadores não tomam posição. Limitam-se a 
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11 de dezembro Terceiro Domingo do Advento
Um jeito franciscano de ser
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12 – 2ª feira 13 – 3ª feira 14 – 4ª feira 15 – 5ª feira

16 – 6ª feira 17 – sábado 18 – domingo

Leituras da semana
Minha misericórdia não se apartará de ti (Is 54,10b).

Is 56,1-3a.6-8
Sl 66(67),2-3.5.7-8
Jo 5,33-36

Sf 3,1-2.9-13
Sl 33(34),2-3.
                6-7.17-23
Mt 21,28-32

Is 45,6b-8.18.21b-25
Sl 84(85),9-14
Lc 7,19-23

Is 54,1-10
Sl 29(30),2 e 4-6.
               11-13b
Lc 7,24-30

Gn 49,2.8-10
Sl 71(72),2-4ab.7-8.17
Mt 1,1-17

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Sl 88(89),2-5.27 e 29
Rm 16,25-27
Lc 1,26-38

João, testemunha da Luz 

3º Domingo do Advento
Como João Batista, sejamos testemunhas da Luz, da verdadeira Luz que ilumina todo homem. Sejamos firmes, corajosos!

Preparação próxima do Natal — 17 a 24 de dezembro
   Os dias da semana deste período visam de modo mais direto à preparação do natal do Senhor.

“Vem, Senhor, não tardes”! 
Escuta nossos anseios e permanece conosco.

Súplica...  

Gl 4,4-7
Sl 95(96),1-3.10
Lc 1,39-47

Agende-se, esperamos você!
   Missa concelebrada às 16h, no sábado, dia 17 — encerramento das atividades

pastorais/serviços /grupos/movimentos. Cantata de Natal pelo Coral Porciúncula, regência de Nadyr Alfonsi. 
Confraternização no Salão de Festas com música ao vivo.

Hoje, Hoje, Hoje, Coleta Nacional da Campanha para a 
Evangelização, da qual 45% serão destinados às 
Dioceses, 20% aos respectivos Regionais da CNBB e 
35% à CNBB Nacional (Diretório da Liturgia 2011).

No dia 14, às 20h, no Espaço Cultural da Igreja São 
Judas Tadeu, lançamento do cd Totus Tuus, 
totalmente mariano, de Patrícia Fernandes que canta 
nas missas dominicais das 19h30min, na 
Porciúncula. Renda destinada à Casa de Apoio aos 
irmãos com hanseníase de Vendas das Pedras.

No dia 14, quarta-feira, não haverá expediente na 
Secretaria da Paróquia. A Igreja fecha após a 
celebração das 8h e reabre às 17h: novena às 17h; 
missas às 6h30min, 8h e 18h.

Toda última 5ª feira do mês, às 15h, os participantes 
da Pastoral Familiar rezam o Rosário Vocacional com 
a Legião de Maria. Lucimara e Paulo

Amanhã, dia 12, Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, 
padroeira da América Latina. Vem, conosco, Mãe, pelos 
caminhos; mostra-nos o teu Filho, o Salvador do Mundo. No dia 
13, comemoramos Santa Luzia e, no dia 14, São João da Cruz.

Assinalamos as datas comemorativas de ordenação sacerdotal 
que ocorrem neste mês: amanhã, dia 12, Frei Geraldo completa 
52 anos de sacerdócio; no dia 15, Frei Antônio, 47 anos; e, no dia 
18, Frei Sergio, 35 anos. Que nossos freis continuem a percorrer 
o caminho da perfeita realização com entusiasmo, alegria e 
ternura. Viva!

Num clima de alegria, a nossa Catequese Especial encerrou as 
suas atividades no último dia 6. Os catequizandos montaram um 
presépio e interagiram com as catequistas e seus familiares, num 
ambiente saudável e descontraído. No final rezamos, e seus 
familiares manifestaram sua satisfação com o acolhimento 
carinhoso recebido na Porciúncula. Todos estão ansiosos 
aguardando o retorno dos encontros em 2012. Catequista Patrícia

Grupo Noss'Arte na Porciúncula nos dias 17, a partir 
das 10h, e 18, a partir das 8h, no jardim interno. 
Presentinhos de fim de ano!

Churrasco de confraternização da família “Eis o 
Cordeiro de Deus” no dia 18/12, a partir das 
18h30min. Os ingressos — R$ 20,00, adultos, e R$ 
10,00, crianças de 8 a 12 anos — são adquiridos 
com os membros da Comunidade.

Receberão o Sacramento do Matrimônio, 
em janeiro/2012, os casais:

Dia 21 - 10h  Jomagno F.Veloso e Lúcia L.Tavares 
             19h30 Fábio Henrique S. da Silva e Plistina B. de Almeida

Dia 28 - 18h30   Odirlei Marcio Girotto e Natalia de Almeida
             19h30   Flávio Mello Ferreira e Michelle C.Lanceiro

Luiz Fernando Conde Sangenis 


