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Mensageiro da Divina Providência
Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência

“O AMOR DE NOSSA SENHORA PELAS ALMAS FAZ COM QUE A DIVINA PROVIDÊNCIA LHES
OUTORGUE, ATRAVÉS DAS MÃOS D'ELA, ABUNDANTES GRAÇAS NAS MAIS DIFÍCEIS
SITUAÇÕES”. ‘‘MARIA É MÃE DE DEUS E USA DESSA CONDIÇÃO PARA FAVORECER A CADA
UM DE NÓS’’.

Por: https://www.arautos.org

“Podemos nos perguntar por que Nossa Senhora é chamada a Mãe da Divina Providência. Ela o é,
não por ter gerado a Providência Divina, e sim porque, segundo os desígnios do Altíssimo, está
destinada a aplicar maternalmente os decretos d'Ele. Donde o governo de Deus sobre nós se fazer
com uma plenitude de carinho, de comiseração, de afeto, que esgota de modo completo tudo
quanto o homem possa imaginar.”
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Mãe da Divina Providência, Providenciai!
Desde criança, eu tinha o sonho de ver Nossa Senhora e me
contaram que ela aparecia para quem rezava o rosário. A
partir de então, ao chegar da escola , terminava o almoço e
pegava meu “tercinho” para rezar e ver Nossa Senhora.

Editorial

São Daniel Comboni - Bispo da África Central
(10 de Outubro )
Por: Brunna Gomes /Pesquisa:Canção Nova

“Eu sou uma missão nesta
terra, e para isso estou
n e s t e m u n d o ” .
(Papa Francisco)
Vivenciamos nos dias do
Cerco de Jericó, momentos
de fé e louvor. Nessa
semana incessante de
batalha espiritual, as
muralhas (conflitos e
dificuldades do dia-a-dia)
foram derrubadas pela força da oração pessoal e
comunitária.
Em Outubro e Novembro associamos missão com
devoção, espiritualidade e evangelização.
O mês missionário nos convoca a sermos Igreja em
saída levando Jesus a todos e a comunidade
paroquial está convidada a participar dessa
experiência no último final de semana e
experimentando mais um Kairós.
Dando continuidade à evangelização, o povo se
congrega em torno de nossa Padroeira.
Nossa devoção a Mãe da Divina Providência,
congrega o povo de Deus.
As comemorações em honra à Padroeira é um
momento forte de evangelização, aprofundamento
da fé e confraternização da comunidade cristã, além
de alcançar pessoas fora dos muros da Igreja. É um
acontecimento que eleva e promove humana e
espiritualmente a vida do povo de Deus.
Peçamos a Nossa Senhora que interceda por cada
um de nós, para que a alegria nos envolva e saibamos
acolher bem nossos irmãos, sendo Cristo em suas
vidas.

Padre Luiz Fábio Domingos
Expediente:
Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência - Vicariato de Jacarepaguá - 4ª
Forania.
Estrada dos Bandeirantes, 1755 - Taquara - Rio de Janeiro - Tel.: 2445-3826
Pároco: Luiz Fábio Domingos, Jones Campos / Diácono: Luiz Cláudio, Antônio
Lauria, Marcos André, Marco Antônio e Alexandre Fernandes.
Missas: 2ª, 4ª, 5ª e 6ª - 19h30min. / Sábado - 8h e 19h30min. / Domingo - 7h30min.,
9h30min. e 19h30min.
Capela São Miguel - Rua Hildebrando Accioly, 280 - Cidade de Deus - Sábado 17h.
Capela Imaculada Conceição - Rua Kaúngula, 562 - Quarto Centenário - Domingo
- 17h.
Secretaria: 2ª a Sábado de 9h às 13h e 15h às 19h - 1ª e 3ª Domingo de 8h30min. às
11h30min.
Equipe responsável: Pastoral da Comunicação (PASCOM) - Aline Gomes,
Zuleica e Edson, Sônia e Alexandre, Marcelo Mendonça, Carla Regina, Brunna
Gomes, Kaio Lessa, Matheus da Rocha, Thiago Oliveira, Marcella Luiza, Carla
Souza.
Designer: Ari José Rozeno
/ nsmaedadivinaprovidencia @pnsmaedadivinaprovidencia.
Site: www.nsmaedadivinaprovidencia.com.br (Responsável: Fabiana
Domingos).
Impressão: Rozeno’s Produção Gráfica
Vicariato de Jacarepaguá: Estrada do Capenha, 856 - Pechincha - Rio de Janeiro.
Tiragem: 1.500 exemplares.
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São Daniel Comboni, fundou
o 'Instituto para as Missões', a
ideia do projeto era salvar a
África.
São Daniel Comboni nasceu
em Limone (Itália), em 1831.
Único sobrevivente de oito
irmãos. Aos dez anos
ingressou num internato de
Verona. Quando tinha dezessete anos, ouvindo contar
as vicissitudes dos missionários na África, decidiu
dedicar sua vida à evangelização dos africanos. Em
1854 é ordenado sacerdote, quando contava 23 anos de
idade. Depois de uma cuidadosa preparação,
estudando árabe, medicina, música etc., partiu para
África em 1857.
Fundou em 1867 o Instituto para as Missões na África
que deu lugar ao que hoje são os Missionários
Combonianos.
Em 1877 é ordenado Bispo da África Central e logo a
seguir ordena sacerdote um antigo escravo, primeiro
padre africano daquele lugar, quando na Europa alguns
ainda negavam ao africano a evidência de ser pessoa.
Morreu aos 50 anos, a 10 de Outubro de 1881, no meio
desta gente que tanto amou. No momento da morte
abençoa os seus companheiros dizendo: “Não temais;
eu morro, mas a minha obra não morrerá”.
Beatificado por João Paulo II a 17 de março de 1996,
São Daniel Comboni foi canonizado pelo mesmo
Sumo Pontífice em 5 de outubro de 2003.
São Daniel Comboni, rogai por nós!

LITURGIAS DIÁRIAS MÊS OUTUBRO / 2019
Por: Calendário NSMDP/ Pesquisa: Kaio Lessa
01/10:Zc 8,20-23/Sl 86(87),1-7/Lc
9,51-56
02/10: Ex 23,20-23/Sl 90(91),1-6.1011/Mt 18,1-5.10
03/10: Ne 8,1-4a.5-6.7b-12/Sl
18(19),8-11/Lc 10,1-12
04/10: Br 1,15-22/Sl 78(79),1-5.8-9/Lc
10,13-16
05/10: Br 4,5-12.27-29/Sl 68(69),3337/Lc 10,17-24
06/10: Hab 1,2-3; 2,2-4/Sl 94(95),12.6-9/2Tm 1,6-8.13-14/Lc 17,5-10
07/10: At 1,12-13/(Sl)Lc 1,46-55/Lc
1,26-38
08/10: Jn 3,1-10/ Sl 129(130),1-4ab.78/Lc 10,38-42
09/10: Jn 4,1-11/Sl 85(86),3-6.9-10/Lc
11,1-4
10/10: 3,13-20a/Sl 1,1-4.6/Lc 11,5-13
11/10: Jl 1,13-15; 2,1-2 Sl 9a(9),23.6.16.8-9/Lc 11,15-26
12/10: Est 5,1b-2; 7,2b-3/Sl 44(45),1116/Ap 12,1.5.13a.15-16a/Jo 2,1-11
13/10: 2Rs 5,14-17/Sl 97(98),1-4/2Tm
2,8-13/Lc 17,11-19
14/10: Rm 1,1-7/Sl 97,1-4/Lc 11,29-32
15/10: Rm 1,16-25/Sl 18(19a),2-5/Lc
11,37-41
16/10: Rm 2,1-11/Sl 61(62),2-3.67.9/Lc 11,42-46

17/10: Rm 3,21-30/Sl 129(130),1-6/Lc
11,47-54
18/10: 2Tm 4,10-17b/Sl 144(145),1013ab.17-18/Lc 10,1-9
19/10: Rm 4,13.16-18/Sl 104(105),69.42-43/Lc 12,8-12
20/10: Ex 17,8-13/Sl 120(121),1-8/2Tm
3,14-42/Lc 18,1-8
21/10: Rm 4,20-25/(Sl)Lc 1,69-75/Lc
12,13-21
22/10: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21/Sl
39(40),7-10.17/Lc 12,35-38
23/10:Rm 6,12-18/Sl 123(124),1-8/Lc
12,39-48
24/10: Rm 6,19-23/Sl 1,1-4.6/Lc 12,4953
25/10: Rm 7,18-25a/Sl 118(119),
66.68.76.93-94/Lc 12,54-59
26/10: Rm 8,1-11/Sl 23(24),1-6/Lc
13,1-9
27/10: Eclo 35,15b-17.20-22a/Sl
33(34),2-3.17-19.23/2Tm 4,6-8.1618/Lc 18,9-14
28/10: Ef 2,19-22/ Sl 18(19a),2-5/Lc
6,12-19
29/10: Rm 8,18-25/Sl 125(126),1-6/Lc
13,18-21
30/10: Rm 8,26-30/Sl 12(13),4-6/Lc
13,22-30
31/10: Rm 8,31b-39/Sl 108(109),2122.26-27.30-31/Lc 13,31-35
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MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA, PROVIDENCIAI!
Por: cancaonova.com/ Pesquisa: Zuleica Lessa

Encontrar-se com a Mãe
do céu é uma experiência
incrível!
Um dia, com a graça de
Deus, quando Jesus nos
chamar e formos para o céu,
vamos nos encantar com o
rosto e o sorriso mais lindo
que Deus já criou na face da
terra que é o de Nossa
Senhora.
Mas, enquanto este dia não
chega, busque encontrar-se com a mãe de Jesus, pois ela
tem em seu coração a solução para todos os nossos
conflitos. Ela quer dar a mim e a você seu filho Jesus,
Aquele que perdoa os nossos pecados, cura as nossas
enfermidades, liberta-nos do mal e restaura nossas vidas.
Desde criança, eu tinha o sonho de ver Nossa Senhora e
me contaram que ela aparecia para quem rezava o
rosário. A partir de então, ao chegar da escola , terminava
o almoço e pegava meu “tercinho” para rezar e ver Nossa
Senhora. Ficava olhando para o céu, para as árvores na
expectativa de ver a mãe de Jesus. Quando começava a
ventar, o coração acelerava e a expectativa aumentava .
Os dias foram passando e Nossa Senhora não apareceu
para mim. Espera, aí Ela não apareceu da forma que eu
queria enxergar e sim do jeito que precisava aprender a
vê-la, com os olhos do coração.
Esta é a experiência de fé que tenho vivido no meu dia a
dia, ver com os olhos do coração Nossa Senhora
cuidando de mim e da minha família. Ela, sem dúvida,
enxuga minhas lágrimas, me coloca no colo, segura
minha mão e me faz caminhar com fé e esperança.
Posso testemunhar, eu tenho uma mãe que cuida de mim
e digo para você que esta mãe também é sua. Ela é a mãe
de todos nós! A mãe que provê todas as necessidades de
seus filhos e filhas. Nossa Senhora está sempre atenta e
nada passa despercebido ao seu olhar.
Assim como toda boa mãe é capaz de ouvir o choro do
seu bebezinho e a ele socorrer, quanto mais a mãe do céu .
Ao ouvir a sua voz, a voz de cada filho e filha, ela
apressadamente vem ao seu encontro provendo as
necessidades, desde a mais simples como aquelas
impossíveis aos olhos dos homens.
Experimente, você também, ver Nossa Senhora com o
olhar do coração! Ela aí está bem perto de você de forma
discreta, mas real cuidando de todas as coisas. Em cada
momento da sua vida reze esta oração com fé , sobretudo
nos dias mais difíceis e confie na ação materna da Virgem
Maria:
Vinde Maria chegou o momento
Va l e i - n o s a g o r a e e m t o d o t o r m e n t o
Mãe da providência prestai-nos auxílio
No sofrimento da terra e no exílio
Mostrai que sois mãe de amor e de bondade
Agora que é grande a necessidade. Amém!
Mãe da Divina Providência, providenciai!
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Kairós: Tempo de Graça.
Por: Aline Gomes

Durante uma semana no mês de Setembro
vivenciamos o Cerco de Jericó em nossa paróquia.
Neste mês de Outubro, estaremos todos reunidos,
novamente, em mais um grande momento de oração:
Kairós.
Kairós quer dizer "tempo de graça", tempo de buscar a
nossa cura espiritual, entregar nossos planos nas mãos
de Deus, nos permitir estar diante dele de coração
aberto, livre para presenciar a graça de Deus em nossas
vidas.
Que possamos, realmente, nos fazer presentes nesse
retiro, não apenas de "corpo presente" e sim de mente e
corações atentos para aprender, entender e aceitar o
agir de Deus em nós.
Que saiamos desse período de oração e convivência
com Deus cheios do seu Espírito Santo para darmos
continuidade à nossa missão, evangelizando a todos e
tentando ser o mais humilde possível nesta jornada,
levando a Palavra de Deus a todos os que necessitam.
Bom "Kairós" para todos!

ANUNCIE AQUI!
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Aparecida e sua mensagem

A missão da Igreja é salvar almas.

Por: Pe. Rinaldo Roberto de Rezende/ Pesquisa: Zuleica Lessa

Por: Canção Nova.com/ Pesquisa: Brunna Gomes

Deus se encantou com esta
mulher e a fez sua Mãe.
Bem escreveu Dom Helder
Câmara, saudoso arcebispo de
Recife e Olinda: "Não nos basta
tua sombra, ó Mãe, comove-nos
tua imagem!" É assim que nos
sentimos diante da pequenina
imagem da Senhora Aparecida. Como aconteceu esta "aparição"?
A história é muito comentada, mas podemos nos perder nos
detalhes e, por isso, arrisco contá-la numa pequena síntese.
Em 1717, iria passar pelo nosso Vale do Paraíba o Conde de
Assumar, uma visita ilustre para os pobres moradores da região
ribeirinha. Fazia parte da viagem passar pelo Porto de Itaguaçu,
hoje cidade de Aparecida. Conta-se que iriam servir uma refeição
para o Conde. O que tinham de melhor? Os peixes do Rio Paraíba.
Mas o rio não estava para peixe. Com receio de não terem o que
servir, pediram ajuda aos céus. Lançaram as redes, e nada. Até que
pescaram o corpo de uma pequena imagem e, em seguida, veio
para a rede a cabeça, da mesma imagem. Que imagem era essa?
Uma imagem barroca, de terracota, da Imaculada Conceição.
Acredita-se que esta imagem tenha sido lançada no Rio Paraíba
na altura da cidade de Jacareí. Por sinal, bem junto à ponte que
liga a Praça dos Três Poderes ao bairro São João, existe uma
antiga capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Mais um
detalhe, a padroeira da Matriz de Jacareí é a Imaculada
Conceição. A partir daí a pequenina imagem de cor morena,
devido ao lodo do fundo do rio, passou a ter como casa a casa dos
pescadores. Tempos depois improvisaram uma pequena capela. A
fama da imagem foi crescendo. Qual imagem? Aquela
"aparecida" nas águas do rio. Daí vem o nome, que se tornou
nome de tantos e tantas: Aparecida. Alguém poderia se perguntar:
qual a mensagem deixada? Como tantos outros já disseram, aqui
registro o seguinte: a mensagem de Aparecida está ligada ao
modo como apareceu e ao contexto histórico. A imagem da
Imaculada Conceição traz Maria grávida de Jesus. É de uma
mulher grávida. Maria vem para nos apresentar Jesus, para nos
apresentar a Jesus. Isto é o que importa. A imagem está de mãos
postas, como que rezando. A nós ela pede que façamos o que Jesus
nos disser, a Ele ela intercede por nós: "Eles não têm mais vinho",
como no Evangelho de João, no capítulo segundo. A cabeça e o
corpo precisam ser unidos, como a Igreja Corpo Místico de Cristo
precisa estar unida a "Cristo Cabeça". Sem Ele, cabeça deste
corpo, nada somos e nada podemos. Ainda, a imagem vem para a
barca dos pescadores. A barca é símbolo da Igreja nos
Evangelhos. Maria entra na história do nosso povo, da Igreja no
Brasil. A imagem brota das águas, como nós brotamos para a
Igreja pelas águas purificadoras do Batismo. A imagem vem para
os pequenos, para os pobres, e num período em que os negros
viviam no regime da escravatura. Aí vem uma outra
"coincidência": só em 1888 a imagem recebe uma" casa digna",
que hoje chamamos de Basílica Velha. Parece-nos que ela esperou
seus pobres filhos serem libertos para aceitar um presente melhor.
A casa só veio quando seus filhos foram libertos. Ela é a Mãe
Morena do povo brasileiro. Também quero sublinhar os presentes
que o povo deu à imagenzinha: uma coroa, uma capa. Assim ela
foi ornamentada. Deus se encantou com esta mulher e a fez sua
Mãe. Ela, por sua vez, também nos encantou. Contemplando a
pequenina imagem, vemos um esboço de sorriso em seus lábios.
Ela é, sem dúvida alguma, o sorriso de Deus para a nossa gente,
para todos nós!

A palavra missão vem do
latim “mitto”, que
significa enviar. O mês de
Outubro é dedicado pela
Igreja Católica às missões,
sendo um mês onde se
celebra o dia de alguns
santos missionários,
dentre estes Santa
Teresinha do Menino
Jesus, considerada
padroeira das missões.
“Enviada por Deus às
nações, para ser o
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sacramento universal da salvação, a Igreja, em virtude
das exigências íntimas da sua própria catolicidade e em
obediência ao mandamento do seu fundador, procura,
incansavelmente, anunciar o Evangelho a todos os
homens. “Ide, pois, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos
mandei. E eis que Eu estou convosco todos os dias, até
ao fim do mundo.” (Mt 28,19-20) (cf. CEC p. 849).
Chamados a imitar Cristo
Como membros do corpo místico da Igreja, devemos
assumir a missão como o motivo principal da nossa
existência. Somos chamados, a partir do nosso batismo, a
imitarmos Cristo, fazendo parte da redenção no mistério
da Cruz vivido pelo Crucificado, levando a salvação a
todos, como diz São Paulo aos Colossenses 1,24:
“Completo o que falta às tribulações de Cristo em minha
carne pelo seu Corpo, que é a Igreja.”
Salvar almas! Essa foi a missão que os santos assumiram
em suas vidas, cada um conforme o carisma e vocação
que eram chamados, mas com o mesmo objetivo: salvar
almas! Seja na penitência, na oração, no anúncio do
Evangelho ou na caridade, tudo isso é para a salvação dos
filhos de Deus. [...]
É por amor que renovamos nossas forças e nos
colocamos a caminho de outros corações, onde Jesus
deseja fazer morada. Àqueles que já experimentaram
desse encontro pessoal com o Senhor, também se
revestem desse ardor de querer fazer Jesus conhecido a
todos.
Podemos até fazer uma analogia. Os missionários são
como “navios”, movidos pelo combustível do amor, que
precisam chegar à terras a serem conquistadas, que são os
corações humanos.
Mas a missão só é possível de ser realizada pela
condução do Espírito Santo, que nos capacita. Por isso,
em cada missão, peçamos o auxílio d'Ele. Somente
movidos pelo Espírito de Deus chegaremos onde
precisamos evangelizar!
Mensageiro da Divina Providência Outubro / Novembro 2019

Agenda
Por: Marcelo Mendonça

OUTUBRO

REZA DO TERÇO NAS PRAÇAS DO BAIRRO TODOS OS SÁBADOS ÀS 16h - LEGIÃO DE MARIA
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO TODAS QUINTA-FEIRA 18h30min e 20h
Data

Data

EVENTOS & REUNIÕES

02

4º DIA DO ECC (DEPOIMENTO DOS CASAIS)

04

MISSA DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

05

BATISMO NA PARÓQUIA
EVENTO DO CINE EAC
NO COLO DE MARIA - CONSAGRADOS - 18h
VIGÍLIA JOVEM - JUDI

19

09

5º DIA DO ECC
REUNIÃO DO CPP

11

8º ANIVERSÁRIO DO TERÇO DOS HOMENS

12

NOSSA SENHORA APARECIDA
MISSA ÀS 8H NA PARÓQUIA
MISSA E PROCISSÃO ÀS 17H NO CONDOMÍNIO
MERCK

18

ENCONTRO FORMATIVO - CONSAGRADOS - 20h

20

26

27
31

EVENTOS & REUNIÕES
2º ENCONTRÃO DO ECC
VISITA AO LAR MARIA DE LURDES (CRIANÇAS
ESPECIAIS) - OVS
REUNIÃO DA PASTORAL DO DÍZIMO (20h)
PREPARAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA A MISSÃO
POPULAR DE 8H ÀS 12H - COMIPA
4º KAIRÓS
CELEBRAÇÃO DA VIDA - PASTORAL DA
CRIANÇA
ENCONTRÃO DO EAC
MISSÃO POPULAR NA VILA SAPÊ, NO IV
CENTENÁRIO - COMIPA
FESTA DAS CRIANÇAS DA CATEQUESE
REUNIÃO DE CPP

NOVEMBRO
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO TODAS QUINTA-FEIRA 18h30min e 20h
NOVENÁRIO DA PADROEIRA DE 7 À 15 DE NOVEMBRO
TRÍDUO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LEGIÃO MARIA DE 24 À 26 DE NOVEMBRO
Data

02

EVENTOS & REUNIÕES
FIÉIS DEFUNTOS - TRABALHO APOSTÓLICO
NOS CEMITÉRIOS - LEGIÃO MARIA
NO COLO DE MARIA - CONSAGRADOS - 18h
ENTREGA DOS PRODUTOS PARA A FESTA DA
PADROEIRA (GINCANA)

Data

17
20

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
CAFÉ DA PADROEIRA - EVENTOS

03

04
09

10

15

16

MISSA NA INTENÇÃO DAS ALMAS DOS
LEGIONÁRIOS FALECIDOS - LEGIÃO DE MARIA
FESTA DA PADROEIRA COM BARRAQUINHAS
APRESENTAÇÃO - DANÇART

23

PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RIFAS (PELA
MANHÃ)
FESTA LITÚRGICA PADROEIRA
RENOVAÇÃO DOS VOTOS - CONSAGRADOS
ROLEZINHO MARIANO DA CATEQUESE
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FESTA LITÚRGICA PADROEIRA
MISSA COM CORAL MATER NOSTRA - 7h30min
CONSCIENTIZAÇÃO NEGRA
ENCONTRÃO DO EAC
CURSO EMAÚS - EESA

24

CRISTO REI - ENCERRAMENTO DO ANO
LITÚRGICO
CURSO EMAÚS - EESA
ENCONTRO DE CORAIS ÀS 16H NA PARÓQUIA
FESTIVAL DE SORVETE - CATEQUESE
RETIRO PARA MEMBROS DA PASTORAL DO
CANTO

28

REUNIÃO DE CPP

FESTA DA PADROEIRA COM BARRAQUINHAS

ENCONTRO ARQUIDIOCESANO NO
SANTUÁRIO N.SRA. DA PENNA - LEGIÃO
MARIA

EVENTOS & REUNIÕES

ANIVERSÁRIO DA PASTORAL SOCIAL - MISSA

29

EM AÇÃO DE GRAÇAS - 19h30min

30

SANTO ANDRÉ
CELEBRAÇÃO DA VIDA - PASTORAL CRIANÇA
RETIRO DOS CÍRCULOS BÍBLICOS

5

Aconteceu na Paróquia...
1

2

Dia do Padre (04/08/2019)

Noite de Caldos do ECC (03/08/2019)
4

3

5

Semana Nacional da Família
(10 à 17/08/2019)
7

Café da Manhã dos Pais da Catequese
(18/08/2019)
10

Solenidade em Homenagem ao Aniversário
Natalício do Pe. Jones (24/08/2019)
13

Feira Bíblica da Catequese
(08/09/2019)

Luau do EAC (10/08/2019)
6

Curso Nova Vida para os Crismandos
(17 e 18/08/2019)
8

Solenidade da Assunção de
Nossa Senhora (18/08/2019)
9

Retiro de Casais (18/08/2019)
11

Comida di Buteco (24/08/019)
12

Terço Luminoso com as Famílias
(30/08/2019)

3º Avivamento para Jovens (25/08/2019)
14

15

Apresentação dos Novos Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão
(15/09/2019)

Cerco de Jericó (09 à 15/09/2019)

Pesquise: http://www.nsmaedadivinaprovidencia.com.br/ clique no (flickr ) e veja mais fotos!
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VOCÊ CRIA COM A SUA IMAGINAÇÃO,
E NÓS PASSAMOS PARA O PAPEL !

Livros
Revistas
Jornal
Cartaz
Bloco
Talão

Cartão de Visita
Panfleto
Folder
Papel timbrado
Envelope
E outros....

Tel.: (21) 96425-8716 / 97239-9120
3309-4586
rozenosgrafica@gmail.com

ANUNCIE AQUI!
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