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Frei Adilson Miranda, OAR

Aproxima-se a passagem para 
um novo ciclo do tempo, 

o próximo ano. Momentos de 
muitas expectativas e desejos de 
uma feliz entrada de Ano Novo, 
com as promessas sempre de 
caminhar em vista de um maior 
bem para todos. Mas, penso 
também ser importante que seja 
um momento de agradecimento 
por tudo o que vivemos no ano que 
acaba, sejam elas boas ou menos 
boas; todas contribuíram para que 
pudéssemos ser pessoas melhores. 
Tempo de gratidão… é 
preciso reconhecer!

Proponho a passagem 
do Evangelho em que 
Jesus cura dez leprosos 
(Lc 17, 11-19) para 
que meditemos sobre 
a gratidão. Aqueles 
homens, proibidos do 
contato social pela Lei, 
invocam a misericórdia 
do Senhor que, ao vê-los, 
imediatamente os remete 
aos sacerdotes para que os 
autorizem a voltar aos seus 

lares. Nesse trajeto, percebem-se 
curados, mas só um retorna para 
agradecer e reconhecer que ali 
está o Salvador, por isso louva, 
dá graças... Mas, os outros onde 
estão?

O que é a nossa vida, a nossa 
religião sem agradecimento? 
Hoje desconfiamos de todo 
gesto generoso; tudo se troca, 
se empresta, tudo se deve, tudo 
se exige. E repetimos o mesmo 
com Deus: orações em troca de 
proteção, novenas, dízimos e 
outras práticas em vista de algum 
interesse próprio. É necessário 
novamente reproduzir em nós 
o gesto daquele leproso: uma 
gratidão radical para percebermos 
uma maneira mais sadia de nos 
vermos e de nos relacionarmos 
com as pessoas.

A gratidão é a atitude mais 
nobre de todos que recebemos 

tudo na vida, a começar pelo 
sol de cada dia, o complexo e 
misterioso funcionamento de 
nosso organismo, a amizade, 
a alegria, a festa, o prazer, o 
descanso reparador, a arte, a 
música, os esportes, a natureza, 
a nossa fé, o nosso lar… Tudo 
dom de Deus, fonte e origem de 
todas as dádivas! Esse louvor 
manifestado a Ele demonstra 
uma vida acertada e sadia. A 
indiferença produz uma maneira 
de viver monótona e entediada, 
triste e amargurada.

Queridos irmãos e irmãs, 
ao encerrar este ano, louvemos 
e agradeçamos por tudo que 
recebemos e auguremos um ano 
cheio de alegrias e muito feliz 
para nós todos. Ao fim de tudo, a 
palavra que deve permanecer é: 
“a tua fé te salvou!”. Feliz 2020!

MENSAGEM DO PÁROCO
TEMPO DE GRATIDÃO
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A estrela é parte essencial 
dos enfeites de Natal. Mas 

qual é o principal significado 
da estrela, para nós cristãos? A 
estrela representa, na adoração 
dos magos, o nascimento do 
Messias. Depois de verem uma 
estrela, os magos se deixam 
nortear por ela. Eles eram 
originalmente sacerdotes persas, 
mas também astrólogos, por isso 
mesmo conheciam as estrelas 
com precisão. 

Eles viram uma estrela 
diferente, provavelmente uma 
conjunção estelar. Os astrônomos 
falam de uma aproximação de 
Júpiter e Saturno ocorrida no 
ano 07 a.C. Como Júpiter era o 
astro dos reis, e Saturno, a estrela 
da Palestina, era perfeitamente 
possível que os astrólogos da 
Babilônia tivessem interpretado 
essa constelação como sinal do 
nascimento de um filho real em 
Israel. Daí a procura dos magos 
pelo rei dos judeus. 

Os padres da Igreja também 
associaram Jesus a outra estrela, 
a “matutina”. A estrela da 
manhã é aquela que traz a luz. A 
Igreja primitiva levava a sério a 
realidade cósmica. Desde sempre, 
os homens foram fascinados pela 
luz clara da estrela matutina. 

Os padres da Igreja incorporam 
essa experiência cósmica e a 
relacionam com Cristo. Em 
Cristo, o mistério da estrela 
matutina é cumprido. Em seu 
nascimento, Cristo se ergue como 
a estrela matutina: “Porque vindo 
das alturas (...) trouxe a luz para 
nós, que nos encontramos na 
solidão e na sombra da morte”. 

Mas além da realidade cósmica, 
a estrela representa também nossa 
“busca de Deus”: almejamos 
uma realidade, que transcende 
o mundo criado. Almejamos o 
mundo divino. Os magos não 
representam apenas outros povos 
e culturas, mas também nossa 
própria ‘busca de Deus’. Eles só 
chegam a Jesus quando se põem 
a caminho, e ainda quando não 
têm vergonha de pedir ajuda: 
“Onde está o rei dos judeus (...)” 
(Mt 2, 2a). Deixam para trás tudo 
que sabiam e, admirados, caem 
de joelhos perante o mistério de 
Deus, velado em Jesus Cristo. 

Realizaram o que hoje 
convencionamos chamar de 

“itinerário da fé”. Buscam a 
verdade, são honestos, se deixam 
interpelar por idéias diferentes (a 
Sagrada Escritura, por exemplo) 
e ao fim desta busca conseguem 
encontrar Jesus. Sem sombra de 
dúvida: “uma busca honesta e 
dinâmica da verdade conduz até 
Deus”. 

Ao encontrar Jesus, aqueles 
magos fizeram uma profunda 
experiência de fé; experiência que 
mudou não apenas a mentalidade, 
mas a vida deles. Prova disto 
é que Mateus relata que eles 
voltaram por outro caminho, ou 
seja, a vida não foi mais a mesma 
para eles. Foram transformados 
pela experiência do Mistério. 

Hoje, a estrela que deve 
conduzir as pessoas a Jesus é 
o nosso testemunho de vida. 
Devemos ser “Epifania de Cristo” 
para o mundo!

Dom José Roberto Palau
Bispo Auxiliar de São Paulo - 

Regional Ipiranga

VOZ DO PASTOR
VIMOS A SUA ESTRELA NO ORIENTE E VIEMOS ADORÁ-LO (Mt 2, 2)
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VOZ DO PASTOR
ADVENTO: A ESPERA DO SENHOR

Ad v e n t o 
é o 

tempo de 
espera. Pelo 
Advento nos 
preparamos 
para celebrar 
o Senhor 
que veio em 

Belém, e que virá no fim dos 
tempos; sua liturgia nos conduz a 
celebrar as duas vindas de Cristo: 
Natal e Parusia. Na primeira, 
celebra-se a manifestação de 

Deus experimentada há mais de 
dois mil anos com o nascimento 
de Jesus, e na segunda, a sua 
desejada manifestação no final 
dos tempos, quando Cristo vier 
em sua glória.

Para Santo Agostinho este é o 
tempo da realização das promessas 
de Deus, anunciadas pelos 
profetas até João Batista. Deus 
prometeu aos homens a divindade, 
aos mortais a imortalidade, aos 
pecadores a justificação e aos 
humilhados a glória... e depois 

da realização destas promessas 
cumprirá também a de voltar 
para julgar os que merecerão sua 
ira ou sua misericórdia, tratando 
os ímpios como ameaçara e os 
justos como prometera. Por tudo 
isso devia ser profetizado, para 
que, ao suceder, não provocasse 
medo com uma vinda inesperada, 
mas ao contrário, sendo objeto da 
nossa fé, o fosse também por uma 
ardente esperança. (In Ps. 109,1-
3).

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

Espero que este título de minha 
reflexão não cause espanto: 

três Adventos. Na linguagem 
popular e na maneira de entender 
de nosso povo, o Advento é o 
tempo litúrgico que antecede 
o Natal. Devo dizer que quem 
assim pensa, não está equivocado, 
nem falando nada errado. Apenas 
talvez não tenha descoberto 
a realidade da existência de 
outros dois adventos que, na 
continuação, pretendo explicar. 
Advento significa, sim: “tempo 
de espera”.

O primeiro Advento acontece 
quando Jesus, tão esperado, 
finalmente aparece na história da 
humanidade no seu nascimento 
de Maria. Chegou o esperado, 
o anunciado pelos profetas e 
desejado por muitas pessoas 
durante muito tempo. É o Advento 
que liturgicamente estamos 
celebrando neste tempo, até o 
Natal.

O segundo Advento de 
Jesus acontecerá nos fins dos 
tempos. Será o Advento glorioso, 
triunfante, espetacular de Jesus 
entre as nuvens do céu e ao som 

de trombetas, nos quatro cantos 
do mundo. “Senhor, quando 
acontecerá isto?” Jesus responde: 
“Não é dado a vocês conhecerem, 
nem ao Filho do Homem, só ao 
Pai”. Não sabemos nem como, 
nem quando será estabelecido 
o Reino definitivo de Deus, que 
não é uma ameaça de Deus, mas 
um alerta para que não sejamos 
tomados de surpresa.

O terceiro Advento de Jesus é 
hoje, para você, para mim, para o 
mundo. Acontece no hoje de cada 
um. É um Advento pessoal, que 
nasce para cada um de nós; nasce 
em cada um de nós. Acontece na 
chegada de 
uma criança 
na família, 
na cura 
suplicada de 
uma doença, 
a c o n t e c e 
num amor 
conquistado 
e vivido 
intensamente, 
a c o n t e c e 
na oração 
silenciosa.

Que saibamos viver 
intensamente este tempo de 
espera e chegada do Deus 
Menino, fazendo algo diferente, 
novo e alegre, que nos ajude 
a transformar nossas pessoas, 
nossas famílias, nossa Igreja 
e o mundo. Não deixemos de 
aproveitá-lo para fazer sempre o 
bem! 

Recebam todos o meu abraço 
de santo Advento, feliz Natal e 
Ano Novo de paz, saúde e amor 
nos seus corações.

Frei Benjamín

PÉTALAS SOLTAS
OS TRÊS ADVENTOS
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O 
alongamento 
é um 
e x e r c í c i o 
voltado para 
o ganho 

da flexibilidade por meio de 
um estiramento das fibras 
musculares. É também uma 
prática recomendada para todos, 
dos sedentários aos atletas.

Os alongamentos preparam 
a musculatura para exercer 
quaisquer movimentos, sem 
tensões desnecessárias, seja 
exercícios físicos ou não.

Não existe “receita” para o 
alongamento e, sim, prática e 
evolução. Se a pessoa possui a 
flexibilidade ruim, deve praticar 
os exercícios todos os dias.

Há diversos tipos de 
alongamentos diferenciados uns 
para ginásticas olímpicas e outros 
para ioga.

Os exercícios de alongamento 
para idosos são importantes 
para a manutenção do bem-estar 
físico e emocional, mas devem 
ser realizados com cuidado para 
evitar lesões, pois o idoso tem 
uma propensão ao encurtamento 
muscular e diminuição da 
flexibilidade.

A prática regular de exercícios 
de alongamento ajuda aumentar 
a flexibilidade dos músculos e 
articulações, favorece a circulação 
sanguínea e faz com que seja mais 
fácil realizar algumas atividades 
caseiras, como cozinhar, limpar e 
arrumar a casa no dia a dia.

Como sabemos: consulte 

seu médico antes de começar a 
realizar o seu alongamento diário; 
realize sempre o alongamento 
com calma, movimentos lentos 
e constantes; respeite os limites 
do seu corpo e interrompa o 
movimento ao primeiro sinal 
de dor. Escolha um local bem 
arejado e que não tenha um piso 
escorregadio; use roupas leves e 
confortáveis e evite exercitar-se 
em jejum.

As aulas de alongamento, em 
nossa paróquia, são ministradas 
pela professora Eluan Patrícia 
Andrade de Catarino, às segundas-
feiras, das 10h30 às 11h30.

Aproveitamos para desejar 
a todos um Feliz Natal e um 
próspero 2020.

O ALONGAMENTO PARA O BEM-ESTAR DA SAÚDE NA TERCEIRA IDADE
Irina Vassilieff Henriques

José Renato Carneiro e Carneiro
OS OLHOS DA VIRGEM DE GUADALUPE 

Em 12 de dezembro se 
comemora a festa litúrgica 

de Nossa Senhora de Guadalupe, 
padroeira da América Latina, 
aparição esta que ocorreu em 
1531, no México, ao índio Juan 
Diego, hoje santo. 

Em 11 de julho deste ano, o 
arcebispo de Piura (Peru), Dom 
José Antônio Eguren, afirmou 
que nos olhos da Virgem há uma 
mensagem a favor da família, 
que foi descoberta não faz muitos 
anos. 

Desde 1979, o especialista em 
computação gráfica, José Aste 
Tonsmann, foi descobrindo o 
mistério que estava escondido nos 
olhos da Virgem de Guadalupe, 
através de um processo de 
ampliação de imagem por 
computador (cerca de 2.000 vezes) 
e, descobriu a presença de uma 

família. Com a família 
contam-se 13 pessoas 
nos olhos da Virgem. 
Porém vejamos apenas 
a família. 

Nesta família, vê-se 
uma mãe com um filho 
pequeno nas costas, o 
pai, mais dois filhos, o 
avô e a avó. Essa cena, 
“ao estar no centro 
do olhar da Virgem, é a mais 
importante. O curioso é que, ao 
focar os personagens da família, 
como se fossem observados do 
outro olho, todos giram, menos a 
mãe” disse Tonsmann. 

O pesquisador destacou que 
“nesta família a mãe é o centro, 
é o eixo da família, já que todas 
as pessoas precisam de uma 
mãe, que lhes ofereça proteção e 
carinho”. O pai por sua vez, “dá 

apoio à mãe e unidade 
à família: quando o pai 
se aproxima da mãe, os 
filhos se juntam”. 

O diâmetro 
pequeno das córneas 
(7 e 8 mm) descarta a 
possibilidade de que as 
figuras foram pintadas 
por mãos humanas 
ou mecanicamente 

nos seus olhos e, mesmo com os 
avanços tecnológicos atuais, isto 
se torna impossível, ainda mais 
por qualquer artista em 1531 ! 

Para o cientista peruano, “a 
nova mensagem relativa à família, 
que aparece na íris dos olhos 
da Virgem, ficou escondida por 
500 anos e aparece justo agora, 
quando é necessário revalorizar o 
papel da família na sociedade”.
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No dia 24 de novembro, 
último domingo do mês, 

foi celebrado o dia de Cristo Rei. 
Essa data de celebração foi criada 
pelo Papa Pio XI, em 1925. Têm 
como finalidade levar e chamar as 
pessoas a conhecerem e renovar 

a fé daqueles que estão cada vez 
mais distantes do reino de Deus.

Também nesse último 
domingo do ano litúrgico se 
encerra a solenidade o Senhor 
Jesus como Rei do Universo, 
para darmos início a campanha de 
Evangelização e acolhimento dos 
leigos e leigas, que são batizados, 
e por vocação têm a colaboração 
na igreja com o que surge a 
pergunta da importância do papel 
dos leigos e leigas.

Antes as atividades na Igreja 
para os leigos eram poucas. 
Depois do Concílio Vaticano II, 
abriram-se as portas para que 
os leigos de todos os gêneros e 
idades tivessem mais atuação na 

Igreja, com encontros de jovens, 
encontros de casais com cristo, 
treinamentos de lideranças cristãs, 
entre outras, com envolvimento 
nas pastorais do batismo, crisma, 
casamento e etc. Assim os 
leigos têm mais participação nas 
atividades das igrejas, não só 
presença nas missas. 

Na missa, frei Ramón Aliende 
Torrecílla lembrou e reforçou 
a missão dos missionários, que 
levam a palavra e ensinamentos 
da Igreja além dela, para 
aquelas pessoas que estão mais 
distantes das informações e dos 
ensinamentos, assim trazendo 
mais pessoas para os cultos 
religiosos.

Equipe de Catequistas
CANTINHO DA CATEQUESE
A PARÓQUIA ESTÁ EM FESTA

Estamos em festa! 
É muito grande 

a nossa alegria 
porque 41 crianças 
receberam a Primeira 
Eucaristia, no dia 24 
de novembro, aqui 
em nossa paróquia! 
Quantos preparativos 
para este dia! Quanta 
ansiedade e quanta 
expectativa, tanto da 
parte das crianças 
como dos pais e de 
nós, catequistas! 
Esperamos que estas 
crianças continuem 
fazendo parte da 
nossa turma, na 
Perseverança! Nós 
estaremos esperando por elas no próximo ano. Venham! Temos certeza de que vão gostar muito!

Fazemos um convite também às famílias, inscrevam suas crianças na Catequese Paroquial, no próximo 
ano. Lembrem-se de que todos nós somos missionários de Jesus e somos responsáveis pela boa educação 
cristã de nossas crianças e jovens, dando a elas a oportunidade de conhecer o amor do Senhor. Vamos 
assumir este compromisso!  

Desejamos a todos um Feliz Natal! Até 2020!

Fernanda Nery

DIA DE CRISTO REI E CAMPANHA DA EVANGELIZAÇÃO DO LEIGO
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Em todas as palestras, que a 
equipe do Batismo ministra, 

sempre há uma pergunta para os 
pais: O que vocês vieram pedir para 
seus filhos? E todos respondem: 
o Batismo. Quando se procura 
o sacramento do Batismo, já se 
deve estar ciente do valor dele, 
para uma criança. E vocês, pais? 
Já pensaram por que trouxeram 
seus filhos para serem batizados? 
Algum motivo leva vocês para 
batizar seus filhos. Existem pais, 

que procuram batizar os filhos 
por motivos simples, como o 
medo de a criança não ser feliz, 
ou dela contrair doenças, ou 
até de adquirir mau olhado, etc, 
também alguns que acham que 
é tradição familiar batizar, ou 
porque a família é católica ou 
para que o filho não fique pagão, 
etc. Todas as razões são aceitas, 
mas devemos estar conscientes do 
sentido do valor deste Sacramento 
e das responsabilidades deste 

Ato Religioso, que vocês vieram 
pedir para os filhos. O Batismo 
é o primeiro Sacramento da 
Igreja Católica, é o começo de 
uma vida nova. Os pais e os 
padrinhos, possuem a missão de 
ensinar a esta criança, que está 
sendo batizada, esses valores 
religiosos, e também viver com 
ela este Sacramento, ou seja, ter 
uma vida cristã, de acordo com os 
mandamentos de Deus.

Deus abençoe todos!

Equpe do Batismo

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 dezembro: preparação dia 14, batismo dia 15.

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 24 de novembro de 2019.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE NOVEMBRO
• Elisa Sayuri F. Matsumoto

• Guilherme de Sá Franciscon
• Isabelle Rosa Plata

• João Gabriel Lima F. Rueda

• Maria Clara Lavieri Grigorini
• Rayssa Santos M. Anastácio

• Vallentina Gomes Viana

POR QUE BATIZAR?
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

DEZEMBRO

1 dom Primeiro Domingo do Advento –  Ano A
1 dom Catequese – Encerramento das atividades do 2º semestre 8h30
2 seg Novena de Natal na igreja – Início 19h30
3 ter Terceira Idade –  Confraternização e Encerramento das Atividades 

(Salão Paroquial)
14h30

3 ter MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – 
Confraternização  

19h30

3 ter Tive fome e me deste... – Reunião 19h30
4 e 5 Artesãs de Santa Rita – Bazar  de Natal (Local: Sala dos 

Cumprimentos)
9 às 17h

5 qui Dia da Recoleção Agostiniana – Missa e Confraternização 20h
6 sex Apostolado da Oração  – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento 8h
7 sab Espiritualidade do Advento (Encontro no Salão Paroquial) 9 às 11h
7 e 8 Dias de oferta de alimentos nas missas
8 dom Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora
8 dom Encontro de Noivos 8 às 17h
11 qua Distribuição de cestas básicas às famílias 14 às 17h
12 qui Novena de Natal – Encerramento. Ato penitencial e bênção das imagens 

do Menino Jesus. Confraternização Paroquial 
19h30

13 sex Viúvos e Pessoas Sós – Encontro 9h30
13 sex Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar 
13 sex Missa em honra a N. Sra. de Fátima e S. Antônio 20h
14 sab Batismo – Preparação 15 às 17h
15 dom 3º Domingo do Advento – Coleta para a Evangelização
15 dom Batismo – Celebração 16h
15 dom Missa dominical – Bênção dos enfermos 18h
16 seg Pastoral da Escuta – Reunião 18h20
22 dom Missa dominical – Bênção das rosas 18h
24 ter Missa da Vigília de Natal  20h
25 qua Natal do Senhor missas: 

10h, 11h30, 
18h e 20h

27 sex Movimento de S. Mônica – Missa em honra a S. Mônica 20h
28 sab Missa dominical pelas Vocações 15h30
29 dom Sagrada Família
31 ter Missa de ação de graças pelo encerramento do ano 20h

27 e 28 Terceira Idade – Bazar Beneficente (Local: Salão Paroquial) 9 às 19h

JANEIRO 2020

30 sab Catequese – Confraternização (Local: Salão Paroquial)

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA

CÉU AGOSTINIANO – Dezembro é o último mês do ano comercial e o primeiro do ano  litúrgico. Este começa com 
o Advento. Neste mês, o Céu Agostiniano tem como representante, no dia 12: - Beato Santiago de Viterbo, cidade 
em que nasceu, aí por 1255. Estudou em Paris e Nápoles. Em 1302, tornou-se bispo de Benevento e, logo depois, de 
Nápoles, onde morreu, em 1307 ou 1308. Foi reconhecido, em suas obras, pelo grande amor à Igreja e à doutrina de 
Santo Agostinho. São Pio X o beatificou, em 1911.   

DIA DA RECOLEÇÃO – Os Agostinianos Recoletos do mundo inteiro nos sentimos felizes pela passagem do Dia 
da Recoleção, em 5 deste mês. É grande o compromisso de todos nós, na oração e no trabalho, para elevar cada vez 
mais o nome de nossa querida Ordem Recoleta, para o bem das almas de nossos paroquianos, para a glória de Cristo 
e de sua Igreja. Parabéns! 

Fundador: Frei Eufemiano Prieto Pascual, O.A.R. (1999)
Coordenador Editorial: Frei Graciano González Rodríguez, O.A.R.
Projeto Gráfico: João Paulo Vergueiro e Tiago Massud Gobbo
Equipe Editorial: Antônio Pereira, Fernanda Nery, José Renato Carneiro e Carneiro, Letícia 
Moreira Dias Kayano e Waldir Celestino
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

02   Olívia da Ressurreição
05   Maria Helena Duarte Venturini
05   Maria Bernardeth Dalla Bernardina
06   Vanilda Cavalcante de Lima
07   Marcelo Benedito de Oliveira   
07   Cleunisa Guerreiro Magalhães   
11   Edna Monteiro Alves Conceição
11   Gisele Maria Carneiro F. Fernandes
11   Helena Buchalla de Carvalho
15   Isis Edy Perini Almeida Alves
12   Naila Josiane Gusmão
13   Laurita Silveira Soares
13   Laurita Silveira Soares
14   Lorene Terezinha S. dos S. Godoy
14   Antônio Mesquita de Azevedo
14   Myrian Lara Nemeth   
15   Deildo Paulo da Silva
16   Victório Marzzitelli
16   Cláudia Regina Valente
17   Zilda Malkomes
17   Crenilda Gomes de Oliveira

17   Anésia dos Santos Messias 
17   José Tadeu Vieira da Silva
17   Maria Auxiliadora Pereira
18   Mercy Hennies  
20   Rosa Maria dos Santos Nacarini
21   Ana Carolina Dalla Bezerra Pereira 
21   Daniel Furlan Amaral
22   Jairo Alves da Silva
23   Michelle Selvati Gomes
23   Roberto Armstrong Júnior 
23   Márcio Aparecido Alves Corrêa
23   Michelle Selvati Gomes
24   Janete Baleki Borri   
25   Nazaré do Carmo Braga
25   Anna Maria Rapacci   
26   Marcela Pavan Bega
27   Dirce Gimenes Moreno
29   Etsuko Suzuki
29   Antônio Marcos de Aparecida Levy
30   Abrão Demetri Nami

A todos os colegas dizimistas, que celebraram o seu aniversário no último mês do ano, os nossos 
parabéns e votos de felicidade. Temos a certeza de que estaremos juntos por mais um período!

DIZIMISTAS DE DEZEMBRO


