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Mensagem do pároco
Estimados paroquianos!

M

Entre as filhas da Galileia/Aquela a quem chamávamos Maria...”
O José do Novo Testamento, como o do Antigo, era um
homem que acreditava em sonhos: a) Não ter medo de casar
com Maria (Mt 1,18-23); b) Fugir para o Egito (Mt 2, 13-18);
c) Voltar do Egito para Nazaré (Mt 2,19-23).

ais uma vez, eu preciso deixar uma
mensagem para nosso Jornal Ressurreição. Eu realmente teria algumas ideias de tema: “O caminho
da beleza”, “A Páscoa chegou”, “A violência e a maldade chamadas
de ‘doença’ ou de ‘surto psicótico’”, “Por que o homem aboliu o
Outro dia, eu conversava com um amigo, que também se chama
inferno?” etc., etc.
José, e a quem ainda chaMas prefiro falar da
mo de Zezinho, e me caiu
Paróquia da Ressurreia ficha: eu, quando crianção. Nossa paróquia caça, também era chamado
minha dentro das posde Zezinho. Hoje só têm
sibilidades... o grupo
direito a isso os parende jovens A Nova Onda
tes de sangue... E rimos
estará realizando seu
juntos como dois bobos!
encontro esse mês. O Pe.
Então me identifiquei
Theóphilo, depois de um
com um texto de Clarice
tempo no hospital, foi
Lispector intitulado “Das
liberado. Os grupos de
vantagens de ser bobo”:
Oração e do Terço voltaram às atividades, assim
“O bobo, por não se ocucomo todas as pastorais.
par com ambições, tem
A Campanha do Sino
tempo para ver, ouvir e
foi concluída e com um
tocar o mundo.
Sonho de São José - Séc. XIII - Mosaico no Batistério de São João, em Florença
novo som! A campanha
O bobo é capaz de ficar
da Energia Solar tem
sentado quase sem se merespondido à expectativa, estamos com as prestações em dia.
xer por duas horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa,
A Raspadinha da Fé, com exercícios quaresmais, tem motivado
responde: ‘Estou fazendo. Estou pensando.’
muitos a viver a espiritualidade da Quaresma – um pequeno
(...)
grupo tem tido mais dificuldade para cumprir as tarefas e uns
O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem.
até deixam na igreja seu cartão da Raspadinha, mas eu fui muito
(...)
objetivo: só fazer o que está ao alcance, pois Jesus disse “A letra
Ser bobo é uma criatividade e, como toda criação, é difícil. Por
mata e o espírito vivifica” (cf. 2Col 3,6).
isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos
...E no dia de São José, fiquei profundamente feliz com a
ganham dos outros. Em compensação os bobos ganham a vida.”
participação de tantas pessoas aqui na paróquia.
Na Bíblia, o José do Antigo Testamento era um homem que
Minha mãe dizia que eu era bobo, ao que sempre respondi
acreditava em sonhos (cf. Gn 37,5).
que preferia ser bobo acreditando no ser humano, mas errando
Já sobre o José do Novo Testamento, cito o compositor Gesempre para mais – “Com a medida que medirei, serei mediorges Moustaki que diz na música intitulada “Joseph”: “Veja só o
do” (Mt 7,1-6) – do que ser esperto e ir para o inferno (cf. Mt
que te aconteceu,meu velho amigo José/Ao ter escolhido a mais bela/
5,27-30).

Igreja Católica na China
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CF 2019

Relembrando...

A

Yasmine de Lucca

R

ecentemente perdemos um paroquiano ilustre, João Paulo dos Reis Velloso,
que foi Ministro do Planejamento e um
dos responsáveis pela criação do IPEA.
Em 2008 eu e Glaucio Figueiredo tivemos
a honra de entrevistá-lo para a 40ª edição
deste jornal. Gostaríamos de relembrar
alguns trechos daquela matéria, como
homenagem a esse personagem da história recente do Brasil e católico fervoroso.

• O sr. sempre foi católico? Meus pais eram católicos. Mas eu tinha um
catolicismo convencional até os 12 anos, quando parei para pensar e
passei por um processo de conversão:“Vou ser um cristão verdadeiro”. O
cinema era minha paixão e até deixei de ir ao cinema por algum tempo...
• Por que frequenta a Ressurreição? Não moro perto da paróquia,
mas percebo nela um grande senso de comunidade, principalmente
por causa de Pe. José Roberto. Ele tem, por exemplo, o hábito de
colocar flores na paróquia. Em Nova Iorque, entro nas igrejas e penso
“não estou vendo flores!...” Também gosto do programa social no
Pavão-Pavãozinho; das atividades culturais (...); há o jornalzinho...
• Em um artigo que escreveu para este jornal [ed. nº 29], o sr.
disse ‘Deus precisa de nós’; como explicaria essa expressão? Há
um filme francês de Jean Delannoy, de 1950, intitulado Deus precisa
dos homens. Normalmente se diz que os homens precisam de Deus,
o que é claro, mas Deus não gosta de atuar diretamente, só em
momentos excepcionais. Deus conta com os homens.

Carine Ocko

• Como é exercer uma função pública que se coadune com os princípios cristãos? Tendo preocupação com valores, ética, com a questão
social, dando oportunidade ao pobre: se você quer tirá-lo da pobreza,
tem que dar educação, trabalho, do contrário, você estatisticamente o
tira da pobreza, mas ele continua pobre (...) “Nenhum homem é uma
ilha; cada homem é parte de um continente”, como diz John Domme.

Campanha da Fraternidade
2019 iniciou-se em todo o
país no dia 6 de março, “buscando estimular a participação em
Políticas Públicas, à luz da Palavra
de Deus e da Doutrina Social da
Igreja, para fortalecer a cidadania
e o bem comum, sinais de fraternidade”. Com o tema Fraternidade
e Políticas Públicas e o lema Serás
Libertado pelo Direito e pela Justiça, a CF busca conhecer como são
formuladas e aplicadas as Políticas
Públicas no Brasil. A Campanha
vai até o final da Quaresma.
Para despertar a consciência e incentivar a participação de todo
cidadão na construção de Políticas Públicas em âmbito nacional,
estadual e municipal, a Comissão Nacional da CF preparou o
texto-base com a contribuição de especialistas e pesquisadores, e
consultando lideranças de movimentos e entidades sociais.
“Política Pública não é somente a ação do governo, mas também
a relação entre as instituições e os diversos atores, sejam individuais
ou coletivos, envolvidos na solução de determinados problemas”,
afirma o secretário-geral da CNBB, D. Leonardo Steiner.
Ainda segundo ele, devem ser utilizados princípios, critérios e
procedimentos que podem resultar em ações, projetos ou programas
que garantam aos povos os direitos e deveres previstos nas leis. “Políticas Públicas são as ações discutidas, aprovadas e programadas para
que todos os cidadãos possam ter vida digna”, explica D. Leonardo.
A Comissão para a Juventude da CNBB preparou um material
sobre o tema direcionado aos jovens. E, para os educadores, foram
preparados subsídios para o Ensino Fundamental, Ensino Médio e
Superior, disponíveis no site da Editora da CNBB.
Luiz Pimentel, com base no site da CNBB

Ressurreição

3

Bastidores da JMJ
Maria Christina M. de Castro

S

abem o Ricardo della Rosa?
Aquele que, durante anos, foi
um consagrado cabeleireiro do
Rio e que nós conhecemos como
um dos mais solidários paroquianos da Ressurreição? Pois
é, descobrimos que a generosidade é traço de família, porque
recebemos notícias de que sua
prima, Judith de Wittgreen, que
mora no Panamá, abriu as portas de sua casa para um grupo de
peregrinos, durante a Jornada
Mundial da Juventude (realizada na Cidade do Panamá, de
22 a 27 de janeiro). E não foi só
isso. O grupo que contou com o
coração sem fronteiras de Judith era de voluntários internacionais,
gente que tem que chegar antes e partir depois, porque responsável

por preparar, organizar
e acompanhar as Jornadas, onde aconteçam. Ficaram
na cidade de 5 de novembro de 2018
até o início de fevereiro, pois ainda tinham que avaliar o encontro
que findou. Três meses! Um deles, inclusive, trouxe seus pais!
Essa mulher extraordinária, de 74 anos, recebeu nove hóspedes
(seis brasileiros e três portugueses) em sua casa de 4 quartos. Isso
sem deixar de lado as tarefas cotidianas: coordena e trabalha em
pastorais nas igrejas de N. Sra. de Guadalupe e de San Francisco e
é Ministra da Comunhão, levando a eucaristia para idosos e doentes
em hospitais da capital panamenha.
O encontro reuniu mais de 600 mil pessoas de 150 países e
contou com a presença do Papa Francisco que, em mensagem inspiradora, valorizou a participação da juventude no “hoje” da Igreja.
Os mais de 30 bispos brasileiros presentes manifestaram gratidão
ao povo e aos voluntários panamenhos pela acolhida calorosa e
elogiaram a música, a alegria e a vibração do evento. Com seu jeito
único, o Papa Francisco sintetizou o que sentiu da jornada com uma
expressão espanhola: foi um encontro de “calor e color.”
À Judith, através deste jornalzinho, os agradecimentos pela
hospitalidade. E um grande abraço!

Anunciando... Pet a Lot
Apresentamos, aqui, nossos anunciantes, para que você conheça quem
oferece seus produtos/serviços em nosso jornal. Nesta edição, conversamos com Emanuela Melo, do Pet a Lot.
• Quais serviços vocês oferecem? A Pet a Lot é um petshop online,
com produtos para todos os tipos de pet (cães, gatos, aves e roedores).
A ideia surgiu com o objetivo de oferecer produtos de boa qualidade,
com um preço legal e com a facilidade de agendar entrega em domicílio pelo WhatsApp (na Zona Sul); para demais localidades, entregamos pelo correio. E o principal: oferecer aquilo de que os bichinhos
tendem a gostar... Como a Juliana Camara, minha melhor amiga e
sócia, é estudante de veterinária, criadora, grommer e apaixonada por
bichos, ela tem bastante experiência para selecionar os produtos que

Agenda
• Crisma - Início após a Páscoa. Turmas na paróquia:
sábados, às 16h30 (jovens); domingos, às 19h30 (adultos).
Na Capela da Anunciação: sábados, às 19h30.
• Catequese - Inscrições abertas. Turmas: sábados, às 9h30, e domingos, às 16h.
• Perseverança - Domingos, após a missa das 17h. (Para quem tem a
partir de 9 anos e já fez a Primeira Comunhão.)
• Balé para crianças - 3ª e 5ª, às 17h. Inscrições direto com a professora.
• Colabore com a Páscoa das Crianças, doando chocolates na
secretaria.
• Você pode doar medicamentos (dentro da validade) para o ambulatório
da Anunciação. É só entregar às irmãs na secretaria de nossa paróquia.
• Via-sacra - Às 17h, todas as sextas-feiras da Quaresma.
• 30 e 31/03 - Encontro Jovem A Nova Onda. (inscrições encerradas)
• 13/04 - Bênção de Ramos, às 17h. Via-sacra no Arpoador, após a
missa das 18h30.

vendemos. Por isso nosso slogan é “Se tem aqui, os pets aprovam!”
• Qual sua relação com a Paróquia da Ressurreição? Sou de família
católica, estudei a vida toda em colégio de freiras e, no final da adolescência, me aproximei ainda mais da Igreja. Hoje, participo de um grupo
de jovens e de grupos de oração/estudo. Sempre morei aqui no Posto
6 e sempre frequentei a paróquia. Hoje, a Ju [sócia] também frequenta.
• Por que anunciar no Jornal da Ressurreição? Temos o hábito de ler
sempre o jornal, então, quando começamos com a Pet a Lot, acabou
sendo natural pensar nessa forma de divulgar nossa marca.
Ludimila Cindra

• 14/04 - Domingo de Ramos. Bênção de Ramos, às 10h, no Forte de
Copacabana e procissão até a igreja, seguida de missa. Distribuição
de ramos em todas as missas.
• 16/04 - Terço Luminoso, às 19h30, indo para o Arpoador.
• 18/04 - Quinta-feira Santa. Instituição da Eucaristia, missa às 19h30.
• 19/04 - Sexta-feira da Paixão - Solene Ofício, às 15h.
• 20/04 - Vigília Pascal, às19h30. Paróquia fechada no resto do dia.
• 21/04 - Domingo de Páscoa - Procissão da Ressurreição, às 8h, seguida de missa. Não há missa às 7h30. Às 16h30: Páscoa das Crianças.
• 23/04 - Dia de S. Jorge, missas às 7h30 e 18h.
• 28/04 - Primeira Comunhão das crianças da Anunciação, às 10h30.
• 01/05 - Feriado - missas às 7h30 e 18h, sem expediente paroquial.
• 05/05 - Início do Encontro de Casais da paróquia.
• Sempre que os horários de sua pastoral/grupo mudarem de
horário é muito importante que você avise à secretaria!
Para horários completos da Semana Santa, pegue seu folheto na secretaria ou consulte www.paroquiadaressurreicao.com.br.

Ressurreição

Paróquia da Ressurreição
R. Francisco Otaviano 99, Copacabana, Rio de Janeiro - CEP 22080-040 - Tel 2522-7698, Fax 2521-9951. paroquia@paroquiadaressurreicao.com.br

Horários

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)
• 18h30 (Missa Jovem)
Domingo
• 7h30 (Pe. França)
• 9h (Mons. Vasconcellos)
• 10h30 (Pe. José Roberto) • 12h (Pe. José Roberto)
• 17h (Pe. José Roberto)
• 18h30 (Pe. Theóphilo)
• 20h (s/ celebrante fixo)
• 21h30 (Pe. Marcos Paulo)
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 19h30.
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.

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.

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.

Atividades Pastorais
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, Francisca, 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 e 15 às 18h.

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 9h30 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

De quarta 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

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

Segunda-feira, às 20h.

Jovens - Reuniões aos sábados, às 16h30.
Adultos - Reuniões aos domingos, às 19h30.

Segundo sábado do mês (pesagem de crianças),
às 11h.
Perseverança (Jovens) - Sábado, antes da missa
das 18h30.
Grupo Jovem Alfa & Ômega: sábados, às 19h30.

Crisma

Encontro de Mães
Domingo, 18h.

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

Grupo de Schoenstatt

Pastoral da Criança

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

Reuniões um sábado a cada dois meses, às 17h.

Coordenação, revisão e diagramação: Yasmine de Lucca
Tiragem: 1800

Pastoral da Comunicação (PasCom)

Casa de Retiro de Bacaxá

Responsáveis por anunciantes:
Yasmine, Luiz Carlos e Terezinha.

Informações com Zezinho (98893.3886)

Este jornal é distribuído gratuitamente.
João Muniz
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Prefácio da Quaresma: antes de mãe, discípula

E

ntre os diversos textos eucológicos (*) que
celebram “Santa Maria, discípula do Senhor”,
destacamos, particularmente, a ampla significação do Prefácio da missa celebrada na Quaresma.
Nele, ressoa a voz de Cristo, que se faz ouvir à
mulher que, escutando o Mestre na pregação do
Reino, levanta-se, no meio da multidão e eleva
seu louvor a Santa Maria, e brada: “‘Bem-aventurado o ventre que te trouxe e o seio do qual
bebestes o leite!’ Ao que Jesus responde: “‘Bem-aventurados, antes, aqueles que escutam a palavra
de Deus e a põem em prática!’”(Lc 11,26-27).
Assim, Jesus ratifica que, antes de tudo, de ser a Mãe, ela é aquela

que escutou a Palavra de Deus, que deu o Sim a
Ele, sem qualquer objeção, e então pode o Verbo
nela se encarnar; antes de ser mãe, é discípula.
Com base em O Mensageiro de Santo Antônio de 04.16.
(*) “A palavra eucologia tem origem grega – euché =
oração e logos = discurso – que é a ciência que estuda as
orações e dá sentido à sua formulação. De modo geral,
Eucologia é um conjunto de orações que encontramos
nos formulários litúrgicos (missal, sacramentários) e
que provém de uma antiga tradição da Igreja.”
[http://www.diocesecampomourao.com.br/colunista/coluna/1/254/santa-missa-passo-a-passo-oracoes-eucologicas.html].

Igreja Católica na China

N

na língua em que cada missa é celebrada e há
a edição passada, a paroquiana Gisela
telões que mostram leituras e letras de músicas
Carvalho fez um breve relato sobre sua
em um segundo idioma e cada um geralmente
experiência em relação à Igreja Católica durante
responde em sua própria língua. Nós participasua incursão a Macau. Agora, continuando o tour
mos da missa em italiano, e as leituras e cantos
pelo oriente, fala um pouco da Igreja na China:
foram em espanhol (algumas músicas inclusive
Na capital, Pequim, pelo que soube, exissão conhecidas nossas!).
tem apenas 4 igrejas católicas. Pude participar
No momento da Paz de Cristo encontramos
da missa na igreja chamada, pelos chineses, de
Antônio,
Gisela
e
João
conhecidos
da comunidade latina. Ao fim das
NanTang (Catedral do Sul) ou Igreja Católica de
celebrações,
tal como aqui, acontece o clássico
Xuanwumen e que, para os católicos, é conhecida
bate-papo
na
porta
da igreja...
como Catedral da Imaculada Conceição de Beijing.
Uma
curiosidade
é que um acordo histórico
É lá que o amigo Antônio participa das celebrações.
entre
a
Santa
Sé
e
o
governo
Chinês foi assinado
A catedral é cercada por muros e o acesso se dá por
na
semana
em
que
iniciei
a
viagem.
Por meio dele,
um jardim onde há uma imagem de Nossa Senhora
após
décadas,
todos
os
bispos
da
China
estão em
numa gruta e também uma barraquinha vendendo
comunhão
com
o
Bispo
de
Roma!
artigos católicos, como um quadro com a interessante
Fico feliz em poder compartilhar com vocês
figura de “Nossa Senhora vestida de Imperatriz”, um
essa
experiência única e, assim como o querido
título de Maria que a aproxima da cultura local.
Papa,
peço que N. Sra. Auxiliadora cuide desse país
A igreja em estilo barroco foi reconstruída diversas
imenso,
incrível, de belezas tão raras e ainda tão
vezes após terremotos e incêndios. Seu interior, com
pouco
conhecido
por nós, que é a China – “Maria,
belos vitrais, um órgão e uma pintura de Nossa SeAuxílio
dos
Cristãos,
pedimo-Vos para a China dias
nhora, assemelha-se às nossas igrejas, no entanto, logo
de
bênção
e
paz.
Amém!”
(Fonte:
ACI
Digital)
percebemos estar no Oriente pelas faixas em ideograma chinês no altar.
As missas seguem a liturgia do Vaticano e não há nenhuma Em setembro, Gisela foi apresentada à China pelo amigo e paroquiano Antônio
dificuldade de participar. Ali, durante a semana, as missas são em César, que está em Pequim em missão militar. Três meses depois da primeira
mandarim; no entanto, aos domingos, há missas em latim, man- viagem, ela retornou ao país para o Festival de Inverno e, além do Antônio,
darim, inglês e italiano. Para acompanhar a liturgia, há folhetos encontrou-se com outro paroquiano, o João Muniz, que estuda na Coreia do Sul.
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1) Procissão das Velas, em 11.02, celebrando N. Sra. de Lourdes; 2) 67º aniversário de sacerdócio de Mons. Vasconcellos; 3) Aniversário de Pe. José
Roberto; 4) Bênção da garganta, no dia de S. Brás; 5) Almoço organizado pelo Coral; 6) Homenagem na missa, pelo Dia da Mulher; 7) Na Solenidade da Epifania do Senhor houve 40 batizados na missa das 10h30. Crianças, jovens e adultos, em sua maioria do Pavão-Pavãozinho, tiveram
essa oportunidade por meio da Pastoral da Criança; 8) Paroquianos estendem para o altar suas romãs, para que sejam abençoadas no Dia de
Reis; 9) Em março, o querido Wagner, que durante anos esteve à frente do Curso de Noivos nos deixou. Como disse Pe. José Roberto: “Esses dias
ganhamos 3 intercessores no Céu: Wagner, Reis Velloso e Alfredinho do Bip Bip.”

Reflexão: “ Toda pessoa cristã tem de ser direita até a medula, tem que ser correta, amar o próximo... não é para cumprimentar na missa e lá
fora fazer cara feia, passar pelo pobre com nariz em pé. Às vezes, só damos valor aos que ajudam a gente, a nossos empregados, quando eles morrem...
depois dizemos ‘Poxa, a dona Maria era tão boa!...”’ (Frase do paroquiano Alfredinho do Bip Bip, em entrevista a nosso jornal em 2004, e que nos deixou em março)
Carine Ocko

João Muniz

Carine Ocko

