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EDITORIAL

O mês da Bíblia: tempo de

valorização da Palavra
Dedicar um mês à valorização da Bíblia na nossa Igreja é demonstrar a centralidade da Palavra de Deus em
nossas vidas. Nossas comunidades vivem da Palavra;
se alimentam da Palavra; se entendem a partir da Palavra. Ela serve para nos ensinar (catequese), para falar
com Deus (oração), celebrar a nossa pertença a Deus e
o nosso encontro com o Senhor (liturgia). Ela mata a
nossa sede de sentido e mata nossa fome de fraternidade. Quando cantamos que a "Palavra de Deus é luz que
ilumina nossa vida" estamos dizendo que a Palavra de
Deus é fonte de discernimento e de direcionamento nos
momentos de dúvida e confusão, cujo símbolo é a escuridão. A vida cristã se faz em torno da Palavra porque
através dela nos reconhecemos como continuadores da
mesma fé que constituiu o povo da aliança. E na força
do Espírito Santo, esta Palavra atualiza em nós a experiência de Amor de um Deus que nunca nos abandona e
está conosco todos os dias de nossa vida, confirmando
de forma verdadeira aquilo que Jesus diz no finalzinho
A Bíblia é a descrição da saga desta relação de fé. "Sereis do Evangelho de São Mateus: "Eis que Eu estarei cono meu povo e Eu serei o seu Deus" é quase um refrão vosco todos os dias até fim dos tempos".
que se repete do Gênesis ao Apocalipse como um convite e uma realidade em construção, a eleição a ser efetivada numa relação de amor e fidelidade. É de dentro
desta história que emerge a nossa experiência espiritual. Os que acreditaram que Jesus era o Messias, o Filho
de Deus e o cumpridor das promessas do Primeiro Testamento, participam desta herança espiritual e por isso,
Pe. Passos, SJ
também para nós, a Bíblia enquanto Palavra de Deus
Pároco
ganha todo o nosso reconhecimento.
Palavra de Deus em língua dos homens, a Bíblia é o
acesso privilegiado à história de um povo que marcou a sua vida com a experiência de um Deus amigo
e companheiro no cotidiano de sua existência. O povo
de Israel marcou a humanidade com suas características únicas. Israel nunca foi um "império". No seu momento mais próspero chegou a ser, no máximo, um
"reino". Sempre foi uma nação desprovida de poder e
de riqueza. Sempre permaneceu como um povo separado, diferente de todos os outros. É o povo da aliança,
isto é, que se autocompreende a partir de sua fé e de
sua relação com o Deus Único e Verdadeiro. Tal relação de exclusividade garantiu a Israel a manutenção de
sua autonomia mesmo em tempos de escravidão, a sua
unidade mesmo misturado a tantos povos na diáspora
(comunidades fora do território da Judéia). Enfrentou
genocídios, expulsões e guerras e manteve suas convicções e tradições.

EXPEDIENTE:
Pároco: Pe. José dos Passos, SJ Coord. da Pastoral da Comunicação e Jornal: Vinícius Paula Figueira
Colaboraram nesta edição: Vinícius Figueira, Mª Elizabete Mozer Valiati, Nilzete da Penha Cunha Marim e
Luzia Bertoli / Telefone: (28) 3537-1135 ou 3537-2381
E-mail: falemasobras@gmail.com / Tiragem: 1.400 Exemplares: Impressão: Gráfica Diocesana(28) 35176845
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MÊS DA BIBLIA 2017

Ler ou proclamar a leitura, na missa?
O leitor deve ter pelo menos um conhecimento mínimo da Bíblia: estrutura, composição, número e nome
dos livros do Antigo e Novo Testamentos, seus principais gêneros literários (histórico, poético, profético,
sapiencial etc.). Quem vai ler na missa precisa saber o
que vai fazer e que tipo de texto vai proclamar.
Além disso, precisa ter uma preparação litúrgica suficiente, distinguindo os ritos e suas partes, e sabendo
o significado do próprio papel ministerial no contexto
da Liturgia da Palavra. Ao leitor corresponde não só a
proclamação das leituras bíblicas, mas também a das
intenções da oração dos fiéis e outras partes que lhe são
designadas nos diversos ritos litúrgicos.
1. A formação bíblico-litúrgica
O leitor deve ter pelo menos um conhecimento mínimo da Bíblia: estrutura, composição, número e nome
dos livros do Antigo e Novo Testamentos, seus principais gêneros literários (histórico, poético, profético, sapiencial etc.). Além disso, precisa ter uma preparação
litúrgica suficiente, distinguindo os ritos e suas partes,
e sabendo o significado do próprio papel ministerial
no contexto da Liturgia da Palavra. Ao leitor corresponde não só a proclamação das leituras bíblicas, mas
também a das intenções da oração dos fiéis e outras
partes que lhe são designadas nos diversos ritos litúr-

2. A preparação técnica
leitor deve saber como chegar ao ambão e posicionar-se nele, como usar o microfone e o lecionário, como
pronunciar os diversos nomes e termos bíblicos, de
que maneira proclamar os textos, evitando uma leitura
apagada ou enfática demais. Precisa ter clara consciência de que exerce um ministério público diante da
assembleia litúrgica: sua proclamação, portanto, deve
ser ouvida por todos. o “Verbum Domini” com o qual
termina cada leitura não é uma constatação (“Esta é a
Palavra do Senhor”), mas uma aclamação repleta de
assombro, que deve despertar a
resposta agradecida de toda
a assembleia, o
“Deo gratias”:
“Graças a Deus”.

FARMÁCIA DO ARILDO
Disk Entrega
(28)3537-1130
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ACONTECEU

Concentração Diocesana
O encontro teve a participação do Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional do Apostolado da Oração.

Dia 6 de agosto (domingo) a Paróquia Santo Antônio
de Pádua, em Iconha, acolheu a 29º Concentração Diocesana do Apostolado da Oração. O encontro teve a
participação do Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional
do Apostolado da Oração. Padre Eliomar foi o assessor
da Concentração Diocesana. Com a presença de praticamente todas as 43 paróquias da Diocese de Cachoei-

ro de Itapemirim, o encontro reuniu aproximadamente
duas mil pessoas. E as milhares de pessoas puderam participar da missa presidida pelo coordenador diocesano
do Apostolado, Padre Antônio da Luz Miranda, e concelebrada pelo Padre José dos Passos (Pároco da Paróquia
Santo Antônio), Padre Eliomar Ribeiro (Diretor Nacional do Apostolado) e o Diácono Marcos.

Palestras da Semana
Nacional da Família
Em Nossa paróquia, a semana nacional da família foi intercalada entre
palestras relacionadas à temática da
família bem como orações nas casas,
baseada no subsídio da “Hora da Família”. Além dos tradicionais encontros celebrativos o Hora da Família
2017 apresenta uma sugestão de Leitura Orante com o tema “Valor e virtude do amor”. Este ano o tema proposto pela Igreja do Brasil foi “família:
sal e luz da sociedade”.

Tel: (28) 3537-1501

Tel:28-3537-1600

Tel: (28) 3537- 2847
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Dia dos Pais em Taquaral
A comunidade de Taquaral celebrou
o dia dos pais com um delicioso café
da manhã preparado após a celebração dominical.
Diariamente dando o melhor exemplo, Pai é sempre o melhor homem
que conhecemos é a nossa inspiração
e referência para tudo, e porque quase tudo lhe devemos, também é justo lhe agradecer de todas as formas
e expressões ainda que seja com um
delicioso café da manhã.

Um movimento que
cuida da família
As Equipes de Nossa Senhora - ENS - é um Movimento
de Espiritualidade para casais que tenham o Sacramento do Matrimônio. O seu Carisma é a Espiritualidade
Conjugal e tem como Mística: Reunidos em Nome de
Cristo, a Ajuda Mútua e o Testemunho. O Movimento teve início em 25 de fevereiro de 1939, em Paris na
França, por iniciativa de 3 casais e o Padre Henry Caffarel. Em 8 de dezembro de 1947, dia da Imaculada Conceição, foi publicado seu estatuto e as equipes foram
entregues, pelo Pe. Henry Caffarel, à proteção de Nossa
Senhora; daí seu nome“Equipes de Nossa Senhora”.

Encontro Estadual de
Ceb’s
em São
Mateus
Paróquia
faz parceria
com Hospital
A Paróquia de Iconha não mediu esforços para colaborar com o hospital do município administrado pela
Fundação Médica Assistencial do Município. A parceria visa doar cerca de R$ 3.000,00 todos os meses para
colaborar com as demandas da entidade que está unindo esforços para manter os serviços prestados. “Hospital é a casa de todas as pessoas que nas horas mais fragilizadas nos procuram para serem cuidadas, tratadas.
Como todos os hospitais, o nosso também passa por
dificuldades e necessita da ajuda de todas as pessoas”,
conclui Rosangela Poloni, atual diretora.
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FAZENDO MEMÓRIA

Crubixá – uma comunidade mariana,
unida em caminhada Cristã
Nair Zambre, contratada pelas próprias famílias. Muitos anos depois foi construida a Escola Singular de CruA Comunidade foi fundada por volta do ano 1870, re- bixá de Crubixá, seguido suas atividades com outras
cebeu esse nome devido a uma árvore de grande porte, professoras até o dia de seu fechamento.
encontrada nesta localidade. Os primeiros moradores
foram Ernesto Paula, Quirino Paula, Pedro Paulino, No ano de 1980, surgiu a coroação, esta no mês de
Américo Vieira, Caetano Zucateli, famílias Montanho- Maio, sempre no último sábado, mas que passou a ser
realizada no dia 15 de setembro, dia de nossa padroeira,
li, Sartório, Fani.
com participação da catequese. Nessa mesma década,
Inicialmente a imagem do Sagrado Coração de Jesus em 1989, surgiu a caminhada da saúde que tem como
como devoção e por ser umas das comunidades mais objetivo pedir a mãe das Dores sua intercessão pela
antigas, recebeu a primeira imagem de Nossa Senhora cura do câncer, idealizada pelo Pe. Luciano e por Dardas Dores trazida de navio da Itália pelas primeiras fa- cília Fambre, Zilda Paulino e Josefina Pedri, juntou- se
mílias. A doação do terreno para a construção da capela a esta caminhada o “grito dos excluídos”, onde o povo
ocorreu em 16/12/1909, mas só concluída em 1930. No solta seus clamores.
decorrer dos anos houve reformas, a última finalizada
A devoção a Nossa Senhora das Dores e a contemplação
em 2014 com a pintura do Ícone.
de suas 7 dores, é passada de geração em geração, pasOs primeiros sacerdotes a visitarem a comunidade fo- samos dificuldades, mas a mãe das Dores está sempre
ram Pe. Emilio, Pe. João, Pe. Assis. A canônica também conosco e nos aponta o caminho à luz da palavra de
Deus, de seu filho Jesus Cristo.
foi usada para alfabetização, com a professora
Por Claudete Paula Lorencine

Tel: 28-3537- 1667
(28)-9-9903-8996

Tel: 28-3537- 2792
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RECEITA DO MÊS

Receita de Pavê
de Amendoim
INGREDIENTES
2 pacotes de biscoito maizena
2 latas de leite condensado cozido
2 latas de creme de leite
1/2 kg de amendoim torrado e triturado

www.diocesecachoeiro.org.br

Tel: 28-3537- 1667

MODO DEPREPARO
Cozinhe o leite condensado por 30 minutos em panela
de pressão, espere esfriar abra a lata; Misture no liquidificador o creme de leite e o leite condensado cozido;
Faça camadas de biscoito, o creme batido no liquidificador e o amendoim triturado até terminar os ingredientes; Leve à geladeira por aproximadamente 12 horas.
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7 de Setembro 2017 - Dia da Pátria
O Conselho Permanente da CNBB, ao refletir o atual
momento vivido pela sociedade brasileira, está sugerindo um Dia de jejum e oração pelo Brasil. O dia escolhido para nos unirmos em fé foi o dia 7 de setembro próximo. Em comunhão com as demais Dioceses,
a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim também pede a
participação das comunidades e das famílias neste momento de oração. Por um país mais justo e solidário.

Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno. Que todos estejamos atentos às necessidades das pessoas mais
fragilizadas e indefesas! Que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos! Que as barreiras sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação! Que a
política esteja, de fato, a serviço da pessoa e da sociedade
e não dos interesses pessoais, partidários e de grupos. Pai
misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!

Diante do grave momento vivido por nosso país, dirijamos nossa oração a Deus, pedindo a bênção da paz
para o Brasil. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo
Brasil!

Vosso Filho, Jesus, nos ensinou: “Pedi e recebereis”. Por
isso, nós vos pedimos confiantes: fazei que nós, brasileiros e brasileiras, sejamos agentes da paz, iluminados pela
Palavra e alimentados pela Eucaristia. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!

Vivemos um momento triste, marcado por injustiças e
violência. Para construirmos a justiça e a paz, em nosso
país, necessitamos muito do vosso amor misericordioso, que nunca se cansa de perdoar. Pai misericordioso,
nós vos pedimos pelo Brasil!
Estamos indignados, diante de tanta corrupção e violência que espalham morte e insegurança. Pedimos
perdão e conversão. Nós cremos no vosso amor misericordioso que nos ajuda a vencer as causas dos graves
problemas do País: injustiça e desigualdade, ambição de
poder e ganância, exploração e desprezo pela vida humana. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!

Vosso filho Jesus está no meio de nós, trazendo-nos esperança e força para caminhar. A comunhão eucarística
seja fonte de comunhão fraterna e de paz, em nossas comunidades, nas famílias e nas ruas. Pai misericordioso,
nós vos pedimos pelo Brasil!
Neste ano em que celebramos os 300 anos do encontro
da imagem de Nossa Senhora Aparecida, queremos seguir o exemplo de Maria, permanecendo unidos a Jesus
Cristo, que convosco vive, na unidade do Espírito Santo.
(Pai nosso! Ave, Maria! Glória ao Pai, ao Filho e ao
Espírito Santo!)

28-3537-2064
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"Anunciar o Evangelho e doar a própria vida"
(1ts 2,8)

Prezadas irmãs e irmãos,

No dia do Encontro, seu grupo é convidado a trazer sua bandeira. Traga sua caneca para evitarmos
Está chegando o nosso Encontro Paroquial dos Círculos descartáveis e também algo para a partilha do café da
Bíblicos, momento importante da caminhada de nossa manhã.
paróquia e da vida de nossas comunidades.
Nas missas e celebrações, durante o Mês de Setembro,
Para melhor celebrar e participar temos de ir nos
sugerimos a entrada solene da Palavra de Deus. Mas
animando com esta atividade. Vamos valorizar nossos que isso seja feita com criatividade, amor e beleza!
encontros de Círculos Bíblicos e aquecer nossos cocom música apropriada, dança, fogo, incenso, etc,
rações em vista de que o Mês da Bíblia, Setembro, seja conforme a equipe de liturgia preparar.
marcado com a vivência da Palavra.
Até a data do Encontro, a paróquia vai produzir
O tema deste Mês da Bíblia será a Primeira Carta de
um programa de rádio de 10 minutos com a leitura
São Paulo aos Tessalonicenses, o primeiro escrito do
comentada da Primeira Carta aos Tessalonicenses.
Novo Testamento. Nesta carta transparece o coração do Estará disponível na internet e nos celulares. Estejam
Apóstolo cheio de zelo e amor para com sua comunida- atentos para acessar conforme estiverem disponíveis.
de e ao lê-la a gente também se percebe envolvido pelos
mesmos sentimentos. Desde já, você pode procurar na Rezemos por este Encontro. Na alegria do Evangelho
sua Bíblia este livro e ir dia a dia fazendo a leitura para e na doação de nossa vida no serviço, nosso abraço.
que o nosso encontro seja ainda mais proveitoso.

Anuncie
aqui
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MISSAS NAS COMUNIDADES
Dia Semana

1
Sexta
		
2
Sábado
		
		
3
Domingo
		
		
		
		
		
		
4
Segunda
7
Quinta
		
		
8
Sexta
9
Sábado
		
		
10
Domingo
		
		
		
		
		
13
Quarta
15
Sexta
16
Sábado
		
17
Domingo
		
		
20
Quarta
21
Quinta
		

Missa e Celebração

Matriz c/ Devoção ao Sagrado Coração de Jesus
Solidão
Matriz c/ Matrimônio
São José
Morro da Palha
Matriz
Duas Barras
São Caetano
Inhaúma
Pedra Lisa Baixa
Córrego da Cecília
Alto Inhaúma
Matriz
Itapemirim c/ Novena de Nossa Sra. do Amparo
Crubixá c/ início da Novena a N. Sra das Dores
Jaracatiá
Laranjeiras
Tocaia c/ Festa da Natividade de Nossa Senhora
Córrego da Areia
Matriz c/ Matrimônio
Duas Barras c/ Matrimônio
Santa Luzia
Matriz
Campinho c/ Batizados
Monte Belo
Nova Esperança
Bom Parto
Crubixá
Santo Antônio
Matriz
Paraíso
Crubixá c/ Festa de Nossa Senhora das Dores
Jequitibá
Santa Rita c/ Matrimônio
Ilha do Coco
Matriz
Bom Destino c/ Batizados
Palmital c/ Batizados
Matriz
Venezuela
Hospital "Danilo Monteiro de Castro"
Itinga

Horário Presidente
19h
19h
19h
19h
19h
07h
08h
08h
09h
10h
10h
11h
19h
19h
08h
19h
19h
19h
15h
19h
19h
19h
07h
08h
08h
09h
10h
10h
12h
19h
19h
19h
17h
19h
19h
07h
08h
10h
19h
19h
16h
19h

Marcos
Cleomar
Eduardo
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar
Marcos
Passos
Cleomar
Marcos
Passos
Cleomar
Passos
Passos
Passos
Cleomar
Cleomar
Passos
Marcos
Passos
Cleomar
Marcos
Passos
Cleomar
Marcos
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Marcos
Cleomar
MP
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
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Dia

Semana

22
Sexta
		
23
Sábado
		
		
24
Domingo
		
		
		
27

Quarta

29
Sexta
30
Sábado
		
		
1
Domingo
		
		

Missa e Celebração
Matriz c/ Matrimônio
Taquaral
Córrego do Lopes
Bom Destino c/ Matrimônio
Pedra Lisa Alta
Matriz
Jardim da Ilha c/ Tríduo a São Vicente de Paulo
Pedra D`Água
Bodas de Prata – Paróquia São Pedro
Matriz
Jardim da Ilha “Festa de São Vicente de Paulo”
Guaxuma c/ Festa do Setor 3 “São Vicente de Paulo”
Cachoeira do Meio “Festa de São Miguel Arcanjo”
Matriz c/ Matrimônio
Santa Luzia c/ Matrimônio
Santa Rita
Matriz
Duas Barras
Laranjeiras “Festa de Santa Terezinha”
Matriz

Horário

11

Presidente

18h
19h
17h
19h
19h
07h
18h
19h
19h
19h
19h
19h
19h
18h
19h
19h
07h
08h
10h
19h

Marcos
Cleomar
Cleomar
Marcos
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Marcos
MP
Passos
Cleomar
Felipe
Antônio
Marcos
Cleomar
Marcos
Cleomar
Cleomar
Passos

Espiritualidade, Formações e Reuniões – Setembro

Dia Semana
1
2
3
5

Sexta
Sábado
Domingo
Terça

6

Quarta

7
Quinta
		
8
Sexta
9
Sábado
		
		
11
Segunda
		
		
12
Terça

13
Quarta
15
Sexta
16
Sábado
		

Evento

Matriz c/ Adoração ao Santíssimo
Formação da Pastoral da Pessoa Idosa
Formação Casos Especiais (PF)
Formação p/ Ministros da Eucaristia das
Comunidades doS Setores 1 e 2
Formação p/ Ministros da Eucaristia das 		
Comunidades dos Setores 3 e 4
Reunião dos Padres CPR
CPP (Conselho Pastoral Paroquial)
Caminhada do Grito dos Excluídos
Reunião Setor 1
Reunião Setor 6
Reunião da PPI (Pastoral da Pessoa Idosa)
Reunião Setor 5
Reunião Setor 8
Ordenação Episcopal "Monsenhor Juarez Delorto”
Reunião Setor 2
Reunião Setor 3
Reunião Setor 7
Formação p/ Ministros da Eucaristia das
Comunidades do Setor 5
Formação p/ Ministros da Eucaristia das
Comunidades do Setor 6		
Reunião dos Presbíteros
Reunião Setor 4
Reunião Geral e Momento de "Espiritualidade" do
Apostolado da Oração		

Horário

18h30
07h30/11h
19h

Local

Marcos
Videoteca
São Camilo
Duas Barras

19h
Monte Belo
9h
Piúma
19h
S. Planejamento
06h
Iconha X Crubixá
19h
Inhaúma
19h
Santa Luzia
08h
Videoteca
15h
Crubixá
15h30
Morro da Palha
16h
Cachoeiro
19h
Duas Barras
19h
Monte Belo
19h
Solidão
19h

Bom Destino

19h
19h

Matriz
J. Monteiro
Pedra Lisa Baixa

7h30

S. Paroquial

Informa-

12

falem

Ano 8 | Edição 93 Setembro 2017

Espiritualidade, Formações e Reuniões – Setembro
Dia Semana
16/17 Sab/Dom
16/17 Sab/Dom
19
Terça

21
23
23/24
24
25

Quinta
Sábado
Sab/Dom
Domingo
Segunda

26
Terça
		
		
27
28

Quarta
Quinta

29
Sexta
29 a 01 Sex/Dom
30
Sábado

Evento
Formação da Pastoral da Pessoa Idosa
Reflorestamento (EAC)
Retiro de Avaliação e Planejamento (RCC)
Assembleia e Planejamento (RCC)
Formação p/ Ministros da Eucaristia das
Comunidades do setor 7
Formação p/ Ministros da Eucaristia das
Comunidades do setor 8
CPAE (Conselho Paroquial p/ Assuntos Econômicos)
Festa do Rei Jesus
Encontro Setor Casos Especiais (PF)
Dia da Bíblia - Encontrão c/ Círculos Bíblicos
Formação p/ Ministros da Palavra das Comunidades
dos Setores 1 e 2
Formação p/ Ministros da Palavra das Comunidades
dos Setores 3 e 4
Formação p/ Ministros da Palavra das Comunidades
do setor 5
Formação p/ Ministros da Palavra das Comunidades
do Setor 6
Reunião SAV (Serviço de Animação Vocacional)
Formação p/ Ministros da Palavra das Comunidades
do Setor 7
Formação p/ Ministros da Palavra das Comunidades
do setor 8
Confraternização Secretárias (os)
Retiro - Paróquia de Itapemirim		
Formação da Pastoral da Pessoa Idosa

Horário
07:30/11h

Local
Videoteca
A escolher
Diocese
Diocese

19h

Santa Rita

19h
19h

Morro da Palha
S. Planejamento
V. Nova
Diocese
Salão/Matriz

08h/15h
19h

Duas Barras

19h

Monte Belo

19h

Bom Destino

19h
19h

Matriz
Monte Belo

19h

Santa Rita

19h

Morro da Palha
Marataízes

07h30/11h

Videoteca

Dia 29/09/2017 não haverá atendimento na Secretaria Paroquial por motivo
de atividades com os Secretários da Diocese.

EDITAL DE PROCLAMAS MATRIMONIAIS
Nesta igreja Paroquial, estão sendo proclamados os seguintes
casamentos para o mês de Outubro.
Geancarlo Benevides Lovati e Milena Roveta Espadeti
João Paulo Pompermayer de Almeida e Raquel de Lima Monte
Lucas Rafael Leandro Silva e Geovana Caprini Mozer
Breno Rossi e Olívia Furlan Cavallini
Gabriel Marchiori da Silva e Fabieli Francisco dos Santos
Euron Sartório Rangel e Drielly Lopes da Silva Inácio
Adriano Clarindo Marchiori e Elaine da Penha Paganini Biancardi

