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MENSAGEM DO PÁROCO
CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS: SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO

Frei Adilson Miranda, OAR

No domingo da solenidade de 
Cristo Rei, que encerra o ano 

litúrgico, a Igreja no Brasil realiza 
a clausura do Ano do Laicato. 
Uma das ferramentas preciosas 
de reflexão e discernimento 
para nós, a respeito desse tema 
tão importante, está sendo, 
o documento 105 da CNBB: 
Cristãos leigos e leigas na Igreja 
e na sociedade.
Os cristãos leigos e leigas 
receberam pelo Batismo e pela 
Crisma, a graça de serem Igreja e, 
por isso, a graça de serem sal da 
terra e luz do mundo (Mt 5, 13-14). 
O documento, em três capítulos, 
apresenta uma reflexão sobre o 
cristão leigo, sujeito na Igreja e 
no mundo; o cristão leigo, sujeito 
eclesial: discípulos missionários 
e cidadãos do mundo; e a ação 
transformadora na Igreja e no 
mundo.
Segundo a pesquisa de campo 
realizada na paróquia por ocasião 
do Sínodo Arquidiocesano de São 
Paulo, apresentada na primeira 
sessão da assembleia paroquial 
recente; sobre a pergunta: Você 

conhece algum documento da 
CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil)?  Foram 
80% dos entrevistados que 
responderam desconhecer os 
documentos dos nossos bispos. 
Esse dado vai de acordo com a 
realidade apontada por muitos, de 
que o brasileiro lê muito pouco. 
Ante esse cenário inquietador, 
foi muito feliz a iniciativa da 
voluntária da Pastoral da Terceira 
Idade de nossa paróquia, Vera 
Lúcia Borges, que está utilizando 
a leitura desse 
documento no seu 
Curso Memória e 
Psicomotricidade, 
uma abordagem 
terapêutica, que 
acontece todas as 
terças-feiras das 15 
às 17 horas, com 
grande proveito 
e receptividade 
das pessoas 
beneficiadas que 
aqui participam 
dessa bela 
iniciativa.
Parabéns a Vera e 
todos os voluntários 
leigos e leigas, 
d e d i c a d í s s i m o s 
desta paróquia, por 
nos oferecerem 
esse exemplo de 
criatividade na 
tradução real da 

palavra evangélica: o convite 
de Jesus a sermos sal e luz do 
mundo. Esse foi o chamado da 
primeira sessão da assembleia 
paroquial: alongar mais o 
olhar e abrir os ouvidos para a 
realidade religiosa, pastoral e 
evangelizadora da paróquia. Que 
Deus nos ajude, enviando-nos o 
Espírito Santo para encaminhar 
os passos necessários para nos 
transformarmos em verdadeiros 
discípulos missionários de Jesus!

 

VENHA 
PARTICIPAR DO 

 

CORO 
DA IGREJA 
Nossa Senhora da Saúde 

Todas as sextas feiras,  
das 18:00 às 20:00 
Local: R. Domingo de Morais, 2387 – Vila Mariana – 
Salão da Igreja Nossa Senhora da Saúde 

Junte se a nós e aprenda música cantando! 
Não é necessário experiência prévia em canto ou em 
música. 

          Por favor, se inscrever na secretária Paroquial. 
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Olá crianças!
Outubro já ficou para 

trás... Mas ficará na nossa 
memória! 

No dia 21, tivemos um dia pra 
lá de especial: O Dia de Lazer da 
Catequese, com muita alegria, 
descontração, brincadeiras, 
união e confraternização. Ao 
chegarmos, participamos de uma 
bonita celebração, onde todos 
pudemos sentir bem de perto a 
presença de Jesus e Maria entre 
nós. E Eles permaneceram entre 
nós, pois onde existe amor e 
felicidade, Eles estão presentes! 
Voltamos para casa com a 

sensação deliciosa de um dia 
bem vivido e com os laços de 
amizade mais apertados entre 
nós. 

Estamos agora em 
novembro e as crianças que 
estão completando o segundo 

ano de catequese aguardam 
ansiosamente o grande dia de 
receber Jesus na Eucaristia, pela 
primeira vez! Será no dia 25 de 
novembro, Festa de Cristo Rei 
do Universo! Nós, catequistas, 
também estamos muito contentes 
e desde já cumprimentamos 
todas as famílias. Aproveitamos 
para convidar estas crianças para 
continuarem a fazer parte da 
nossa família, participando dos 
encontros da Perseverança, em 
2.019. Vamos continuar juntos!

Encerrando esta nossa 
conversa, agradecemos a Deus 
por tudo o que vivemos no mês 
que passou, desejando que estes 
dias que antecedem a missa 
solene da primeira Comunhão 
sejam muito proveitosos para 
todos nós!

Crianças, recebam um grande 
beijo de suas catequistas!

A solenidade da Imaculada Conceição de 
Nossa Senhora, que se comemora em 8 de 

dezembro, tem como origem a natureza de um 
evento salvífico. Maria foi preservada de toda a 
mancha do pecado original, desde a sua existência 
no ventre de sua mãe, Ana. Privilégio da graça de 
Deus, todo poderoso, em previsão dos méritos de 

Cristo.
Esta solenidade nasceu de um aprofundamento 

da fé, sobre a reflexão do Evangelho – relato da 
Anunciação (Lc 1, 26-28). Além disso, o fato 
da sua comemoração cair no Advento, facilita o 
enquadramento Cristológico.

Nesta solenidade da Conceição Imaculada de 

CANTINHO DA CATEQUESE
LEMBRANDO DE OUTUBRO, SONHANDO COM NOVEMBRO

Equipe de Catequistas

IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA
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No dia de 
Finados, 

não festejamos 
a morte. 
C e l e b r a m o s 
sim, nossa fé 
na ressurreição 
e a esperança 

do encontro na morada, que Jesus 
nos preparou, no seio amoroso de 
Deus. A comemoração dos fiéis 
defuntos é uma oportunidade 
especial para agradecer a Deus 
pela existência daqueles que 
nos precederam e participaram 
da construção de nossa própria 
história.

Santa Mônica, já no leito da 
morte, pede a seus filhos que se 
lembrem dela no altar do Senhor, 
seja qual for o lugar onde eles 
estiverem. (Conf. IX, 27)

Santo Agostinho na sua obra, 
O cuidado devido aos mortos, nos 
apresenta alguns pensamentos 
sobre o valor das orações que 
devem ser feitas na memória dos 
que morreram: no capítulo quarto 
escreve:

Não se pode duvidar de que 
essas súplicas, feitas pelos fiéis 
pelos defuntos que lhes são caros, 
serão úteis a estes, só no caso 
deles terem merecido durante 

a vida beneficiar-se depois da 
morte.

A Igreja tomou para si o 
encargo de orar por todos 
aqueles que morreram dentro da 
comunhão cristã e católica. Ainda 
que não conheça todos os nomes 
ela os inclui numa comemoração 
geral. Dessa forma, aqueles que 
não possuem mais pais, filhos ou 
outros parentes e amigos para 
auxiliá-los, são amparados pelo 
sufrágio dessa piedosa Mãe 
comum.

Que nossos familiares, amigos 
e todos os defuntos, descansem 
em paz!

SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE
FINADOS

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

01   Marli Aparecida Ferreira Barros
02   Cecília Florio Moser
02   Eliana Martin Kurihara
03   Hercília da Silva Aoyama
05   Olívia Fernandes Prata
08   Antônio Carlos B. Lange de Barros
10   Cristina Freitas Pereira de Paula
11   Regina Rodrigues D’Ávila
12   Eder Gomes da Silva
12   Nicéia Aparecida Amorin
12   Nilda Casarin Geraldo
13   Glauco Cândido Santana
14   Stela Maris Alcântara Pelekas
15   Rosa Ferreira de Matos

17   Maria Lombello Vale Zanchini
17   Waldir Oswaldo Zenezi
18   Neli Macedo Silva
20   Luciane Gonçalves Palmeira Moraes
20   Ângela Tieko Tanaka Magrini
22   Honor Barbosa Neto
24   Waldemar Stornioli
25   Andréia Ferreira Cirilo
27   José Luiz de Santana
28   Arlete Martins Benatti
29   Marcelo Souza Silva
39   José Fernando Oliveira Roberto
30   Maria Cecília de Oliveira

DIZIMISTAS DE NOVEMBRO

A todos os colegas dizimistas, que celebraram seu aniversário em novembro, os nossos parabéns e 
votos de felicidade.

Maria, contempla-se o início da Igreja, esposa de 
Cristo, sem manchas, cheia de beleza, e se manifesta 
também a função de Maria, como Advogada e 
modelo de santidade para o povo Cristão. Maria 
Imaculada é a esperança que nos indica a caminhada 
da História, no sentido da graça sobre o pecado.

Pastoral da Liturgia
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BATISMO - DOM DE DEUS

O Batismo é o primeiro 
Sacramento da Igreja Cristã 

católica, e para melhor conhecer 
esse Sacramento, vamos lembrar 
o texto de São Gregório de 
Nazianzo, no qual ele explica o 
significado do Sacramento do 
Batismo como um Dom Deus e 
a sua importância para todos os 
Cristãos que o procuram.

“O Batismo é o mais belo 
e o mais magnífico dom de 
Deus. Chamamo-lo de dom, 

graça, iluminação, veste de 
incorruptibilidade, banho de 
regeneração, selo, e tudo o que 
existe de mais precioso”.

DOM, porque é conferido 
àqueles que nada trazem;

GRAÇA, porque é dado até a 
culpados;

BATISMO, porque o pecado é 
sepultado na água;

UNÇÃO, porque é sagrado e 
régio;

ILUMINAÇÃO, porque é luz 

resplandecente;
VESTE, porque cobre a nossa 

vergonha;
BANHO, porque lava;
SELO, porque nos guarda e é o 

sinal do senhorio de Deus.”
Senhores pais e padrinhos, o 

Senhor confia em vocês, para que 
esse Dom, que Deus hoje está 
conferindo a essas crianças, nunca 
seja esquecido em suas vidas.

Pastoral do Batismo

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE OUTUBRO
• Amanda Marques Silva

• Ayune Godoy Issa
• Gustavo de Almeida Cadete

• Gustavo Fonte Lima
• Isis Barker Martin Garcia

• Laura Wense Iglezias

• Levi Andrade Montenegro
• Max Antony Muller

• Mikaella Valentina Chin Yu .Lau
• Raquel Lopes de Castro

• Sofia Hrabowec Di Siervi

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 24 (sábado), às 15 horas, e Batismo dia 25 (domingo), às 16 horas.

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 28 de setembro de 2018.

O professor e músico Paulo Sherlock Gomes, em comemoração aos seus trinta anos de carreira, escolheu a nossa 
paróquia para ministrar a  palestra  Sobre o poder da música na mente, no corpo e na alma. Foi uma tarde 

especial, no dia 19 de setembro, onde a Música foi exaltada e seus comprovados benefícios foram detalhados. A 
música na Criação e no Sagrado, a Música como auxílio na cura física e emocional, como tratamento contra Alzheimer 
e como motivadora de uma vida mais plena foram assuntos ressaltados na palestra

O PODER DA MÚSICA
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PÉTALAS SOLTAS
O AVÔ E O NETO

Eram 9 da noite. As portas da 
igreja estavam se fechando. 

Sem esperar, aproximou-se 
de mim um casal de jovens, 
perguntando: “Podemos encontrar 
um padre? Queríamos falar com 
ele.” “Pois não, eu sou padre”, 
respondi. A jovem Sofia, triste, 
contou-me que seu avô havia 
falecido pela manhã. Pensei que 
iriam me pedir que fosse benzer o 
seu corpo. Não foi este o pedido. 
Sofia disse que seu irmão, Diego, 
estava muito triste, abatido e com 
sinais de depressão. Diego ficava 
de cabeça baixa e não falava nada. 
Sua irmã, Sofia, vendo a situação 
de seu irmão, pediu-me uma 
bênção especial.

Conversamos. Tratei de 
animá-lo e consolá-lo. Rezamos 
juntos e Diego pareceu estar mais 
tranquilo. Receberam a bênção, 
para eles e sua família. No dia 
seguinte seria o enterro do avô. 

Falei com Diego o sentido da vida 
e da morte. O avô continua vivo 
no céu, participando deste ato 
sagrado. Receberam novamente a 
bênção e se foram.

Amigos, isto até parece uma 
história, mas é realidade. O avô 
de Diego e Sofia vive agora junto 
de Deus, para sempre. É a vida 
e t e r n a . 
D e s e j o 
transmitir a 
todos esta 
verdade e 
m i s t é r i o : 
crer na vida 
eterna!

O 
mês de 
novembro 
é dedicado, 
de modo 
especial, a 
orar pelos 
f a l e c i d o s 

das nossas famílias e acreditar na 
sua presença espiritual entre nós. 
Depois desta vida terrena, existe 
a vida espiritual, junto do Pai, a 
quem pedimos com fé: “Descanse 
em paz, amém.”

Recebam todos o meu abraço,

Frei Benjamin

No dia 19 de setembro de 
2018, foi realizada Vivência 

de Ikebana no salão de festas da 
Igreja Nossa Senhora da Saúde.

Ikebana, arte da vivificação das 
flores, é uma das muitas expressões 
artísticas desenvolvidas ao longo 
dos séculos pelos japoneses, sob 
influência do Zen-budismo, que 
leva o praticante a harmonia 

interior.
Participaram da vivência 34 

pessoas da Pastoral da Terceira 
Idade, sendo orientados pelas 
monitoras Miriam Ando,Viviane 
Miranda, Rosa Bezerra, Creuza 
Utsumi, Elza Faria e Emília 
Wakizaka, todas da Escola de 
Ikebana Sanguetsu.  Cada um 
montou o quadro com o vaso com 

a técnica de origami e fizeram 
Ikebana usando folhas de riba, 
cravinas, crisântemos miúdos e 
mosquitinhos.

Os participantes gostaram 
muito da vivência e ficaram 
satisfeitos com o resultado na arte 
de Ikebana, arte do Belo.

VIVÊNCIA DE IKEBANA NA PASTORAL DA TERCEIRA IDADE
Emília Emiko Iwahashi Wakizaka
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UMA MÁRTIR JAPONESA PADROEIRA DA ORDEM AGOSTINIANA E UM 
MISSIONÁRIO QUE VIVEU PARA OS POBRES

Santa Madalena de Nagasaki 
viveu no século XVII. 

Era cristã, o que causou sua 
perseguição.

O ditador Tokugawa Yematsu, 
budista, decretou uma terrível 
perseguição contra os católicos 
em 1614.

Os pais e irmãos de Madalena 
tinham sido martirizados 
quando ela era ainda pequena. 
Ela certamente foi também 
testemunha da morte de muitos 
outros católicos.

Por volta de 1624, chegaram 
a Nagasaki dois zelosos 
missionários agostinianos: Frei 
Francisco de Jesus e Frei Vicente 
de Santo Antônio. Ambos criaram 
a Ordem Terceira Agostiniana 

Recoleta para auxiliá-los no 
apostolado. Formada por leigos, a 
Ordem Terceira, hoje denominada 
Fraternidade Secular, ficava 
encarregada da catequese.

Atraída pela profunda 
espiritualidade dos dois 
missionários, Madalena se 
consagrou a Deus como Terceira 
Agostiniana Recoleta, sendo 
uma das primeiras a entrar para 
aquela Ordem. Começou o seu 
apostolado com tanto carinho e 
abnegação, que foram incontáveis 
os pagãos que se converteram ao 
Cristianismo.

Foi martirizada aos 23 anos 
pela fé e pelo seu intenso amor a 
Cristo.

No dia da mártir Santa 
Madalena, em 20 de outubro, 
também celebramos, hoje, um 
ano da partida de nosso Fr. 
Honório Osés Acilu, que ainda 
muito novo veio da Espanha com 
um grupo de jovens seminaristas 

Agostinianos Recoletos. Foram 
ordenados na Argentina, ele com 
23 anos. Então foi designado para 
o norte do Brasil, onde exerceu 
seu ministério.

Missionário na Amazônia, 
designado a atender aos 
habitantes daquela região. Muito 
dedicado a este trabalho fazia-o 
com sacrifício, pois aquelas 
terras eram bem pobres, a comida 
às vezes escassa, as viagens 
duravam dias, mas ele tinha 
muito prazer com tudo. Contraiu 
malária e prossegui seu trabalho. 
Tinha um amor incomensurável 
pelos pobres. Transferido para 
São Paulo, onde se estabeleceu.

Esteve três anos hospitalizado, 
de 2014 a 2017, e como um 
anjo, um mês antes de completar 
92 anos, partiu para a Casa do 
Senhor. Com certeza, está ao lado 
de Deus, da Virgem Mãe e de 
Santo Agostinho.

Waldir Celestino
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

NOVEMBRO
1 qui Festa de Todos os Santos
2 sex Finados 7 e 20h
2 sex Apostolado da Oração  – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento 8h
5 seg Beato Mariano de La Mata (Agostiniano) – Missa
6 ter Todos do Defuntos da OAR (Ordem Agostiniana Recoleta) – Missa 20h
6 ter MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – Reunião  20h
6 a 9 Terceira Idade / Legião de Maria – Brechó (Local: Sala dos Cumprimentos) 9 às 17h

8 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA 
AGOSTINIANA

20h

10 e 11 Dia de oferta de alimentos nas missas

10 sab Assembleia Paroquial do Sínodo (segunda reunião) 8:30 às 11h
11 dom ENCONTRO DE NOIVOS 8 às 17h
11 dom Movimento de S. Mônica – Encontro 9h
11 dom Catequese – Batismo das crianças que receberão a primeira Eucaristia 9h
13 ter Tive fome e me deste... – Reunião 19h30
13 ter Nascimento de S. Agostinho / Todos os Santos da OAR – Missa 20h
13 ter Catequese – Reunião de Catequistas 20h
14 qua Distribuição de cestas básicas às famílias 14 às 17h
15 qui MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS ENFERMOS 15h30
21 e 22 Catequese – Confissão das crianças que receberão a primeira Eucaristia (Lo-

cal: Salão P.)
19h

21 e 22 Artesãs de Santa Rita – Bazar do Dia das Mães (Local: Sala dos Cumprimen-
tos)

9 às 17h

22 qui Missa em honra a S. Rita (Agostiniana) – Bênção das rosas 15h30
22 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – Reunião 20h
23 sex Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar 
24 sab Catequese – Retiro / Pais e crianças da primeira Eucaristia (Local: Salão Paro-

quial)
8 às 13h

24 sab Batismo – Preparação 15 às 17h
24 sab Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de dezembro 17h
25 dom BATISMO – CELEBRAÇÃO 16h
25 dom Festa de Cristo Rei / Dia Nacional do Leigo
25 dom Catequese – CELEBRAÇÃO SOLENE DA PRIMEIRA EUCARISTIA 9h30
26 seg Pastoral da Escuta – Reunião 18h15
27 ter Legião de Maria – Reunião do Comitium Magnificat 14h30
27 ter Liturgia – Reunião 20h
28 e 29 Feira da Pechincha
28 qua MISSA PELAS VOCAÇÕES 20h
29 qui Alfabetização de Adultos – Encerramento do ano letivo / Missa de ação de 

graças
19h

29 e 30 Terceira Idade –  Bazar professores e alunos (Local: Sala dos Cumprimentos) 9 às 17h

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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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 seu aniversário natalício, dia 25 deste mês. E rogar a Deus e à Senhora da Saúde por seu 
trabalho eficiente, como sempre, entre os fiéis paroquianos. Parabéns!

Fundador: Frei Eufemiano Prieto Pascual, O.A.R. (1999)
Coordenador Editorial: Frei Graciano González Rodríguez, O.A.R.
Projeto Gráfico: João Paulo Vergueiro
Equipe Editorial: Antônio Pereira, Fernanda Nery e Waldir Medeiros
Endereço: Rua Domingos de Moraes, 2387 – Vila Mariana – CEP 04035-000 – São Paulo – SP
Fone: (11) 5579-3638 – FAX: (11) 5571-2438 – E-mail: jornalparoquiaviva@gmail.com
Impressão: GRAFTIPO Ltda (11) 5581-6933 – Tiragem: 1.000 exemplares

EXPEDIENTE PAROQUIAL
De 3ª a 6ª feira - das 9h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas - sábado, 
das 8h30 às 11h30.
HORÁRIO DAS MISSAS
De 2ª a 6ª feira - às 7 e às 20 horas - sábado, às 7 e às 15h30 - domingos, 
às 7h30, 10, 11h30, 18 e 20 horas - Todo dia 15 do mês, missa pelos 
doentes, às 15h30

O BRASIL DECIDIU, NO VOTO, AS VITÓRIAS DE MANDATÁRIOS: 
– DE PRESIDENTE A DEPUTADOS ESTADUAIS Antônio Pereira

O primeiro turno das eleições, 
em  07 de outubro, último, 

barrou as intenções de vários 
candidatos à Presidência da 
República, ao Governo de Estados, 
ao Senado, à Câmara Federal 
e Assembleias Legislativas. 
Foram escolhidos para o segundo 
turno Jair Bolsonaro, do PSL, e 
Fernando Haddad, do PT. Assim 
como candidatos a Governadores 
de alguns Estados, já que alguns, 
juntamente com senadores, 
deputados federais e deputados 
estaduais foram eleitos ou 
reeleitos no primeiro.

Em alguns Estados, os dois 
mais votados para Governador, 
e os dois mais bem votados para 
Presidente, mas sem alcançar os 
cinquenta por cento, mais um 
dos votos válidos, disputaram 

novamente, no segundo turno, em 
28 do mesmo mês de outubro, após 
três semanas de acirrados debates 
e não poucas farpas de ambas as 
partes, mesmo não tendo sido 
cara a cara, pelo triste motivo que 
todos conhecemos, assim mesmo 
cada um dos implicados disputou 
e defendeu o seu pedaço.

A Nação se pronunciou, 
de acordo com seus gostos e 
tendências, democraticamente, 
e conferiu seus votos aos 
candidatos, em geral, donos de 
fichas limpas, os quais acharam 
dignos de sufrágios, na esperança 
de pacificação dos ânimos e 
união de todos os brasileiros, 
como ultimamente já se notavam 
apelos dos próprios candidatos à 
Presidência da República, nesse 
sentido, o que se espera que 

aconteça de parte de todas as 
tendências políticas brasileiras.

A vitória, nas urnas do segundo 
turno, domingo, 28 de outubro 
de 2018, como todos sabemos, 
foi conferida ao Presidente Jair 
Messias Bolsonaro, do PSL, com 
55% dos votos válidos, sobre os 
45% dos conferidos a Fernando 
Haddad, do PT, findando, assim, 
as eleições gerais de número 24.

Resta-nos a todos os 
brasileiros, que certamente todos 
amamos nossa Terra, os votos de 
que o País, a Nação, o Estado e a 
Pátria, isto é, o nosso Brasil passe 
a gozar de muita paz, pela união 
de todos, pelo repeito a todos, e 
prosperidade a todos, em todos os 
sentidos.


