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Ano XIX

MENSAGEM DO PÁROCO

1º SÍNODO ARQUIDIOCESANO DE SÃO PAULO
assembleia,
como
estamos
cumprindo essa missão hoje nesta
grande realidade urbana chamada
São Paulo. A Igreja nos convida
a ouvir “o que o Espírito diz à
Igreja” no tempo presente (Ap 2
Odilo, no anúncio e convocação
do sínodo.
O sínodo será a ocasião para
uma grande avaliação pastoral,
uma tomada de consciência sobre
aros
leitores:
vamos a realidade eclesial, religiosa,
social e cultural, na qual estamos
litúrgico e também do ano civil inseridos. E também indicar
e, espontaneamente, vamos nos metas e prioridades da ação
perguntando sobre o que nos espera evangelizadora, efetuar eventuais
pela frente. No âmbito eclesial, de mudanças na organização pastoral,
cara ao novo ano, o que esperamos
e à missão da Igreja.
para o futuro?
O tema escolhido para o
Na solenidade de Corpus
Christi, no passado 15 de junho, D. sínodo foi Caminho de
Odilo, Arcebispo Metropolitano comunhão, conversão e
de São Paulo, solenemente renovação missionário. E
anunciou e convocou um sínodo tem como lema: Deus habita
para a Arquidiocese de São Paulo. esta cidade, somos suas
Para nos situar, primeiramente testemunhas.
Estamos já na primeira
devemos entender o que é um
sínodo. Partimos do entendimento etapa, dedicada à organização
de que esta porção do Povo de do sínodo, tempo de oração,
motivação, elaboração de
ao Papa, e em cooperação com o subsídios e preparação de
presbitério, torna real, presente, animadores sinodais. Para o
atuante e frutífera a vida e missão da próximo ano, o sínodo será
Igreja por meio da evangelização, celebrado nas paróquias e
avaliando
dos
sacramentos,
pastorais, comunidades,
movimentos e testemunho de fé. a vida e a missão da Igreja
Sendo necessário, eventualmente, nas bases. Para o ano 2019,
perguntar-nos
numa
grande a celebração do sínodo será

C

N. 215

Novembro/2017

Frei Adilson Miranda, OAR

nas regiões episcopais e vicariatos
ambientais. Somente em 2020
se dará a última etapa com a
celebração da assembleia sinodal
arquidiocesana, a partir de todas
as contribuições vindas das etapas
anteriores.
A partir desta edição do Paróquia
Viva, queremos oferecer aos
necessárias para a participação de
todos neste grande evento da nossa
igreja arquidiocesana. Também
você pode se informar a respeito
nos sites: Portal da Arquidiocese
de São Paulo www.arquisp.org.br/
sinodo; Jornal O São Paulo: www.
osaopaulo.org.br; Rádio 9 de Julho
www.radio9dejulho.com.br e no
Folheto Litúrgico - Povo de Deus
em São Paulo.
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA
NOVEMBRO
1
2
3
5
6
7
11 e 12
12
12
12
13
15
16
16
19
21
22
22 e 23
22 e 23
23
25
25
25
26
26
26
27
27
28
30

qua
qui
sex
dom
seg
ter
dom
dom
dom
seg
qua
qua
qui
dom
ter
qua

Festa de Todos os Santos
Finados
Apostolado da Oração – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento
Beato Mariano de La Mata (Agostiniano) – Missa Dominical
Todos do Defuntos da OAR (Ordem Agostiniana Recoleta) – Missa
MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – Reunião
Dia de oferta de alimentos nas missas
DNJ – Dia Nacional da Juventude
ENCONTRO DE NOIVOS
Catequese – Batismo das crianças que receberão a primeira Eucaristia
Nascimento de S. Agostinho / Todos os Santos da OAR – Missa
MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS ENFERMOS
Distribuição de cestas básicas às famílias
Catequese – Reunião de Catequistas
Catequese – Reunião de Pais (Local: Salão Paroquial)
Legião de Maria – Reunião do Comitium
Missa em honra a S. Rita (Agostiniana) – Bênção das rosas
Feira da Pechincha

qui

FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA
AGOSTINIANA
sab Catequese – Retiro / Pais e crianças da primeira Eucaristia (Local: Salão
Paroquial)
sab Batismo – Preparação
sab Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de dezembro
dom Festa de Cristo Rei / Dia do Leigo
dom Catequese – CELEBRAÇÃO SOLENE DA PRIMEIRA EUCARISTIA
dom BATISMO – CELEBRAÇÃO
seg Pastoral da Escuta – Reunião
seg Movimento de S. Mônica – Missa em honra a S. Mônica
ter
Liturgia – Reunião
qui Alfabetização de Adultos – Encerramento do ano letivo / Missa de ação de
graças

29 e 30
1
2
3
3
3
4

7 e 20h
8h
20h
20h30

8 às 17h
9h
20h
15h30
14 às 17h
20h
8h30
14h30
15h30
19h
20h
8 às 13h
15 às 17h
17h
9h30
16h
18h
20h
20h30
19h
9 às 19h

DEZEMBRO
sex Apostolado da Oração – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento
sab Catequese – Confraternização (Local: Salão Paroquial)
dom Primeiro Domingo do Advento – Ano B
dom Catequese – Encerramento das atividades do 2º semestre
dom Movimento de S. Mônica – Encontro
seg Novena de Natal na igreja – Início

8h

8h30
9h
19h30

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

DE SANTOS E MÁRTIRES

C

elebramos
neste mês
de novembro a
santidade dos
nossos irmãos,
que deixaram
este mundo e se
encontram ao
lado de Deus, na eternidade.
Quem tenha lido os escritos de
Santo Agostinho, como “Cidade
Deus”, “Doutrina Cristã”, “O
Cuidado devido aos mortos” e
sua apologia “Contra Fausto”,
conhecerá claramente sua posição

Contrariando Fausto, maniqueu

povo cristão celebra unido a
memíria dos mártires, para
estimular sua imitação, associarse a seus méritos e ajudar-se com
suas orações... Veneramos, então,
aos mártires com o culto do amor
e da companhia, que nesta vida se
tributa também aos santos homens
de Deus.” (Contra Fausto L 20,21)
No início de uma homilia
Agostinho reza assim: “Ajudemme as orações dos mártires,
para falar de sua glória, e para
apresentar brevemente a justiça
aos mártires e santos como prática de sua causa. Nestas solenidades,
cristã amplamente difundida em a primeira coisa que deve ser
sua época, inclusive, ele próprio recordada é que não se pode
diz que fazia isto.
pensar que se dá algo aos mártires,

pelo fato de se comemorarem estas
festas. Eles não tem necessidade
alguma, porque gozam nos céus
da companhia dos anjos. Mas nos
apreciam não se os honramos, mas
se os imitamos. O próprio fato de
honrá-los é proveitoso para nós,
não para eles...” (Sermão 325)
E terminamos com outras
palavras dele:“A justiça dos
mártires é perfeita, porque se
paixão. Esta é a razão pela qual
não rezamos por eles na Igreja.
Se reza pelos outros defuntos,
não pelos mártires. Saíram tão
perfeitos desta vida que não são
nossos protegidos, mas nossos
protetores” (Sermão 285).

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO
01
02
02
03
05
08
10
11
12
12
12
14

Marli Aparecida Ferreira Barros
Cecília Florio Moser
Eliana Martin Kurihara
Hercília da Silva Aoyama
Olívia Fernandes Prata
Antônio Carlos B. Lange de Barros
Cristina Freitas Pereira de Paula
Regina Rodrigues D’Ávila
Eder Gomes da Silva
Nicéia Aparecida Amorin
Nilda Casarin Geraldo
Stela Maris Alcântara Pelekas

15
17
17
18
20
22
24
25
28
29
39
30

Rosa Ferreira de Matos
Maria Lombello Vale Zanchini
Waldir Oswaldo Zenezi
Neli Macedo Silva
Ângela Tieko Tanaka Magrini
Honor Barbosa Neto
Waldemar Stornioli
Andréia Ferreira Cirilo
Arlete Martins Benatti
Marcelo Souza Silva
José Fernando Oliveira Roberto
Maria Cecília de Oliveira

A todos os colegas dizimistas, que aniversariam em novembro, os nossos parabéns, votos de felicidade
e a certeza de estarmos juntos por mais um ano. * Nomes e datas fornecidos pela Secretaria Paroquial.

LEGIÃO DE MARIA PROMOVEU RETIRO ESPIRITUAL

N

Fabianne Nunes

e Medalha Milagrosa estiveram reunidos na Casa de Formação

70 membros, coordenados com maestria por Frei Émerson Martielo,
da Ordem de Santo Inácio de Antioquia, e nutridos pelas deliciosas
refeições de voluntárias, tiveram oportunidade para recolhimento
evangelização.
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NOSSA COMUNIDADE PAROQUIAL FECHOU O MÊS DO ROSÁRIO E
DAS MISSÕES COM O TERÇO VIVO MISSIONÁRIO

R

euniram-se os paroquianos de
N. Sra. da Saúde, em ação de
graças pelos 100 Anos da Paróquia,
às 20 horas do dia 31 de outubro,
para homenagear à Mãe de Deus e
nossa, com a reza do Terço Vivo,
para que ela ajude os Missionários
na conversão dos que ainda se
encontram fora do rebanho de
Cristo, nos cinco Continentes.
Participaram da cerimônia
membros das várias Pastorais
e Movimentos, desta igreja,
seguindo cores representativas de
cada Continente, o Verde, a África;
o Vermelho, a América; o Branco,
a Europa; o Azul, a Oceania, e o
Amarelo, a Ásia. Cada pessoa,
membro das cinco dezenas,
representando – uma Conta

Viva do Terço
Missionário,
e
deixando
aos
pés da Virgem
Santa uma vela e
uma rosa, como
símbolo de sua fé
e seu amor à Mãe
de Deus e nossa.
F r e i
Benjamín,
vigário paroquial,
dirigiu o piedoso
acontecimento
e,
após
a
distribuição da Sagrada Eucaristia
a quem quis comungar, abençoou
a todos os presentes, agradeceu-

do dever cumprido para com sua
Paróquia Centenária, para com
Deus e Sua Mãe Maria Santíssima.
Como costumam dizer os jovens –
“Valeu, Nossa Senhora da Saúde!”

voltaram a seus lares cônscios

CANTINHO DA CATEQUESE

NA CATEQUESE! FESTA NA PARÓQUIA!

O

lá
crianças!
Olá papais e
mamães!
Estamos
quase
encerrando mais um
semestre. Novembro
sempre tem um
motivo a mais para
ser um mês muito especial para
a nossa Turma da Catequese.
Sobretudo neste ano em que
celebramos o jubileu do centenário
de nossa paróquia! Com muita
alegria lhes comunicamos que um
grupo de crianças já está preparado
para receber, pela primeira vez, a
Santa Eucaristia.
Após
um
período
de
participação, durante dois anos,
nos encontros da catequese,
sempre acompanhadas e orientadas
pelas catequistas e frei Benjamin
e, com o apoio e motivação de
suas famílias, estas crianças estão
prontas para receber este Sublime

A Equipe

Sacramento. Desejamos muitas
graças e bênçãos de Deus para
todas elas!
Para nós, catequistas, este
acontecimento é muito importante!
O dia em que começamos a colher
os frutos daquelas sementinhas que
semeamos, cuidamos e regamos
com tanto carinho! Algumas destas
crianças começaram a participar
de nossos encontros desde quando
eram ainda bem pequenas, na
Pré Catequese. Outras, depois de
dois anos de convívio, tornaramse grandes amigas. Então, de
formas diferentes, cada uma destas
crianças, cada uma com seu jeito
próprio de ser, marcou sua presença
entre nós. Vê-las recebendo Jesus
na Eucaristia pela primeira vez nos
comove e nos incentiva a continuar
nosso trabalho, com disposição
renovada!
Queridas crianças. Vocês,
que ainda estão se preparando

Equipe de Catequistas

para poder experimentar o sabor
deste momento tão especial, não
deixem de participar da Missa
Solene da Primeira Eucaristia,
em 26 de novembro, e celebrem
conosco a alegria máxima, o ponto
culminante do encontro com Jesus
na comunhão.
E, para aquelas que irão receber
a Primeira Eucaristia neste ano,
continuem fazendo parte da nossa
turma, participando das atividades
da Perseverança, no próximo ano!
Encerraremos nossos encontros
no dia 3 de dezembro. Neste
dia realizaremos nosso último
encontro deste ano. Vamos em
frente, sempre caminhando com
muito entusiasmo, acompanhando
todas as atividades programadas
para este mês de novembro, mês
de festa para todos nós!
Grande beijo de toda a Equipe
de catequistas para todas vocês!
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E

MISSA DOS 300 ANOS DA APARIÇÃO DA
IMAGEM DE N. S. DA CONCEIÇÃO APARECIDA

stiveram
presentes,
em
Aparecisa/SP, na manhã de 12
de outubro, o Delegado Pontifício,
D. Giovanni Battiste Re, que
trouxe o buquê de rosas de ouro de
presente de SS. o Papa Francisco,
e sua mensagem, através de um
vídeo, manifestando seu carinho
e a saudade pelo Brasil; e também
o Núncio Apostólico D. Giovanni
D’Aniello, na presença de Cardeais
e Presbíteros de todo o País e
também autoridades brasileiras,
numa missa campal com mais de
400 mil pessoas.
Proclamou
D.
Giovanni
Batistte:
Vibra a recordação distante
do tempo dos três pescadores que
encontraram a imagem de Nossa
Senhora no rio Paraíba do Sul.
É transmitida de geração em
geração a fé nos corações das
pessoas. Maria que conhece
nossas ações pelo olhar de cada
ser humano, principalmente as
que se ajoelham aqui diante de sua
Imagem com a alma oprimida, que
buscam neste santuário um pouco
de conforto, saindo um tanto
renovados.
A Virgem Mãe fala-nos hoje
através do Evangelho, que
manifesta o seu poder materno,

pela sua intercessão. Se Maria e
Jesus não estivessem presentes
naquele casamento, em Caná da
Galileia, os noivos teriam sido
envergonhados ante seus convivas,
uma vez que Maria percebera
a situação constrangedora dos
noivos, diante da iminência de
faltar vinho.
Esta
solicitação
materna
sempre foi reconhecida pelo povo
cristão e na sua intercessão em
nosso favor. Se não se recorre a
Maria é como querer voar sem
asas, pois sua mediação é sempre
como aquela de Caná, que propõe
a Cristo, seu Filho, antecipar sua
hora de agir aqui. Sua mensagem
é sempre a de Caná: ‘Fazei o
que Ele vos disser.’ Tal como os
serventes acreditaram e tiveram o
que Ela pediu a Seu Filho e fez-se
o milagre.
O verdadeiro
bem entre nós está
em fazermos a
vontade de Deus,
testemunhando
os
valores
cristãos.
É
através de Cristo
que encontramos
a força de que
precisamos.

Waldir Celesttino

ao Evangelho, patrimônio mais
precioso. Por esse motivo, temos
Maria como intercessora, por
sabermos que Ela é o caminho
seguro para chegar até o Filho
Jesus.
Que cada um se consagre a
Ela. Consagramos-lhe as nossas
satisfações e os nossos problemas,
alegrias e esperanças.
do Brasil, para que haja justiça,
paz e solidariedade, a Ela que é
modelo de Santidade e Advogada
nossa.
Resume-se aqui, o ideal de
sua vida: ver todas as pessoas
aderindo, pela fé, a seu Filho.
Que Ela assista e proteja a cada
um de nós e a todo o Brasil.

A IMPORTÂNCIA DO DIA DOS PROFESSORES NA PARÓQUIA

O

Dia dos Professores foi
comemorado
em
nossa
Paróquia, aos 18 de outubro, sob
a coordenação de Maria Teresa
Vergueiro, com grande presença
de paroquianos e que teve como
ponto alto apresentações pelos
grupos que constituem os vários
cursos. A saber: danças, exercícios
e cantos em diversos idiomas, tais
como: inglês, espanhol, francês e

japonês.
Todas
as
apresentações
foram abrilhantadas com os
participantes usando trajes típicos,
principalmente nas danças.
Os exercícios, tais como
alongamento
e
danças
coreografadas
tiveram
a
participação de todos os presentes,
o que deveras alegrou muito
o ambiente durante aquela

inesquecível tarde. A festa foi tão
empolgante que contagiou não
só os professores como também
envolveu os alunos e todos os
presentes numa total e única
irmandade cristã.
Como dizia Jesus: O discípulo
não está acima do seu mestre;
todo aquele, porém, que for bem
instruído, será como seu mestre.
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RECONHECIMENTO DO BATISMO
Pastoral do Batismo

“

O Batismo é o mais belo e

Deus. Chamamo-lo de Dom,
Graça, Iluminação, Veste de
Incorruptibilidade, Banho de
regeneração, Selo, e tudo o que
existe de mais precioso.”
Quando falamos de Batismo,
relembramos o texto de São
Gregório de Nazianzo, no qual

UNÇÃO, porque é sagrado e
Sacramento do Batismo como um régio;
Dom Deus e a sua importância
ILUMINAÇÃO, porque é luz
para todos os que o procuram.
resplandecente;
DOM, porque é conferido
VESTE, porque cobre a nossa
àqueles que nada trazem;
vergonha;
GRAÇA, porque é dado até a
BANHO, porque lava;
culpados;
SELO, porque nos guarda e é o
BATISMO, porque o pecado é sinal do senhorio de Deus.”
sepultado na água;

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE OUTUBRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arthur de Jesus Reis
Benicio Rodrigues Sicchieri Ziotti Pinto
Bernardo Rodrigues Sicchieri Ziotti Pinto
Carlos Eduardo Martins Conti Miranda
Carmem Domingues
Daniel Yukio Kodama
Felipe Suzuki Aramako
Gabriel Nakata Vieira

•
•
•
•
•
•
•
•

Gustavo Berton Gonçalves Pires
Isadora Khouri Giovannetti
Leticia Aiko Hirae Roldão
Lucas Rodrigues Sicchieri Ziotti Pinto
Maria Eduarda Cavalcante Ribeiro
Miguel Santos Peixoto
Pietro Leite Bueno
Vinicius Chiu Kohatsu

Batizado realizado por Frei Ramon Aliende Torrencílla, OAR, no dia 29 de outubro de 2017
As inscrições para o Batismo são às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11 horas, e das 14 às 16h30. Não fazemos
inscrições por telefone, nem no dia da preparação. Na inscrição, trazer a) cópia da certidão de nascimento da
criança; b) cópia do documento de identidade dos padrinhos; e c) cópia do comprovante de residência dos pais. A
documentação não será devolvida. Para a preparação: trazer cópia do documento de identidade de quem for participar.
Em novembro: preparação dia 25 (sábado), às 15horas, e Batismo dia 26 (domingo), às 16 horas.

PASTEL DO
JUIZ

Rua Santa Cruz, 211 - São Paulo - SP
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VOZ DO PASTOR

I DIA MUNDIAL DOS POBRES
deste Ano Santo extraordinário, se
deve celebrar em toda a Igreja, na
ocorrência do XXXIII Domingo
do Tempo Comum, o Dia Mundial
dos Pobres. Será a mais digna
preparação para bem viver a
solenidade de Nosso Senhor Jesus
Cristo Rei do Universo, que se

“Não amemos com palavras, mas
com obras”

O

Papa Francisco, através
da
Carta
Apostólica
“Misericordia et Misera”, instituiu
o “Dia Mundial dos Pobres”, que
será celebrado sempre no penúltimo
domingo do ano litúrgico: “intuí
que, como mais um sinal concreto

apóstolo São João: “Filhinhos, não
amemos só com palavras e de boca,
mas com obras e com verdade”
(1Jo 3, 18). O amor não admite
desculpas: quem pretende amar
como Jesus amou, deve assumir
o seu exemplo, sobretudo quando
somos chamados a amar os pobres.
Que este Dia sirva-nos de
e os pobres e nos há de julgar estímulo para reagirmos à cultura
sobre as obras de misericórdia (cf. do descarte, do desperdício e da
Mt 25, 31-46). Será um Dia que exclusão e a assumirmos a cultura
vai ajudar as comunidades e cada do encontro, com gestos concretos
de oração e de caridade. Os pobres
está no âmago do Evangelho e
tomar consciência de que não um problema, mas um recurso
poderá haver justiça nem paz social para acolher e viver a essência do
enquanto Lázaro jazer à porta da evangelho.
nossa casa (cf. Lc 16, 19-21)”.
Por isso mesmo, o tema
Dom José Roberto Fortes
escolhido por Francisco para
Palau
o I Dia Mundial do Pobres é, Bispo Auxiliar de São Paulo na
justamente, uma exortação do
Região Ipiranga

NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA
CÉU AGOSTINIANO – Neste mês de novembro, a Igreja presta homenagem a Todos os Santos, quer tenham
sido elevados à honra dos altares ou não, no dia 1º. E, no dia 2, a todos os defuntos. Nossa Ordem, no dia 6: –
Reza por todos os seus defuntos; 13: - Festeja a todos os seus Santos e ao aniversário de nascimento de nosso
Pai Santo Agostinho; 28: - Beato Graça de Cátaro, religioso; 29: - Beato Frederico de Ratisbona, religioso.
PARABÉNS – Em nome da comunidade da paróquia de N. Sra. da Saúde e do jornal Paróquia Viva, esta Equipe
tem a grata satisfação de parabenizar a Frei Ramón Aliende Torrecilla, vigário paroquial, pela passagem de

PÊSAMES – Noticiamos o falecimento de nosso irmão de hábito, Frei Honório Osés Acilu, OAR, 92, em
São Paulo-SP, no dia 20 de outubro, próximo passado. Espanhol de nascimento, fez seus estudo sacerdotais
em sua Pátria e veio para o Brasil, onde foi missionário desde 1953, no Pará, no Rio de Janeiro e em São
Paulo. Ultimamente passou três anos e meio em leitos de clínicas de repouso, com toda a resignação de um
verdadeiro missionário, em seu martírio lento e aceito de coração. Rezemos por seu descanso eterno.
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PÉTALAS SOLTAS

A VIDA-CAMINHO

N

este mês de novembro,
dedicado a lembrar de
falecidos e orar por eles, pareceume importante falar da vida. A morte
é um instante; a vida dura mais. A
vida é um caminho que tem um

havia dois homens que, cada um
com seu burrinho, levavam água a
um povoado pobre. Enchiam seus
cântaros com água e carregavamnos em seus burrinhos, dia após dia,
para o povo que tanto necessitava
como o caminho, pode ser longa daquela água. Depois de um
ou curta, larga ou estreita, fácil ou tempo, um deles percebeu que,
difícil de percorrer. Difícil pelos pelo lado do caminho do outro,
obstáculos, que encontramos; mas
com ânimo, esforço e esperança lado, por onde caminhava, a terra
podemos removê-los e isto nos estava seca. Então perguntou ao
exige atividades, ocupações. O seu amigo: Por que o lado por onde
ócio entristece, nos faz pequenos,
improdutivos, dependentes e não? O outro respondeu: Eu não
fracos para superá-los.
sei a razão! E pensou: “algo deve
A vida deve ser construída
com trabalho e esperança. O que os cântaros e, aparentemente,
dá sentido à vida é deixar cair não havia nada de errado. Com
sementes, enquanto caminhamos mais atenção, reparou que havia
pelos caminhos, que percorremos. uma pequena rachadura no
Sementes de várias espécies que,
para trás, veremos pelos caminhos
pelos quais passamos: amor,
paz, alegria, família, amigos...
Depois de um tempo veremos
perfumadas,
cujas
sementes
deixamos cair durante nossa
caminhada.
Lembro-me de uma história que
podemos aplicá-la a esta pequena

Frei Benjamín

cântaro de seu amigo, por onde
caiam pequenas gotas de água.
Perceberam então que a terra, seca
e árida, agradecia por aquelas gotas
que, pouco a pouco, a molhavam e
transformavam o capim seco em
Procuremos em nossa vida
sermos semeadores de boas
sementes, sempre gotejando amor
e bondade, que tornarão belo nosso
caminho. E quando chegarmos ao
ter vivido!”
Termino, com um pensamento
que acaricie carinhosamente a
minha mão agora, que estou vivo, a
que se debruce sobre mim quando
eu morrer”.
Abraços e feliz mês de
novembro!

