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''Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo 

querendo te enganar...'’

Este trecho da canção do Pe. Zezinho, que nos é bastante conhecido, cai muito 

bem neste tempo do vocare de Deus, neste mês em que a nossa mãe igreja nos 

convida a rezarmos, meditarmos e testemunharmos a vocação que nos foi 

confiada. Persiste em nossos dias a emblemática questão existencial entre a 

Palavra de Deus que insiste em ecoar numa sociedade transmoderna com seus 

ruídos sedutores e ilusórios que procuram sufocar ''a Voz do Senhor'', porem, a 

decisão é tua.

Neste tempo jubilar do 50 anos do Concílio Vaticano II , herdamos da imensurável riqueza do seu 

patrimônio espiritual, o legado da expressão ''sinais dos tempos''. Interagimos numa época de comunicação 

multiforme, que agiliza-se em tempo real embora de uma forma virtual. Vivemos sob a égide do 4º poder 

absoluto em nossos dias, a mídia, que diz e faz o que bem quer pela eficácia da imagem que cada vez mais 

cerceia e influencia este: ''a decisão é tua...'', porem este mesmo instrumento de comunicação pode ser 

utilizado como evangelização, espaço da graça, como forma de escolha livre e consciente do amor de Deus 

em nossa vida. Contemplar e escutar amiúde, é atitude comportamental imprescindível neste III  milênio 

da nossa historia, como ação esclarecedora e fortalecedora do sentido da nossa vocação cristã neste mundo. 

Perceber os sinais do Reino de Deus é contribuir na obra co-redentora do mundo, num emaranhado de 

tantos sinais do nosso tempo que somente deixando-se conduzir pela Palavra de Deus faremos a conversão 

correta perante tantos caminhos.

Nossa vocação pode ser vivida amorosamente se for consciente em si mesma de sua natureza, dos apelos 

mais sinceros do nosso coração, do sentido que realiza e gratifica nossas ações e reações, da percepção 

realista dos sinais dos tempos e da escuta criteriosa da ''Voz do Senhor'', do seu chamado preciso para uma 

missão concreta. Precisamente hoje, para não dizer AGORA! O que estás olhando, escutando e 

percebendo neste tempo de tua vida? Quê ou quais decisões precisas tomar para dar aquele passo que 

continua incerto?

Que o Espírito Santo venha em nosso auxílio neste mês vocacional para que fortaleçamos o sentido da nossa 

entrega nestes primeiros doze anos do Século XXI.

Meu abraço e benção de pastor.

Seremos fortes sendo fraternos !

Pe. Antonio Ruy Barbosa Mendes de Morais sss

AGOSTO

- 12 a 18/AGO - Semana da Família (ECC e 

Pastoral Familiar)

- 17/AGO - 20h30min-Casamento Comunitário 

Comunidade Matriz e Cristo Ressuscitado 

- 19/AGO - 08h00min-Gincana ECC (Matriz)  |  

08h30min-Formação Específica E F O S M 

(Matriz- Tema: Eucaristia)

- 21 a 24/A G O  - 19h00min-Reciclagem e 

formação para MESC Região (Matriz)

- 24/AGO - 20h30min-Casamento Comunitário 

Santa Edwiges

- 25/AGO - Romaria dos catequistas(Juazeiro 

do Norte)

- 26/AGO - 08h00min-Pastoral da Criança 

(Homenagem aos Pais)

- 31/AGO - Retiro liturgia Área Santa Edwiges

SETEMBRO

- 01 e 02/SET - Retiro liturgia Área Santa 

Edwiges

- 02/SET - 17h00min-Missa da Família (ECC e 

Pastoral Familiar-Matriz)

-Barraca Pastoral da Criança (Matriz)

- 04/SET - 19h00min-Missa RCC Paroquial

- 05 a 07/S E T  - 19h30min-Seminário de 

Aprofundamento sobre o RICA.

- 07 a 09/SET - XIX Encontro de Casais com 

Cristo

Congregação do Santíssimo Sacramento | Província de Santa Cruz

Curso Fundamental de Espiritualidade Eymardiana
Uma pequena viagem pela obra de Pe. Eymard. | 24 a 26 de Agosto de 2012

 Somos agraciados por Deus por termos a presença sacramentina/eymardiana em nossa paróquia Santíssima Trindade, do José Walter. E de maneira 

especial, queremos, nesta edição do nosso BIP, divulgar acontecimentos de nossa comunidade sacramentina.

 Neste ano, somos convidados a celebrarmos o ano da santidade de padre Eymard, através de muitas motivações e ações, sejam nas celebrações, nos 

retiros, nas formações ou nas adorações; e para concretizar uma das linhas dessas ações, acontecerá, em Fortaleza, neste mês de agosto, de 24 a 26, a segunda 

parte do Curso Fundamental da Espiritualidade Eymardiana, para Religiosos, Religiosas, Pré-noviços, Leigos e Leigas sacramentinos. 

 Este curso tem como objetivo apresentar um transfundo interdisciplinar da espiritualidade eymardiana e fazer uma primeira incursão aos textos e 

pretextos da herança espiritual e textual do homem e santo Pedro Julião Eymard. 

 Nosso desejo como família sacramentina é redescobrir, sob novos ângulos, o mestre espiritual, suas obras, seus pensamentos, aprofundar sobre o 

SANTO da Eucaristia, fortalecendo nosso carisma e nosso amor por Jesus Eucarístico.

Segue roteiro/programação:

Dia 24/08/2012 (Sexta-Feira) – As 18:00 h - abertura do curso com a Celebração Eucarística, presidida pelo nosso querido Pe. Junior Marques,sss,  na Igreja São 

Benedito - Santuário de Adoração – Centro, em seguida, a palestra “Padre Eymard e a Palavra de Deus”;

Convite – Neste dia, é aberto a todos os fiéis paroquianos; 

Dia 25/08/2012 (sábado)  | Tema : Escritos e Pseudo-escritos de Pe. Eymard;

Com Pe. Francisco Junior De Oliveira Marques, sss – Superior Provincial  | Tema : Mística Eucarística de Pe. Eymard para o século XXI;

Com Pe. Vi�orio Baggi, sss – Vice-Provincial

Dia 26/08/2012 (domingo)  | Tema : Do texto à vida, uma perspectiva bíblica em São Pedro Julião Eymard. | Com Ir. Ayla Pinheiro, NJ – Superiora das Religiosas 

da Nova Jerusalém

Tema : Escritos seletos: Foco da Espiritualidade Eymardiana; | Com Pe. Jackson Frota, sss – Religioso Sacramentino  - Santuário Arquidiocesano de Adoração 

“Como Deus me amou! Conduziu-me pela mão até a Sociedade do Santíssimo Sacramento! Todas as minhas 

raças foram graça de preparação! Todos os meus estados, um noviciado! Sempre o Santíssimo Sacramento dominou.”

São Pedro Julíão Eymard

Bip - Boletim Informativo Paroquial - Agosto de 2012

Meu abraço Eucarístico, Mila Oliveira

Associação de Leigos e Leigas Sacramentinos da Santíssima Trindade – José Walter
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1º Seminário Sobre
São Pedro Julião 
Eymard
Durante os dias 24 a 27 de Julho de 2012, no 

Salão Paroquial da Igreja Matriz da Paróquia 

Santíssima Trindade, foi ministrado em nossa 

paróquia o 1º seminário sobre São Pedro Julião 

Eymard, fundados da Congregação do 

Santíssimo Sacramento – Sacramentinos. 

Durante o seminário foram abordados, entre 

outros temas: Os Acontecimentos históricos 

marcantes da Idade Moderna na França, Fatos 

históricos da vida de Pedro Julião Eymard, 

Acontecimentos pós-morte do Pe Pedro Julião 

Eymard, Vida e Missão, Espiritualidade 

Eucarística e Vocação Sacramentina, contando 

com a assessoria dos Padres Sacramentinos: Pe 

Ruy da Paróquia Santíssima Trindade - José 

Walter, Pe Jackson, Pe Mateus e Pe Magalhães 

da Paróquia São Benedito - Centro. O evento 

ocorreu sob a coordenação do Pe. Ruy sss, 

CPP e EFOSM.

Festejos Em Honra 
A Sagrada Familia 
De Nazaré
De 11/08 a 14/08/2012 realizaram-se os 

festejos do padroeiro da Comunidade 

Sagrada Família de Nazaré no Residencial 

Marcos Freire, este ano com o Tema: Família 

Saudável, Humanidade Fraterna. e o Lema: 

Que a Sagrada Família de Nazaré restaure as 

nossas famílias na saúde e na fé; contando 

sempre com a participação efetiva das demais 

Comunidades de nossa Paróquia, que 

ajudaram nas Liturgias das Celebrações 

Eucarísticas e na parte social dos festejos, 

sempre destacando os a participação dos 

c o n v i d a d o s  e s p e c i a i s ,  d o s  g r u p o s , 

movimentos e serviços que compõem nossa 

paróquia; e além dos grupos ligados a igreja, 

dos comerciantes locais, algumas instituições 

do bairro e toda a comunidade local. Em todas 

as noites tivemos barracas com comidas 

típicas e animação musical.

Aula de Formação 
Específica da 
EFOSM
Aconteceu no dia 19/08/2012, a aula especifica 

da EFOSM sobre o Tema: A Eucaristia e sua 

Dimensão Litúrgica segundo o Concílio 

vaticano II , ministrado pelo nosso Pároco Pe 

RUY sss,  destacando como tema principal ''a 

presença de Cristo na Liturgia ' ' ,  e  a 

constituição do ''Sacrossanctum Concilium'', 

foi um momento de grande espiritualidade e 

crescimento cristão, com o esclarecimento de 

vários destaques Litúrgicos sobre a Eucaristia, 

tais como: 

- A natureza da Sagrada Liturgia e sua 

importância na vida da Igreja.

- A Liturgia no conjunto da missão da Igreja

- A promoção da ação pastoral Litúrgica

- Os sacramentos e os sacramentais

Rede Celebra Nacional – Encontro de Preparação para Pais e Padrinhos do Batismo

No dia 21/07/2012 aconteceu na Comunidade Nossa Senhora do Santíssimo 

Sacramento de 08:00h às 17:00h, o Encontro sobre a Preparação para Pais e 

Padrinhos do Batismo, assessorado pela Rede Celebra nacional com o apoio 

da Equipe de Liturgia Paróquial. O encnontro foi estendido para as 

Catequeses: Batismal, Eucarística, Crismal, Matrimonial, Dizimal, Liturgia, 

Leigos Sacramentinos.
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SEJA UM COLABORADOR DO BIP. 

ANUNCIE AQUI!

Pense Diferente, Exerça Sua Cidadania 
de Uma Forma Consciente  !

Projeto: Educação para a Cidadania

O primeiro passo para o exercício da 

cidadania é conhecer o poder do seu voto, 

é através desta valorização que o cidadão 

poderá estabelecer os meios para fazer 

re iv indicações  aos  governantes , 

a c o m p a n h a r  a  a t u a ç ã o  d o s 

parlamentares e protestar quando for 

necessário.

A política faz parte de nossas vidas, pois é 

a partir dela que determina-se que tipo de 

sociedade teremos, que tipo de ações 

publicas serão executadas, como seremos 

beneficiados pelo dinheiro dos impostos 

que pagamos embutidos em tudo o que 

consumimos.

É importante a participação do cidadão 

comum nas escolhas políticas de nossa 

sociedade, em quem votamos é fator 

determinante do modo como seremos 

beneficiados em nossa comunidade como 

um todo.

Precisamos entender que Políticos não 

s ã o  c o r r u p t o s ,  P o l í t i c o s  s ã o 

a d m i n i s t r a d o r e s  p ú b l i c o s , 

administradores de nossa comunidade, 

porém há corruptos que se tornam 

políticos, pois acham ali o meio fácil de se 

aproveitarem, principalmente pelo fato 

da falta da consciência política do 

cidadão.

 “O politiqueiro pensa nas próximas 

eleições, o político, nas próximas  

gerações”.

É aí, que entra a importância de nossa 

Consciência Política, para elegermos 

representantes de Boa Índole, Probos, 

Honestos, e que se preocupem com o 

bem estar de nossa comunidade que 

seja ''gente nossa''.

Com representantes ''próprios'', de 

nosso bairro, de nossa comunidade, 

íntegros, que tratem das políticas 

p u b l i c a s  c o m  s e r i e d a d e  e 

honestidade, haveremos de ganhar 

muito em qualidade de vida em nossa 

comunidade. 

A escolha dos candidatos é livre, mas 

deve ser feita de maneira responsável, 

pois afetará diretamente em nossa 

vida, em nossa família, em nossa 

comunidade, afinal: ''Voto não tem 

preço, tem Consequências''.

“O maior castigo para aqueles que não se 

interessam por política é que serão 

governados pelos que se interessam”.

(Arnold Taynbee, historiador inglês).

Políticas Públicas 

É definida como o conjunto de ações 

desencadeadas pelo Estado Brasileiro, 

nas escalas federal, estadual e municipal, 

c o m  v i s t a s  a o  a t e n d i m e n t o  a 

determinados setores da sociedade civil. 

Elas podem ser desenvolvidas em 

parcer ias  com organizações  não 

governamentais e, como se verifica mais 

recentemente, com a iniciativa privada.

Os Vereadores

São eleitos juntamente com o prefeito de 

um município, no qual têm a função de 

discutir as questões locais e fiscalizar o 

ato do Executivo Municipal (Prefeito) 

com relação à administração e gastos do 

orçamento. Eles devem trabalhar em 

função da melhoria da qualidade de vida 

da população, elaborando leis, recebendo 

o povo, atendendo às reivindicações, 

desempenhando a função de mediador 

entre os habitantes e o prefeito.

O Prefeito

Corresponde a uma pessoa que ocupa um 

cargo no poder Executivo em um 

determinado município e a prefeitura é o 

local  onde são desenvolvidas  as 

atividades. O prefeito é o chefe do Poder 

Executivo na esfera municipal.

A organização de uma cidade é de 

responsabilidade do prefeito.

Fique Por Dentro...
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Pense Diferente, Exerça Sua Cidadania 
de Uma Forma Consciente  !

Projeto: Educação para a Cidadania

A POLÍTICA EM NOSSAS VIDAS

A política pode ser entendida sob mais de um 

ponto de vista.

A maioria dos tratadistas e escritores definem a 

política como a ciência do Estado ou a ciência do 

poder.

Pode ser vista como a orientação ou a atitude de 

um governo em relação a certos assuntos e 

problemas de interesse público: política 

financeira, política educacional, política social, 

política do café, etc.

Vulgarmente entendemos que a política 

compreende as ações, comportamentos, intuitos, 

manobras, entendimentos e desentendimentos 

dos homens (os políticos) para conquistar o 

poder, ou uma parcela dele, ou um lugar nele: 

eleições, campanhas eleitorais, lutas de partidos 

etc.

É um tema bastante delicado de ser tratado, pois 

vivemos hoje um momento conturbado em que a 

política é questionada, desacreditada. Existe 

uma confusão misturando a “política” com as 

ações dos maus políticos, que se utilizam do 

mandato para a prática de conchavos, de 

esquemas fraudulentos e de atos lesivos contra a 

ordem pública. 

Desconfiamos dos homens do poder, mas 

p r e c i s a m o s  a n a l i s a r  t o d o s  c o m 

responsabilidade. Podemos votar em um 

político corrupto ou votar num bom político, por 

isso precisamos conhecer melhor as propostas, 

discursos e ações dos políticos que nos 

representam.

Mas a política é muito mais do que isso, é 

essencial na vida do homem. Todas as nossas 

ações são políticas e motivadas por decisões 

ideológicas.

Nossa ação política estará presente em todos 

os momentos da vida, seja no aspecto privado 

ou público.

T o d o s  o s  n o s s o s  a t o s  t e r ã o  s e m p r e 

conseqüências e seremos responsáveis por 

nossas ações.

Se não participarmos seremos omissos. E essa 

omissão, em qualquer aspecto da vida, 

significa deixar que os outros escolham por 

nós.

Devemos lembrar ainda que “Política” não é 

simplesmente o ato de votar. Estamos fazendo 

política todo o tempo em nossa vida social: 

quando tomamos atitudes em nosso trabalho, 

quando exigimos nossos direi tos  de 

consumidor, quando nos indignamos ao 

vermos nossas crianças fora das escolas, na 

luta das mulheres perante uma sociedade 

machista; na luta dos negros discriminados 

por uma sociedade racista; dos jovens que 

chegam ao mercado de trabalho sem 

oportunidades; enfim, na luta de todas as 

minorias por uma sociedade mais justa.

Precisamos estar preparados para participar 

da vida política de nosso país se pretendemos 

ter um futuro melhor. E isso implica em 

estudar, aprender, conhecer nossos direitos…

Por acaso conhecemos o Estatuto da Criança e 

do Adolescente? O Estatuto do Idoso? O 

Código do Consumidor? Conhecemos nossas 

Leis? A nossa Constituição? Ou achamos que 

isso não nos interessa… que é “coisa” de 

Advogados?

Se não conhecemos nossos direitos como 

vamos lutar por eles? Como nos faremos 

respeitar? Se formos ignorantes, preguiçosos e 

omissos que direito temos de reclamar?

É preciso entender e aceitar nossa 

responsabilidade.

Atitudes e omissões fazem parte de nossa 

ação política perante a vida. Somos 

responsáveis

politicamente por uma sociedade mais 

justa e verdadeiramente democrática.

Texto publicado no site: 

h�p://eduardoferreira.wordpress.com/politica/

SEJA UM COLABORADOR DO BIP. 

ANUNCIE AQUI!

SEJA UM COLABORADOR DO BIP. 

ANUNCIE AQUI!

Paróquia Santíssima Trindade
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Pastoral em Destaque
O  ENCONTRO  DE  CASAIS  COM  CRISTO  –  ECC
É um serviço da Igreja, em favor da evangelização das famílias. Procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, a partir da família, da comunidade 
paroquial, mostrando pistas para que os casais se reencontrem com eles mesmos, com os filhos, com a comunidade e, principalmente, com Cristo. Para 
isto, busca compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu compromisso com a dignidade da pessoa humana e com a Justiça Social.
 A evangelização do matrimônio e da família é missão de toda a Igreja, em que todos os fiéis devem cooperar segundo as próprias condições e vocação. 
Deve partir do conceito exato de matrimônio e de família, à Luz da Revelação, segundo o Magistério da Igreja (Orientações pastorais sobre o 
matrimônio – CNBB Doc. Nº 12) (DN-pág. 13)

COMO E  ONDE NASCEU?
Nasceu da inquietude de um sacerdote (Pe. Alfonso Pastore) que dedicou sua vida sacerdotal à Pastoral Familiar, à Pastoral da Saúde e à Pastoral 
Carcerária.
 Teve início em 1970, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Pompéia, em São Paulo-SP. Como disse textualmente o seu fundador: "Começou 
porque Deus quis, e a presença e atividade do ECC no Brasil são a prova da ação de Deus na humanidade"

O ECC HOJE?
O ECC atualmente é uma realidade no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, estando presente e atuando em 223 Arquidioceses. Está estruturado 
nos 16 Regionais (divisão geográfica da CNBB).
O ECC contribui de forma efetiva para que as famílias se constituam como  “Igrejas Domésticas”,  “Formadoras de Pessoas”,  “Educadoras na Fé” e  
“Promotoras do Desenvolvimento”,  tendo seu lugar insubstituível no anúncio e vivência do Evangelho,  pois o “FUTURO DA HUMANIDADE 
PASSA PELA FAMÍLIA”.

DESENVOLVIMENTO
O ECC foi idealizado pelo Pe. Alfonso Pastore para ser desenvolvida em três etapas distintas, indispensáveis, inter-relacionadas entre si, cada uma 
com características e finalidades próprias. Uma etapa prepara a outra e deve ser observada a partir de um crescimento de seus integrantes e de sua 
comunidade.

ESPIRITO DO ECC
O ECC é um serviço-escola. Não é um movimento. Não visa prender a si os casais, nem os casais devem querer ficar presos ao ECC. Apresenta-se 
como um “SERVIÇO DA IGREJA ÀS FAMÍLIAS DA PARÓQUIA”. É essencialmente paroquial. Esta é a característica fundamental. Pe. Alfonso 
Pastore chega a dizer que “quem lhe retirar essa característica arranca-lhe a alma”. O ECC é feito de casais para casais. É ainda um serviço que procura 
apresentar aos casais uma visão da Igreja, por meio de seus Documentos e Encíclicas, e de sua Doutrina Social.
 Espiritualidade - É a tônica do ECC e se fundamenta em 5 pontos básicos:
 a) DOAÇÃO – essência da vida cristã;
 b) POBREZA – atitude evangélica fundamental para se colher o Reino de Deus;
 c) SIMPLICIDADE – atitude que se traduz num estilo simples, espontâneo e autêntico no relacionamento com os outros. 
d) ALEGRIA – nasce da certeza da vitória do bem e é experimentada no encontro, na partilha, na doação, na comunhão com o outro.
 e) ORAÇÃO – é uma relação pessoal do homem com Deus em Jesus Cristo.
 Juntam-se as estes valores a FRATERNIDADE, a GRATUIDADE e a MISSIONARIEDADE.
 
  O ECC NA PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE

Como começou:
Após visita do casal justino e Lurdinha da Paróquia da Glória – Cidade dos Funcionários ao atual pároco de nossa comunidade, padre anízio para 
propor a implantação do ECC, o projeto foi abraçado pelo Padre Adriano, que fez a escolha de 10 casais para a participação dos mesmos em encontro 
na paróquia que apadrinharia o primeiro ECC de nossa comunidade, dentre eles estavam os casais:
Antônio e Mazé, Juraci e Gracinha, Luis e Francisquinha,Wagner e luci, Maia e Norma, Valdeci e Yoneide,
Paulo e Gorete

Quando foi realizado o primeiro encontro de nossa paróquia?
Após a preparação dos casais escolhidos por Padre Adriano, o primeiro encontro do ECC foi realizado nos dias 4 a 6 de Novembro de 1994, no Colégio 
2 de Maio- Passaré. Neste encontro, 32 casais participaram ativamente e tiveram como coordenadores os casais.
Justino e Lurdinha(Coordenação geral),Antônio e Mazé, Wagner e Luci, Maia e Norma, Paulo e Gorete, Valdeci e Yoneide. 

Este ano a Paróquia Santíssima Trindade estará realizando, no período de 07 a 09 de Setembro, o XIX Encontro de Casais com Cristo, que acontecerá na 
Paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, no Mondubim.

TEMA: Vida Saudável, Conquistá-la em Prol da Família!
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Ação Social 

Escola Criança Esperança

A Comunidade de São Pedro Apóstolo, região do 

Planalto Cidade Nova ''mutirão'', conta com a 

iniciativa fraterna capitaneada pelo Sr Antônio da 

Pastoral Familiar: A Escola Criança Esperança. 

Um belo trabalho social voltado para a educação 

de crianças carentes. Vamos conhecer um pouco 

desse trabalho através desta entrevista.

PASCOM - Como começou esse trabalho?

Sr Antônio - Começou em 1987 com a pastoral do 

matrimônio que hoje é a pastoral familiar. Alguns 

casais e o Pe Cristiano (falecido), foram ao 

mutirão realizar as novenas do mês de maio e 

perceberam a necessidade das crianças que 

precisavam estudar. Tiveram então, a idéia de 

criar uma escolinha de alfabetização. Foi assim 

que começou.  

PASCOM - E como foi desenvolver esse projeto? 

Sr Antônio - No início não era nada fácil. 

Começamos em uma casa pequena em 97. Era um 

espaço alugado e não era fácil pagar. Contávamos 

com a ajuda dos casais da pastoral. No início 

tínhamos 16 crianças e à medida que o número de 

crianças foi aumentando, tivemos necessidade de 

um espaço maior. Alugamos com dificuldade um 

espaço maior até que em 2000 conseguimos 

comprar o lote onde construímos a escola.

PASCOM – Quais os recursos que o senhor 

dispõe para manter a escola funcionando?

Sr Antônio - Hoje basicamente nos mantemos 

através do material reciclável arrecadado. Hoje 

não recebemos mais doações dos casais da 

pastoral. A arrecadação de material reciclável 

aumentava à medida que as doações diminuíam. 

Todo o material reciclável é arrecado no Delicia 

do Sertão, na casa de show Leblon, além do 

material que a é doado pela Distribuidora Maia 

(Av. I – José Walter). Antes recebíamos doações 

de uma empresa localizada no distrito industrial 

– em Maracanaú, mas parou de doar. Apesar das 

dificuldades, hoje temos prédio próprio onde 

funciona a escola e ao lado temos também o 

depósito de reciclagem que foi adquirido com o 

que arrecadamos das doações efetuadas pela 

citada empresa. 

PASCOM – O que a escola oferece hoje?

S r  A n t ô n i o  -  A  e s c o l a  h o j e  a t e n d e 

aproximadamente 30 crianças, oferecendo ensino 

de alfabetização, reforço escolar, merenda, além 

de muito amor e carinho. Funcionamos de 2ª a 6ª 

feira, de 7:00 as 11:00h.

PASCOM –  Que projetos vocês tem em mente 

para melhorar o belo trabalho que já fazem?

Sr Antônio - Gostaríamos de fazer uma reforma na 

escola, construir uma quadra para as crianças, os 

adolescentes, os jovens praticarem esportes. 

Assim eles não ficariam na ociosidade e não se 

envolveriam com drogas. Gostaríamos de 

conseguir cursos para as mães e queríamos muito 

conseguir uma parceria com a prefeitura ou o 

estado. 

PASCOM – Alguma outra instituição ou pessoa 

contribui para esse trabalho?

Sr Antônio - Desde janeiro deste ano que estamos 

contando com a ajuda do professor Nildo do 

Colégio 21 Educar, que está assumindo a merenda 

dos alunos e pagando o salário de uma professora. 

É uma ajuda muito importante que recebemos e 

agradecemos muito a ele.

PA S C O M  – Uma mensagem para a nossa 

comunidade com relação ao trabalho social.

Sr Antônio - Eu acho que é necessário que cada um 

faça a sua parte. As igrejas estão sempre cheias em 

todas as missas e as pessoas acham que isso basta. 

Não basta ir à missa. O Cristo ressuscitado que 

recebemos na missa através da Eucaristia é para 

nos fortalecer e nos encorajar para fazermos o que 

ele fez. Quando termina a missa, começa a missão. 

Sociedade São Vicente De 
Paula - Vicentinos

7º encontro espiritual do conselho particular 
do Jose Walter da SSVP 

Tema : São Vicente Evangelizando através 
da caridade, trouxe a unidade

Lema : São Vicente e a Santíssima Trindade, 
faça que vivamos a unidade e pratiquemos a 
caridade

Programação:
08:00 - Oração inicial e louvor
08:10 - Evangelho e partilha - (Cfd. José Ilton 
de Maria)
08:40 - 1ª palestra - São Vicente um Santo 
para os nossos dias (Tayson)
09:30 - Lanche e Louvor
10:00 - Bio energético e saude (Cfd. Paulo)
10:30 - 2ª Palestra-fazer caridade nos tempos 
modernos (Irmão Francisco) 
11:30 - Agradecimentos e  considerações 
finais.

Local: Capela de Cristo Ressuscitado S/N 
3ª etapa José Walter
Data: 30/09/2012
Hórario: De 08:00 ás 12:00

IMFORMAÇOES/CONTATOS: 
Cfd .Nonato - 8855-3563
Cfd.Hélio - 8517-4172
Csc.Angela - 3473-0300
Csc.Beta - 8643-1921

8

Espaço com Serviço de Buffet Completo.
Cerimonial e Decoração

Av. I - N° 1301 - 2ª Etapa - José Walter

(85) 8821.5453
(85) 8851.5974

SEJA UM COLABORADOR DO BIP. 

ANUNCIE AQUI!

Notícias


