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2020: Deus PoDe MuDar TuDo, 
é a GraTuiDaDe Da salvação!

 “Todos nós somos estéreis: Estéreis Para a Vida 
Vida de Graça, Estéreis Para ir Para o Céu, Estéreis 
Para Conceber a Santidade. Somente a Gratuidade 

de Deus nos Torna Fecundos”. Papa Francisco 
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doM sérgio nasceu eM 1954, eM re-

gente FeiJó são Paulo(sP); Pertence a 

congregação do esPírito santo, e estar 

a Frente da arquidiocese de Manaus desde 

2013.

sua vida Missionária no aMazonas ini-

ciou-se eM teFé/aM noMeado bisPo daque-

la cidade eM 19.10.2.000. teMa ePiscoPal 

“Habitou entre nós”.

doM sergio castriani  recebeu recen-

teMente a Maior Honraria do Poder legis-

lativo estadual do aMazonas, eM recon-

HeciMento a sua Missão sacerdotal de 

Mais de 40 anos na região aMazônica; que 

conForMe suas Palavras adotou o aMazo-

nas no seu coração, aPrendeu a adMirar o 

Povo ribeirinHo e os indígenas que HabitaM 

o nosso estado, ao conteMPlar as Mara-

vilHas de deus na natureza e na História. 

viver na aMazônia durante longos anos é 

uM Privilégio.

nas Palavras do Presidente da asseM-

bleia Josué neto a HoMenageM teM o 

signiFicado de gratidão Pelo coMProM-

isso de evangelização, da Fraternidade 

e da Fé. que o legado de doM sergio 

sirva de insPiração à Juventude, diante 

da triste realidade eM que viveMos.

a dePutada terezinHa ruiz desta-

cou a atuação visionária do líder re-

ligioso na Proteção aMbiental da região 

e na sua vivência levando o evangelHo 

às coMunidades interioranas, esPe-

cialMente do soliMões, durante 14 

anos a Prelazia de teFé. doM sergio é 

Merecedor desta Honraria. Pois seMPre 

valorizou o aMor cristão e o resPeito 

a FaMília. Pois nenHuM líder religioso 

conHece Mais a realidade eM que vive o 

Povo desta região.

de acordo coM a Fonte aci – o PaPa 

Francisco aceitou no dia 27 de noveM-

bro de 2019, a renúncia de doM sergio 

eduardo castriani coMo arcebisPo de 

Manaus, e noMeou coMo substituto o en-

tão bisPo auxiliar de brasília (dF), doM 

leonardo ulricH steiner. doM castriani 

estava a Frente da arquidiocese de Man-

aus desde 2013. 

conForMe inForMações o Prelado a-

Presentou o seu Pedido de renúncia Por 

questões de saúde. 

doM sergio Foi diagnosticado coM o 

Mal de Parkison. a arquidiocese inForMa 

que ele PerManece coMo adMinistrador 

aPostólico até o dia da Posse de doM le-

onardo, agendado Para o dia 31 de Janeiro 

de 2020, na catedral MetroPolitana nos-

sa senHora da conceição.

a doM sérgio nossa gratidão Por tudo 

que Fez e continua Fazendo ao Povo aMa-

zonense. que deus o abençoe eM tudo e 

lHe conceda êxito e bênçaos eM tudo que 

Fizer.

receba nosso Muito obrigado!
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Você Encontra na Praça da Ponta Negra

De acorDo com Pichon rivière (1988), BoDe exPiatório “é aquela Pes-
soa que exPressa a ansieDaDe De um gruPo / ou comuniDaDe / ou família.  
PoDe-se Dizer que é um DePositário De toDas as DificulDaDes em que este é 
consiDeraDo culPaDo Pelos fracassos De caDa um Deste gruPo”.

é Possível que neste início De ano você tenha olhaDo Para sua viDa 
e PensaDo: “eu PoDeria ter siDo muito mais feliz se “fulano,  Beltrano, 
sicrano, etc e tal” não tivesse feito isso ou aquilo em minha viDa.

tamBém é Possível que outras Pessoas De um Desses gruPos tenham Dito 
que suas viDas não foram melhores DeviDo você ser o saBotaDor, ou seja, 
que seus atos ou omissões os PrejuDicaram.

inDePenDente Da situação, seja no Primeiro ou segunDo caso; há algo 
em comum: “alguém está levanDo a culPa ou a resPonsaBiliDaDe no lugar 
outro”; além Disso, há outro fator em comum: sua ParticiPação ou omissão. 
ou seja, há atores que se rePetem nos Dois casos. 

em amBos os casos, há uma cegueira inconsciente que não Permite se 
auto-analisarem e avaliarem e assim, se Projeta em outra Pessoa algo que 
não se Deseja que seja visto em si mesmo. a relevância neste contexto é 
comPreenDer que, o que está ocorrenDo não é aPenas suPerficialmente, 
mas PerceBer que Possui algo muito mais ProfunDo e que necessita ser re-
solviDo. são conflitos interiores que Passam na viDa De caDa um Dos atores, 
mas que estes não Desejam questionar. 

com isso, te conviDo neste início De ano a fazer uma auto-análise, Pois 
antes De Projetar em outras Pessoas as causas ou razões Dos DissaBores 
De sua viDa, o exercício Do caminho Do Bem estar Passa Por você.

examine sua história, os BastiDores, o contexto e situações.
- questione o que o(s) DifamaDor(es) falam.
- tente entenDer o que está ocorrenDo entre ele(s), você e Possíveis 

vítimas De Projeções.
- Deixe claro que você conseguiu iDentificar a situação e irá tentar 

fazer Parte Da solução. e faça a sua Parte! atue!
- enfatize que você ou os envolviDos não estarão DisPoníveis como al-

vos.
- mantenha Distância em DeterminaDos casos, Pois a saúDe mental e 

física Deve ser PreservaDa Da(s) Pessoas tóxicas.
- estaBeleça situações que foram feitas e Por quem, não Para acusar, 

mas Para resolver.
- assegure que o acusaDor assuma a resPonsaBiliDaDe Por tuDo que ele 

tenha creDitaDo ao seu BoDe exPiatório.
- certifique que os envolviDos concorDem em cessar suas ações contra 

seu BoDe exPiatório.
- faça um acorDo flexível Para amBas as Partes.
nesse início De ano comece fazenDo a Diferença Para você mesmo(a). 

isso auxilia sua viDa a ser Bem melhor.
faça isso. você consegue! faça Bem a você! você merece ser feliz!

conhecenDo os santos

santa maria mãe De Deus 
01 De janeiro

a igreJa ProclaMa uM único deus no Pai e no verbo, Por isso, 

a santíssiMa virgeM é a Mãe de deus

que graça Para nós coMeçarMos o PriMeiro dia do ano con-

teMPlando este Mistério da encarnação que Fez da virgeM Maria 

a Mãe de deus!

este título traz eM si uM dogMa que dePendeu de dois concí-

lios, eM 325 o concílio de nicéia, e eM 381 o de constantinoPla. 

estes dois concílios trataraM de resPonder a resPeito desse Mis-

tério da consubstancialidade de deus uno e trino, Jesus cristo 

verdadeiro deus e verdadeiro HoMeM.

no MesMo século, século iv, Já ensinava o bisPo santo ataná-

sio: “a natureza que Jesus cristo recebeu de Maria era uMa na-

tureza HuMana. segundo a divina escritura, o corPo do senHor 

era uM corPo verdadeiro, Porque era uM corPo idêntico ao nos-

so”. Maria é, Portanto, nossa irMã, Pois todos soMos descenden-

tes de adão. Fazendo a relação deste Mistério da encarnação, 

no qual o verbo assuMiu a condição da nossa HuManidade coM a 

realidade de que nada Mudou na trindade santa, MesMo tendo o 

verbo toMado uM corPo no seio de Maria, a trindade continua 

sendo a MesMa; seM auMento, seM diMinuição; é seMPre PerFeita. 

nela, reconHeceMos uMa só divindade. assiM, a igreJa ProclaMa 

uM único deus no Pai e no verbo, Por isso, a santíssiMa virgeM 

é a Mãe de deus.

no terceiro concílio ecuMênico eM 431, Foi declarado santa 

Maria a Mãe de deus. Muitos não coMPreendiaM, até Pessoas 

de igreJa coMo nestório, Patriarca de constantinoPla, ensinava 

de Maneira errada que no Mistério de cristo existiaM duas Pes-

soas: uMa divina e uMa HuMana; Mas não é isso que testeMunHa a 

sagrada escritura. Porque Jesus cristo é verdadeiro deus eM 

duas naturezas e não duas Pessoas, uMa natureza HuMana e outra 

divina; e a santíssiMa virgeM é Mãe de deus.

santa Maria Mãe de deus, rogai Por nós!

Bode Expiatório

Risoleyde Matos: Psicóloga Clínica, Organizacional e Comunitária. 

(Mestre em Psicologia Comunitária / Especialista em Saúde Mental e 

Gerontologia / Especialista em Dependência Química / Especialista em 

Psicologia do Aconselhamento / Especialista em Psicologia Pastoral / Es-

pecialista em Ciência Política / Especialista em Pedagogia Empresarial
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Fone: (92) 2123-4411 
sv@svi-am.com.br

Rua Santos Dumont 
, 495 Nossa Senhora 

das Graças

SV Instalações 
Ltda

Só quem tem tradição oferece a maior variedade em materiais para sua construção. A SVI dispõe 
de uma linha de produtos com mais de 26 mil itens dos melhores fornecedores nacionais e 

importados.  São mais de 15 nos de mercado, trazendo soluções em materiais para  instalações 
industriais, comerciais e residenciais na região.

(ParticiPe Da família Kairós:  Programação janeiro 2020 )

DIA  ATIVIDADE LOCAL  

02 Adoração Kairós

04 Reuniao Coorden. Paroquiais Kairós

05 Mil Misericórdias Kairós

06 Intercessão Kairós

08 Reunião  Coordenação Geral Kairós

09 Adoração Kairós

11 Vigília  Geral   Kairós

13 Adoração Kairós

15 Reunião Coordenação Geral Kairós

16 Adoração Kairós

18 Formadores/Esdras Kairós

20 Curso Nova Vida (Zumbi) Com. Nova Luz

21 Nova Vida 

22 Nova Vida- Reuniao  Cord. Geral Kairós

23 Nova Vida - Adoração Kairós

24 Nova Vida 

25 Formadores/Esdras – N Vida Kairós

26 Nova Vida 

29 Reuniao Coord. Geral Kairos

30 Adoração Kairós
Confraternização Kairós - Natal 2019
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ÚNICA COMO VOCÊ
O melhor da moda, você encontra aqui 

na Tapajós Tecidos

O Melhor do 
mundo da 

moda, você só 
vai 

encontrar aqui 
na Tapajós 

Tecidos

Rua Lobo D’almada, N° 129 – Centro (92) 3215-8610 / 3215-8611
Av. Leopoldo Peres, N° 865  - Educandos  (92) 3624-5200

Rua Itaetê, N° 92 - Mutirão (92) 3214 6030 / 32146031

PATO OU ÁGUIA?
eu estava no aeroPorto quando uM taxista se 

aProxiMou.  a PriMeira coisa que notei no  táxi Foi 

uMa Frase, logo li:

 - Pato ou águia?  você decide.

a segunda coisa que notei Foi uM táxi liMPo e 

brilHante, o Motorista beM vestido, caMisa branca 

e calças beM Passadas, coM gravata. o taxista saiu, 

Me abriu a Porta e disse:

“eu sou João, seu cHoFer.  enquanto guardo 

sua bagageM, gostaria que o senHor lesse neste 

cartão qual é a MinHa Missão.”

no cartão estava escrito:  Missão de João 

- levar Meus clientes a seu destino de ForMa 

ráPida, segura e econôMica, oFerecendo uM aMbi-

ente aMigável. 

Fiquei iMPressionado. o interior do táxi estava 

igualMente liMPo. João  Me Perguntou:

“o sr. aceita uM caFé?” 

brincando coM ele eu disse:  - “não, eu PreFiro 

uM suco”.  iMediataMente ele resPondeu:

“seM ProbleMa. eu tenHo uMa térMica coM 

suco norMal e taMbéM diet, beM coMo água” taMbéM 

Me disse: - “se deseJar ler,  tenHo o Jornal de HoJe 

e taMbéM alguMas revistas.” 

ao coMeçar a corrida João  Me disse: - “es-

sas são as estações de rádio que tenHo e esse é o 

rePertórios que elas tocaM.” 

coMo se Já não Fosse Muito, o João ainda Me 

Perguntou se a teMPeratura do ar condicionado 

estava boa. daí Me avisou qual era a MelHor rota 

Para Meu destino e se eu queria conversar coM ele 

ou se PreFeria que eu não Fosse interroMPido. 

eu Perguntei: - “você seMPre atende seus cli-

entes assiM?”

 “não”, ele resPondeu. “não seMPre. soMente 

nos últiMos dois anos. Meus PriMeiros anos coMo 

taxista Passei a Maior Parte do teMPo Me queixando 

igual aos deMais taxistas. uM dia ouvi uM doutor 

esPecialista eM desenvolviMento Pessoal.  ele es-

creveu uM livro cHaMado queM você é Faz a diF-

erença. ele dizia: - se você levanta Pela ManHã 

esPerando ter uM PéssiMo dia, certaMente o terá. 

não seJa uM Pato! seJa uMa águia! os Patos só 

FazeM barulHo e se queixaM, as águias se elevaM 

aciMa do gruPo. 

eu estava todo o teMPo Fazendo barulHo e Me 

queixando. então decidi Mudar MinHas atitudes e 

ser uMa águia.  - olHei os outros táxis e Motoris-

tas. os táxis suJos, os Motoristas Pouco aMigáveis 

e os clientes insatisFeitos. decidi Fazer uMas Mu-

danças. 

coMo Meus clientes resPonderaM beM, Fiz Mais  

alguMas Mudanças. no Meu PriMeiro ano coMo 

águia,  duPliquei Meu FaturaMento. este ano, Já 

quadruPliquei.

- o senHor teve sorte de toMar Meu táxi HoJe. 

Já não estou Mais na Parada de táxis. 

Meus clientes FazeM reserva Pelo Meu celular 

ou MandaM MensageM. se não Posso atender, con-

sigo uM aMigo taxista “águia” conFiável Para Fazer 

o serviço.”

- João era diFerente.  oFerecia uM serviço de 

liMusine eM uM táxi norMal. 

João, o taxista, decidiu deixar de Fazer ruído 

e queixar-se coMo FazeM os Patos e Passou a voar 

Por sobre o gruPo, coMo FazeM as águias. não 

iMPorta se você trabalHa eM uM escritório, coM 

Manutenção, ProFessor, servidor Público, Políti-

co, executivo, eMPregado ou ProFissional liberal 

ou taxista! coMo você se coMPorta?  se dedica a 

Fazer barulHo e se queixar? ou está se elevando 

aciMa dos deMais? 

leMbre: a decisão é sua

essa cHave só abre Pelo lado de dentro!  e 

cada vez você teM Menos teMPo Para 

Mudar!  2020 não terá nada de novo se nós 

não tiverMos *atitudes novas!* que  PossaMos ser 

*MelHores Pais,* *MelHores Maridos* *MelHores es-

Posas, MelHores Mães, MelHores FilHos, MelHores 

aMigos, MelHores cristãos*! que  não venHaMos 

a *rePetir os erros* do Passado! que PossaMos 

*abraçar Mais, elogiar Mais, agradecer Mais*!

que  *Jesus* Possa nos dar a sabedoria 

necessária, Para  PoderMos ser *águias*, Fazendo 

grandes vôos e beM viverMos nuM Mundo MelHor e 

de Muita Paz!!!!

- vaMos ser águias! eM 2020!!!

boM dia Meu irMão. deus abençoe você e sua 

FaMília.



2020: o que esPerar?

“aMarás ao senHor teu deus de todo o 

coração, de toda a alMa e de todo o entendi-

Mento”. este MandaMento convida o HoMeM a 

crer eM deus, a esPerar n’ele e a aMá-lo aci-

Ma de tudo. o HoMeM teM o dever de cultuar 

e adorar deus, tanto individualMente quanto 

eM sociedade, Portanto, “a suPerstição é uM 

desvio do culto que rendeMos ao verdadeiro 

deus, deMonstrando-se na idolatria, na adi-

vinHação e na Magia” (cic, nº 2138).

a esPerança cristã é vivida na oração, na 

virtude da Paciência e na Prática da caridade. 

o agir cristão é todo esPerança, Pois busca 

o FiM últiMo do HoMeM eM deus. esPerar, Para 

o cristão, nunca Foi uM acoModar-se. a esPe-

rança cristã Possui uM caráter de conFiança 

eM deus que inclui uM deseJo e uMa tendên-

cia eM direção ao Futuro. a exPeriência Mo-

Mentânea não Pode ser o único FundaMento de 

uMa teologia cristã da esPerança.

toda esPerança se aPoia na convicção de 

que é Possível alcançar o obJeto esPerado. 

na esPerança HuMana, o FundaMento dessa 

convicção são as Forças HuManas e a crença 

na bondade FundaMental dos seres. no HoMeM 

religioso, isso se transForMa na crença nuMa 

Providência divina, eM uM deus que se reve-

lou coMo Pai e quer o beM de seus FilHos. o 

cristão não busca resPostas ou iluMinações 

eM obJetos, suPerstições ou Falsos “gurus”, 

Mas é na Palavra de deus que encontra luz 

Para o Futuro e Forças Para caMinHar.

iluMinar corações e Mentes coM a boa 

notícia da salvação é essencial Para que to-

dos PossaM coMPreender que a esPerança Hu-

Mana – os anseios Mais ProFundos do HoMeM – 

se realizaM, de Modo deFinitivo, na esPerança 

cristã. a coMunidade cristã Pode, FinalMente, 

dar sentido às cruzes e aos soFriMentos do 

HoMeM conteMPorâneo, Pois ela PróPria sabe 

que sua esPerança rePousa na cruz e na res-

surreição do seu senHor. seM grandes ilu-

sões, Mas taMbéM seM PessiMisMo exagerado 

e seM desesPero, enFrenteMos cada ano novo 

coMo queM crê nos bons e queM não teM Medo 

dos Maus. 

que cada ano novo nos encontre coMo 

encontrou os outros cristãos desde o ano 

PriMeiro da nossa era.  esPerando dias Me-

lHores e Fazendo os dias MelHores!

Por: Padre Mário Marcelo, scj - Mestre em 

zootecnia pela Universidade Federal de Lavras 

(MG), padre Mário é também licenciado em Filo-

sofia pela Fundação Educacional de Brusque 

(SC) e bacharel em Teologia pela PUC-RJ. 

Mestre em Teologia Prática pelo Centro Univer-

sitário Assunção (SP). Doutor em Teologia Moral 

pela Academia Alfonsiana de Roma/Itália.

Manaus, Janeiro de 2020
06 Catequese

Adquira uma de nossas máquinas e comece seu 
empreendimento com sucesso!

Trabalhamos c/ bordados, pinturas, consertos de máquinas de costura.

Ligue: 3633-2147 e Informe-se Como Participar!
Entre  em CONTATO CONOSCO

envie as notícias De seu gruPo De evangelização ou De sua Paróquia. envie tamBém as fotografias De seus eventos Para 
risoleyDe@gmail.com e ProPague aqui no jornal Kairós o que sua comuniDaDe está fazenDo.



Palavra Do PaPa
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O melhor da moda, você encontra aqui 
na Tapajós Tecidos

ÚNICA COMO VOCÊ

O Melhor do 
mundo da 

moda, você só 
vai 

encontrar aqui 
na Tapajós 

Tecidos

Rua Lobo D’almada, N° 129 – Centro (92) 3215-8610 / 3215-8611
Av. Leopoldo Peres, N° 865  - Educandos  (92) 3624-5200

Rua Itaetê, N° 92 - Mutirão (92) 3214 6030 / 32146031

O deserto florescerá. Papa Francisco 

usou essa imagem, referindo-se ao Pro-

feta Isaías, para recordar que Deus é ca-

paz de mudar tudo, gratuitamente, porque 

esse florescimento parece impossível para 

o deserto feito de areia seca. O convite do 

Papa, portanto, é para salvaguardar essa 

gratuidade: pois, o pecado é o desejo de 

querer se redimir a si mesmo.

A reflexão coloca o homem diante de 

dois desertos, ou seja, de duas mulheres 

estéreis: Isabel e a mãe de Sansão. No 

Evangelho, a história de Isabel faz pensar 

depois na história de Abraão e Sara. “A es-

terilidade é um deserto”, enfatiza o Papa 

“porque uma mulher estéril termina ali, sem 

descendência”. No entanto, ambas são 

“mulheres de fé” e confiam no Senhor:

“E o Senhor faz o deserto florescer. 

Ambas mulheres concebem e dão à luz. 

“Padre, isso é um milagre?” Não, é mais do 

que um milagre: é a base, é precisamente o 

fundamento da nossa fé. Ambas concebem 

porque Deus é capaz de mudar tudo, mes-

mo as leis da natureza; é capaz de abrir 

caminho para sua Palavra. Os dons de 

Deus são gratuidade. E essa vida de am-

bas mulheres é a expressão da gratuidade 

de Deus.

Tanto João Batista como Sansão são, 

portanto, gratuidade de Deus. “São o sím-

bolo – digamos assim – da gratuidade em 

nossa salvação”, afirmou, porque “ninguém 

pode salvar a si mesmo”. O único que salva 

é o Senhor, o único capaz de salvar das 

misérias e brutalidades. Quem não confia 

na gratuidade da salvação do Senhor não 

será salvo, ressaltou o Papa, destacando a 

necessidade, portanto, de ter fé, que tam-

bém é um dom de Deus.

“Ninguém de nós merece salvação. Nin-

guém! “Mas eu rezo, jejuo …”. Sim, isso fará 

bem a você, mas se não houver essa gra-

tuidade no início de tudo isso, não e-xiste a 

possibilidade. Nós somos estéreis. Todos. 

Estéreis para a vida de graça, estéreis para 

ir para o céu, estéreis para conceber a 

santidade. Somente, a gratuidade de Deus 

nos torna fecundos. E por isso nós não po-

demos nos vangloriar de ser justos. “Padre, 

sou católico, sou católica, vou à Missa no 

domingo, pertenço a essa associação, a 

essa, a essa, àquela …” – “E me diga: você 

está comprando sua salvação assim? Você 

acredita que isso vai te salvar?”. Somente 

ajudará você a ser salvo se acreditar na 

gratuidade do dom de Deus. Tudo é graça”. 

É por isso que existe o chamado a adorar o 

Senhor e agradecê-lo por “tanta graça”.

“O único que salva é o Sen-
hor, o único capaz de salvar 
das misérias e brutalidades. 
Quem não confia na gratui-

dade da salvação do Senhor 
não será salvo”
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Continuamos contando com sua colaboração,. Esta obra 

necessita de você mais e mais. Estamos ampliando o trabalho 

social. Começamos alguns trabalhos junto as famílias.

Estamos dando início nesse trabalho em co-depedência 

química. Estenderemos para outras vertentes, conforme a di-

reção que o Senhor nos apontará. No entanto, estamos ape-

nas dando o pontapé inicial; cremos que Deus tem grandes 

projetos, grande planos para seus filhos; e, como profissionais 

e também evangelizadores queremos oferecer o melhor para 

Deus, o melhor para seus filhos.

Que em nós brilhe a Vossa face oh Senhor Deus Trino!

Cresça em nós a vossa misericórdia.

Inscreva-se grátis no trabalho psicossocial de Codepen-

dência. Partipe. Busque auxílio.

colaBore com esta oBra! 

associação Kairós

homePage: www.associacaoKairos.org.Br

enDereço: av. 7 de seteMbro 2165, centro

Você Pode Contribuir através de depósito bancário:
Banco: Bradesco (237) / Agência: 3715
Conta Corrente: 4071-1

entre em contato conosco através Do telefone:
3633-2147, no PeríoDo De 14:00h as 17:00h 

DesegunDa a sexta-feira  e veja outros meios De 
ParticiPar e colaBorar.

Você também pode ligar para  celular:

99113-8664
Fundada há mais de 30 anos

Agradecemos sua colaboração.  Deus vos abençoe sempre!

 

Av. Sete de Setembro, 2165 – Centro, ao lado do Colégio Santa 

Terezinha

Preços Promocionais de: R$ 80,00 Cada Sessão   

Somente Pelo WhatsApp: 99159-3543

Núcleo de Atendimento  
Psicológico e Social (NAPS)

Terapia Cognitivo Comportamental Individual, Familiar e Grupo; Especialistas em: Depen-

dência Química, Co-dependência, 

Pacientes Oncológicos, Gerontológicos, Ansiedade, Estresse, 

Depressão, Transtorno do Pânico...

Agende a Sua Consulta!

Atos de Misericórdia: Uma 
Obra Evangelizadora e Social

08 Nova Evangelização
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Anuncie Aqui SuA empreSA, SeuS 
produtoS e ServiçoS!

Seu mArketing AjudAm A evAngelizAr e A 
SAlvAr vidAS!

entre em contato conosco através Do telefone:
3633-2147, no PeríoDo De 14:00h as 17:00h DesegunDa a sexta-feira  e veja outros 

meios De ParticiPar e colaBorar.

Confraternizações de Final de Ano
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Nossa Mssão é Evangelizar - Curso, Formações, Evangelizações Paroquiais

Confraternizações de Final de Ano


