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100

Mensagem do pároco
Parabéns pra você nesta data querida... muitas felicidades e muitos
anos de vida!

T

odos nós da paróquia celebramos com alegria a 100ª edição
do nosso Jornal Ressurreição!

Parabéns para a incansável equipe, a Yasmine, nossa editora-chefe, e os demais membros!
Em nossa sociedade, celebramos sempre os que tiram em
primeiro lugar: o melhor filme, a melhor atriz, o primeiro
aluno da sala, o campeão etc. etc.
Mas, na Bíblia, o verdadeiro vitorioso é aquele que permanece.
O apóstolo Paulo, falando do país onde nasceram as
Olimpíadas, assim se expressa: “Todos correm para receber
uma coroa corruptível, eu anuncio uma coroa incorruptível...”
(cf. 1Cor 9,25).
Ao pressentir que seus dias na Terra estavam chegando ao
fim, ele declara: “Combati o bom combate, guardei a fé, faltame receber a coroa que o justo juiz me reservou!” (2 Tm 4,7).
O tempo passa,... mas o tempo permanece.
No Livro do Eclesiastes (Ecl 3,1ss), o autor sagrado diz
que na Terra há tempo para tudo. E como é bom celebrarmos
nossas vidas, inseridas no tempo...
No sábado (10.03), ao fim da missa das 17h, um casal de
nossa paróquia falava-me com alegria dos longos anos de
participação nesta comunidade - inclusive durante muitos
anos à frente de serviços pastorais. (Parabéns Aparecida e
Edmundo!). Ao sair da igreja, encontro-me com uma senhora
e sua jovem neta, que fez Primeira Comunhão e agora acompanha a avó e participa. É este o Tempo de Deus!
Na Bíblia temos aqueles que acompanharam Jesus desde
o início de sua vida pública: “E deixando tudo, O seguiram.”
Também aqueles que na última hora tomaram o tempo
a seu favor:
O bom ladrão (Dimas) que, na hora derradeira, pede a
Jesus apenas para ser lembrado e ouve de Jesus: “Ainda hoje
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estarás comigo no paraíso.”
O centurião romano, ao acompanhar toda a execução de
Jesus, ao vê-lo morrer, faz sua profissão de fé: “Verdadeiramente, este é o filho de Deus” (Jo 27,54).
Para todos nós, determinadas datas são importantes. Eu
nunca esqueci a minha entrada no Seminário São José, aos 15
anos (07.03.1960), e com uma situação muito interessante:
o Cardeal D. Jaime que recebia os novos alunos, em vez de a
mim, acolheu o amigo que me acompanhava (o Carlinhos)
e, olhando para mim, disse “quem sabe um dia você também
entra no seminário?” Eu, que sempre respondo, naquele
momento fiquei calado... (Onde estará esse meu amigo de
infância e adolescência?!)
O tempo! Pode deixar marcas em
nossas fisionomias, pode nos deixar
debilitados fisicamente, mas também pode nos dar a experiência de
saber ter mais paciência, relevar
certas situações e, acima de
tudo, olhar para trás e continuar com a esperança de dias
melhores.
Amanhã, na missa das
12h, celebrarei os 100 anos
de uma senhora; com que categoria essa pessoa fala de sua
vida, de seus filhos, netos, bisnetos
e, acima de tudo, de sua fé!
Estimados amigos, agradeço pelo
tempo que estou nessa paróquia (32 anos);
me sinto tão bem que parece que foi ontem!
Espero não ser um peso para vocês...
Padre José Roberto Devellard,
pároco
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sabia?
? ?? Você
Via-sacra

Anunciando...
Método Kumon
Apresentamos, aqui, nossos anunciantes,
para que você conheça quem oferece seus
produtos/serviços em nosso jornal. Nesta
edição, conversamos com a Allana Brambilla, do Kumon.
• Fale sobre o método... É um método
japonês de ensino de Matemática, Português e Inglês. Há quatro características: 1)
é individualizado, conforme a capacidade
do aluno (avançando inclusive além da
série escolar). A proposta é desenvolver a
capacidade de cada um ao limite máximo,
mas de forma tranquila e suave, para que o
aluno conheça o prazer de aprender, a segurança de realizar e a alegria de conseguir
bons resultados com o empenho; 2) Avança
pelo autodidatismo: o que se valoriza é a
capacidade de aprender por si; 3) Material
didático: evolui em ritmo suave, basicamente composto por exercícios e estruturado
para que o início seja com conteúdos fáceis,
e o grau de dificuldade avance de modo
suave; 4) O papel do orientador: descobrir
o que cada um consegue fazer e expandir
o potencial ao máximo, observando a
habilidade acadêmica, a personalidade e
o sentimento de cada aluno.
• Por que escolheu o Kumon? Eu dava
treinamento para empresas no setor de
informática, mas me desliguei da empresa
e foquei no que me desse prazer. Então,
no início de 2017, fiz vários treinamentos
tanto para aprovação do Kumon, quanto
para saber se era isso mesmo que eu gostaria de fazer. Em julho de 2017, comecei
a trabalhar.
• Por que anunciar no Jornal Ressureição? Porque essa unidade do curso Kumon
em Copacabana é relativamente nova e
precisa de divulgação, tendo o Jornal boa
visibilidade, o que auxilia nesse propósito.
• Você é católica? Sou da Igreja Sta. Teresinha, em Botafogo.

A

Baseado em Revista O mensageiro de Santo Antônio
jan.fev./18 (Pe. Antonio Bogaz e Prof. João Hansen)

Ludimila Cindra
Carine Ocko

via-sacra, ou via crucis, descreve o
caminho percorrido por Cristo, desde
a agonia no Jardim das Oliveiras até a
deposição de Jesus no sepulcro.
A popularização da via-sacra começou
em Jerusalém (séc. XI a XIII) por ocasião das
Cruzadas; os cristãos que de lá voltavam
procuravam recordar as passagens bíblicas
(inspiradas nos Evangelhos e apócrifos).
A partir do séc. XVI, adotaram-se as 14
estações, com seus conteúdos e personagens principais e, recentemente, acrescentou-se uma 15ª estação, a Ressurreição.
Sentimentos de dor e compaixão, suscitados na via-sacra, pelo sofrimento de
Cristo e de Sua mãe, fortaleciam nos fiéis
o arrependimento dos pecados e desejo
de regeneração.
Além de Jesus que sofre e morre pela
nossa salvação, e Maria, que O acompanha
passo a passo nessa via crucis, temos personagens solidários e suas características:
– a humildade de Nicodemos – de príncipe dos judeus, um chefe da sinagoga,
torna-se discípulo de Jesus e O defende
perante o Sinédrio (conselho administrativo do templo);
– Verônica – a mulher do véu – que enxuga o rosto de Jesus, representando todos
os cristãos que ajudam os que sofrem;
– Cireneu – e seus ombros abençoados –
que ajuda Jesus a carregar a cruz. Cirene
era uma cidade da África do Norte, na atual
Etiópia. Denominado O Negro (shuaz), ele
havia ido a Jerusalém celebrar a Páscoa;
– José de Arimateia – Arimateia é um povoado de Judá (atual Rentis). Ele tinha um
sepulcro novo, perto do Gólgota. Secretamente, era discípulo de Jesus. Venceu os
preconceitos, o medo que tinha de Pilatos
e dos judeus que condenaram Jesus e deu
a Cristo o Santo Sepulcro.
A via-sacra é, pois, um instrumento
litúrgico que serve à espiritualidade quaresmal, conduzindo-nos ao recolhimento
na fé, arrependimento dos pecados e conversão para o Reino de Deus. Participando
do sofrimento de Cristo, participaremos,
também de Sua e nossa ressurreição,
destino definitivo da Quaresma.

Agenda
• Colabore com a Páscoa das Crianças e
doe chocolates na secretaria.
• 24/03 - Via-sacra no Arpoador, após a
missa das 18h30.
• 25/03 - Domingo de Ramos. Início da
missa no Forte, às 10h, com bênção de
ramos, seguida de procissão para a igreja,
com celebração da missa.
• 27/03 - Terço luminoso, às 19h30, indo
para o Arpoador.
• 29/03 - Quinta-feira Santa. Instituição
da Eucaristia, missa às 19h30.
• 30/03 - Sexta-feira da Paixão - Solene
Ofício, às 15h.
• 31/03 - Vigília Pascal, às19h30.
• 01/04 - Domingo de Páscoa - Procissão da
Ressurreição, às 8h. Não há missa às 7h30.
• 02/04 - Não há missa das 18h.
• 08/04 - Primeira Comunhão na Capela
da Anunciação.
• 23/04 - Dia de S. Jorge, missa na praia, às 9h.
• 27/04 - Missa de Restauração (RCC).
• Crisma - Turmas: sábados, às 16h30 (jovens); domingos, às 19h30 (adultos) e na
Capela da Anunciação: sábados, às 19h30.
• Catequese: As inscrições continuam até a
Páscoa. Este ano, além das turmas nos fins
de semana, haverá turma às terças-feiras.
Inscrições na secretaria.
• A Perseverança da paróquia (a partir de 9
anos) acontece, sob a batuta de Tia Suzana,
aos domingos, às 18h.

Os horários da Semana Santa estão resumidos; consulte a programação completa em
www.paroquiadaressurreicao.com.br.
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Padres em 100 edições
C

omo nosso jornal está completando 100 edições, em vez de
escolher um único entrevistado, separamos uma frase de cada
entrevista concedida pelos padres que, de alguma forma,
serviram na Ressurreição ao longo desses 17 anos. Você se
lembra de todos eles?

• “O jornal que começa é uma vida cristã que se inicia, precisa
sempre de perseverança; tudo começa com muito entusiasmo
mas, depois de um tempo... Só perseverança faz com que as coisas
continuem com ardor... Sempre mantenham esse primeiro amor,
esse primeiro entusiasmo.” (Pe. André Luís Feitosa, 1ª edição)
• “Quero ser presença de Deus para as pessoas.” (Pe. Ionaldo
Pereira, 3ª edição)
• “É quando nos sentimos fracos que percebemos a força dEle.”
(Rafael Morello, 6ª edição)
• “O cristianismo é a voz que se levanta para dizer que é possível um
mundo melhor através da gente.” (Pe.Wanderson Guedes, 8ª edição)
• “Como sacerdote, fui consagrado para proclamar a Palavra
de Deus. A palavra ‘pontífice’ define bem essa missão, a de
construir a ponte entre a pessoa humana e Deus.” (Pe. Aníbal
Lopes, 10ª edição)
• “O enriquecimento da vida cristã vem do diálogo, cada pessoa
é um mistério, estou disposto a crescer como cristão no diálogo
e na fraternidade.” (José Luiz Jansen de Mello, 20ª edição)
• “Não vai ser nosso trabalho, nossa presença constante na igreja,
nossas belas orações que nos levarão a ser reconhecidos como
discípulos, mas o amor que tivermos pelo próximo.” (Pe. Maurício
Mesquita, 23ª edição)
• “O fundamental é servir à Igreja, mas nunca se servir da Igreja.
Vivermos em unidade e em comunidade, como irmãos, pois,
juntos, podemos fazer muitas coisas, mas se nos desunimos,
nos deixamos levar pela vaidade, pelo egoísmo, pelos interesses
pessoais, passa a não ser mais a Igreja de Cristo.” (Mons. André
Sampaio, 24ª edição)
• “Que cada um aproveite mais e melhor seu tempo, seus espaços
e oportunidades e que façamos um esforço para aperfeiçoar
nossas vidas, nossas relações. E falar muito uns com os outros
porque todos estamos no mesmo barco e precisamos ir para um
mundo novo.” (Pe. Paco, 28ª edição)
• “Vale a pena ser sacerdote. Que os jovens sejam generosos ao
apelo de Deus. Ele é riquíssimo em misericórdia. Sou um ser humano
com minhas incompreensões e minhas atribulações, mas quando
celebro a Santa Missa, ou ouço uma confissão, sempre digo: ‘Obrigado, Senhor, pelo dom da minha vocação.’” (Mons. José Gomes, 29ª edição)
• “Procurarmos ser cristãos o tempo todo, no local de trabalho, de estudo...”
(Pe. André Luiz Lima, 31ª edição)
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• “Agradeço as orações que, tenho certeza, a comunidade faz nas minhas
intenções; a gente procura acertar, não tanto pelos nossos méritos, mas
pela oração dos que estão a nossa volta.” (Pe. José Roberto,
32ª edição)
• “Que Deus nos dê olhos de criança para olhar Aquele que vem,
pois Ele vem na forma mais simples, que nos dê a simplicidade
de reconhecer que Ele está no meio de nós.” (Pe. Álvaro Inácio,
45ª edição)
• “Sou muito feliz na Igreja, nasci na Igreja e quero morrer nela.”
(Pe. Vadson Carvalho, 51ª edição)
• “Procuro celebrar cada missa como se fosse a última; tento
pronunciar bem as palavras, com calma, transmitir alegria e
sentir se o povo entendeu...” (Mons. Vasconcellos, 56ª edição)
• “Como padre, você tem que fazer de tudo, somos um pouco
psicólogos, assistentes sociais, médicos..., nas horas vagas,
a gente é padre... (risos). Nossa missão vai além de celebrar
missa, temos que ver o ser humano completo.” (Pe. Wellington
Gusmão, 61ª edição)
• “Não vou poder me batizar, me crismar, me absolver dos
meus pecados. Ser padre é para o outro.” (Pe. Gabriel Coelho,
66ª edição)
• “Cristo nos ensina que a nossa grandeza está na nossa humildade. Que nós possamos ser os primeiros a servir. Este deve ser
o nosso testemunho como cristãos para o mundo.” (Pe. Thiago
Humelino, 67ª edição)
• “Que a gente possa cada vez mais abrir nosso coração e nossa
mente para a Palavra de Deus, de modo a estarmos preparados
para celebrar com Cristo Sua vitória sobre o pecado e sobre
a morte, morrendo para tudo que nos separa de Deus e dos
irmãos e ressurgindo para a novidade de vida que o Senhor
Ressuscitado traz para cada um de nós.” (Pe. Samuel Brandão
de Oliveira, 77ª edição)
• “(...) um dia o padre foi a essa igreja e eu disse que tinha sido
católico; ele respondeu: ‘Quem deixa de ser católico é porque
nunca foi.’ Essa frase me incomodou: ele tinha razão, quem tem
a Eucaristia não vai abandoná-la. E aí voltei para a Igreja. (Pe.
Geovane Ferreira, da RCC, 79ª edição)
• “O cristão deve ser a pessoa a ter esperança, a acreditar que
algo novo sempre acontece, através da ressurreição de Jesus. Que
possamos trazer essa esperança aos desanimados do mundo,
ser presença do Cristo, alegrando o ambiente e contagiando,
com a fé, as pessoas ao nosso redor.” (Pe. Theóphilo Mattos,
83ª edição)
• “Ao ser o que Deus quer que a gente seja, a pessoa está realizada, atingiu
a finalidade de sua vida, já começa a ter um gostinho do céu aqui.” (Pe.
França Miranda, 87ª edição)
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Horários

Atividades Pastorais

Missas Semanais
Segunda, às 18h (Missa da Luz, nas intenções de falecidos).
Terça a sexta, às 7h30 e 18h. Sábado, às 7h30.

Missas de Preceito Dominical

Sábado
• 17h (Pe. José Roberto)
Domingo
• 7h30 (Pe. França)
• 10h30 (Pe. José Roberto)
• 17h (missa das crianças
com Pe. José Roberto)
• 21h30 (Pe. Marcos Paulo)

• 18h30 (Missa Jovem)
• 9h (Mons. Vasconcellos)
• 12h (Pe. José Roberto)
• 18h30 (Pe. Theóphilo)
• 20h (s/ celebrante fixo)

Eventualmente pode haver alterações em relação aos celebrantes.

Secretaria

Segunda, das 16 às 19h.
Terça a sábado, de 8 às 11h30 e de 16 às 19h.
Domingo, de 8 às 12h e de 16 às 21h.
Confissões - antes das missas e no horário da secretaria.
Dízimo - no horário da secretaria.
Ofício divino - Terça a sábado, às 7h10, na capela.
Terço - Diariamente, às 17h30, na capela; quarta, às
16h, na Colônia dos Pescadores e às 16h30 no Parque
Garota de Ipanema (em caso de chuva forte, transferem-se para a paróquia). Na 3ª terça-feira do mês, Terço
das Famílias, às 20h, também no parque. E Terço dos
Homens, às terças (exceto na 3ª terça), às 20h.

Serviços

Alcoólicos Anônimos - Terça e quinta, às 19h30.
Alfabetização - Terça a sexta, das 15 às 17h.
Bazar - Informe-se na secretaria.
Biblioteca
Através da Pasta na secretaria ou a combinar (Heloiza, tel.:
2522-3221).
Comedores Compulsivos Anônimos - Terça, às 9h.
Dança (Dalal Achcar) - Informe-se na secretaria.

Dispensário

Campanha do Quilo: nas missas do 1º domingo do mês.
Distribuição de sacolas para famílias carentes: quarta, às 16h.

Informática (para pessoas c/ poucos recursos)
Diversos horários. Informações na secretaria.

Jogadores Anônimos

Terça e quinta, às 19h.
Livraria - No salão da secretaria.

Movimento e Dança

Sábado, às 11h, no subsolo.

Narcóticos Anônimos (apoio a ex-drogados)
Quarta e domingo, às 19h.

Acolhida (complementa os horários da secretaria)
De terça a sexta-feira, de 11h30 às 13h.

Adoração ao Santíssimo Sacramento
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Capela da Anunciação
Comunidade do Morro do Pavão e Pavãozinho
Rua Saint Roman, 46. Tel.: 2267-0148
Missionárias: Irmãs Aline, Michelle e Maria Rosa.

Primeira sexta-feira do mês, às 17h, na Igreja.

Missas

Apostolado da Oração

Sábado, às 18h30. Domingo, às 9h30.

Primeira sexta do mês, às 15h, reunião e hora santa. Em
seguida, Missa do Coração de Jesus, às 18h.

Secretaria
Sábado: das 9 às 11h.

Inscrições: todas as quintas-feiras, das 9 às 11h e das 16 às
18h. Curso: sexta-feira que antecede o Batismo, às 19h30.
Cerimônia: 2º e 4º sábados do mês, às 10h30.
De 7 a 15 anos: procurar a Catequese. De 15 a 21 anos: procurar
Pastoral da Crisma. Mais de 21 anos: informe-se na secretaria.

Ambulatório (em parceria com a Firjan)

Batismo

Casamento

Documentação: quarta, das 17 às 19h e sexta, das 16 às 19h.
Curso de noivos: domingo, de 8h30 às 16h (há 4 cursos
por ano). Inscrições na secretaria.

Catecismo

Terças às 17h30; sábados às 9h e Domingos às 16h.
De 15 a 21 anos: procurar a Pastoral da Crisma.
Coral - Ensaios às terças e quintas, às 20h.
Coroinhas - Informe-se na secretaria.

Costura

Salas de Costura - Quarta e quinta, das 14 às 17h.

Crisma

Jovens - Reuniões aos sábados, às 16h30.
Adultos - Reuniões aos domingos, às 19h30.
Escola de Vida (Comunhão e Libertação)
Domingos, às18h30.

Encontro de Mães
Domingo, 16h e 18h.

Grupo da Alegria (para a terceira idade)
Todas as segundas sextas-feiras do mês, às 15h.

Grupo de Schoenstatt

De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h.

Batismo
Preparação: sexta-feira da semana anterior ao do
Batismo.
Cerimônia: 3º domingo do mês, às 9h, na missa.

Bazar
De segunda a sexta-feira das 10 às 12h e das 14 às 18h.

Catecismo
Sábado, das 9h30 às 11h ou das 15 às 18h.
Círculo Bíblico - Informe-se na secretaria.
Crisma - Sábado, 19h30.

Ginástica para 3ª idade
Informe-se na secretaria.

Grupo de Oração
Segunda-feira, às 20h.

Pastoral da Criança
Último sábado do mês (pesagem de crianças),
às 14h.
Perseverança (Jovens) - Sábado, antes da missa
das 18h30.
Grupo Jovem Alfa & Ômega: sábados, às 19h30.

Terço

Missa todo dia 18, às 18h.

Quarta a sexta-feira, às 18h. E às quintas informe-se
sobre Terço dos Homens.

Jovens Unidos em Cristo (JUC) - sábados, às 20h.

Violão
Sexta-feira, às19h.

Grupo Jovem

Grupos de Oração (Renovação Carismática)
Terça, às 16h e quarta, às 19h30.

Legião de Maria

Em dias e horários variados.

Meditação Cristã

Fale conosco: jornal@paroquiadaressurreicao.com.br

Terça, às 19h30 e quinta, às 18h45.

Orientador Responsável: Pe. José Roberto Devellard

Pastoral da Comunicação (PasCom)
Reuniões geralmente no primeiro sábado do mês, às 17h.
(a confirmar)

Neuróticos Anônimos - Domingo, às 17h.
Unção dos Enfermos, Comunhão (para doentes
e pessoas impossibilitadas de ir à igreja) e Bênção de Casas - Fazer pedido na secretaria.

Coordenação, revisão e diagramação: Yasmine de Lucca
Tiragem: 1800
Responsáveis por anunciantes:
Yasmine, Luiz Carlos e Terezinha.

Casa de Retiro de Bacaxá
Informações com Zezinho (98893.3886)

Este jornal é distribuído gratuitamente.

“Na potência do Espírito, no qual Ele mesmo foi ressuscitado pelo Pai, Jesus está e estará
sempre conosco, de modo real e concreto” (D. Orani)
A você, leitor, uma Feliz Páscoa!

Carine Ocko

Pastoral da Comunicação
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Jornal Ressurreição – 100 edições!

C

hegamos à 100ª edição
do Jornal Ressurreição! E lá se vão quase 17
anos... Era outubro de 2001
quando um grupo formado
basicamente por jovens
deu início à Pastoral da
Comunicação (incluindo o
jornal e o site da paróquia).
Pe. José Roberto no lançamento do jornal Dos participantes, apenas
eu permaneci todo esse
tempo. Vi passarem duas dezenas de padres, tive oportunidade de
entrevistar um sem número de pessoas, de conhecer personagens
marcantes de nossa paróquia, nunca perdendo de vista o objetivo
maior do jornal: divulgar o trabalho de nossas pastorais.
Relembrar uma a uma cada edição seria impossível; então,
partindo do princípio de que uma imagem vale mil palavras,

100

nós, da Pastoral, optamos por apresentar aqui – direto do túnel
do tempo – as capas das edições nºs 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80 e 90, respectivamente.
Caso deseje rever outros números, basta acessar o site da paróquia (www.paroquiadaressurreicao.com.br), onde a maior parte
das edições está disponível.
E quem sabe você não vem para a PasCom fazer parte dessa história?

Paroquianos na festa de lançamento do jornal, em 27 de outubro de 2001
Yasmine de Lucca (coordenadora do Jornal)
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Aconteceu...
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Josecildo Nascimento
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Enviada por Bruninho
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Cris Weinert

Luiz Fernando Costa

Antonia Ferreira
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Fa Foto

Maria Christina
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Carine Ocko

Carine Ocko

1) Em missa presidida por Pe. Gabriel, quatro meninas foram investidas coroinhas; 2) Aniversário de Pe. José Roberto, em Bacaxá; 3) Missa de ação de
graças pelos 30 anos da presença das missionárias da comunidade Donum Dei na Capela da Anunciação, no Pavão-Pavãozinho; 4) D. Orani visitou a
Capela da Anunciação durante a chegada da imagem peregrina de S. Sebastião (a visita fez parte da Trezena de S. Sebastião); 5) Dia de convivência
de catequizandos da Capela da Anunciação (que farão a 1ª Comunhão em abril). Foi um dia de muitas atividades em Bacaxá, e o encerramento foi
com missa de Pe. José Roberto; 6) Reisado, em comemoração ao Dia de Reis. Foram 20 artistas, 3 cantores profissionais, 5 músicos. “Estive 20 dias em
Juazeiro do Norte/CE , estudando e fazendo uma vivência com os mestres da cultura popular, estudei o reisado, jogo de espadas, danças, palhaçaria... E
fiquei com tudo isso na cabeça e no coração; então decidi colocar isso tudo pra fora em forma de arte! Ensinei à Flávia Lima (Nossa Sra., na foto) a andar
na perna de pau, ao menino que fez o rei e à menina que fez a estrela (a pequena Maria Luiza)” - contou Bruninho, responsável pelo grupo de teatro da
paróquia, à colaboradora do Jornal, Maria Christina; 7) Missa de envio de Pe. Gabriel que agora será pároco na Igreja de Sta. Teresa. Agradecemos
ao padre pelos anos de dedicação e entusiasmo e desejamos muitas bênçãos em sua nova missão!; 8) Festival de sanduíches, organizado por Maria
Malta; 9) A Nova Onda, encontro que reuniu 40 jovens (além da equipe do evento) e que aconteceu em março, em Bacaxá.

Carine Ocko

