
 

 

INFORMATIVO VOCACIONAL DAS RELIGIOSAS DO SS. SACRAMENTO  
REGIÃO BRASIL - ANO XXX Nº83/2012 

Acompanhemos as propostas da Igreja para este mês vocacional e demos  

a resposta que Deus espera de nós.  

“Sim Senhor, aqui estou... Envia-me”. 
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 Um mês especial 

Queridos (as) leitores (as),  
 

O mês de agosto é tradicionalmente dedicado para a promoção e oração pelas 

vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Cada ano a Igreja nos apresenta uma no-

va proposta para reflexão, seu objetivo é motivar aqueles e aquelas que estão na caminha-

da de discernimento vocacional e ao mesmo tempo auxiliar a fidelidade de todos os que, 

respondendo ao chamado de Jesus, já se encontram na vivência vocacional e na missão. 

Falando em motivação, o que não nos falta é motivos para celebrar a vida em 

Cristo e na Sua Igreja. Veja o que a Igreja nos apresenta para nos ajudar a crescer na fé,  no discernimento 

vocacional e no engajamento pastoral: 

▪ O Papa nos convoca a viver do dia 11 de Outubro de 2012, até o dia 24 de Novembro de 2013 o ANO da FÉ;  

▪ Estamos celebramos cinquenta anos da abertura do Concílio Vaticano II;  

▪ São 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica; 

▪ Estamos nos preparando para celebrar 300 anos de existência de nossa Congregação;  

▪ Em 2013, a Jornada Mundial da Juventude será no Brasil, com lema: “Ide e fazei discípulos entre todas as nações”.  

▪ Também em 1013 a Campanha da Fraternidade terá como foco a juventude, com o lema “Eis me aqui, envia-me”. 

▪ Em outubro de 2012 teremos o Sínodo para a Nova evangelização e transmissão da Fé.   

  

 Queridos (as) leitores (as), seria necessário um número especial do jornal para continuar expondo os moti-

vos que nos são apresentados para incentivar nossa participação na vida da Igreja e para darmos uma resposta ao 

chamado de Deus, com um engajamento ativo nesta caminhada de fé, de responsabilidade cristã, de engajamento 

comunitário e de vivência de nosso batismo. Vejam queridos (as) jovens, motivos não nos faltam, a Igreja em sua 

ação dinâmica, com a força criativa do Espirito Santo que a conduz, nos convoca, nos motiva, nos anima. E nós? 

Qual nossa resposta ao convite de Jesus que nos vem por meio de nossa Mãe Igreja? Estamos dispostos a nos enga-

jarmos neste processo dinâmico de participação, de envolvimento, de resposta vocacional? Jesus Cristo espera nosso 

SIM. A Igreja espera nosso SIM, a humanidade espera nosso SIM. O Reino de Deus já está no meio de nós. Mui-

tos, porém ainda não ouviram esta boa notícia. Quem irá anunciar esta boa nova a tantos irmãos e irmãs? O Senhor 

espera que saia de nós a mesma convicção do salmista: Eis que venho ó Pai... com prazer faço a vossa vonta-

de.” (Salmo 40, 6-7) 

Este Mês Vocacional vem de modo especial nos convocar. A Igreja por meio da Animação Vocacional nos 

apresenta como tema para reflexão ao longo do mês: “Chamados à vida plena em Cristo”, com o lema “Eis que 

faço novas todas as coisas!” (Ap 21,5). 

Quer assim nos ajudar a amadurecer na busca da vontade de Deus para que possamos dizer: Senhor da mes-

se e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite: “Vem e 

segue-me”. Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria para ver o cami-

nho e generosi-dade para seguir tua voz.  

Que Maria, mãe da Igreja, modelo dos seguidores do Evan-gelho seja nossa intercessora na 

resposta vocacional que devemos dar. 

Desejo a todos (as) uma feliz caminhada vocacional. 

 

Irmã Cislene Aparecida Lirolla 
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Cuidar das Sementes 
Ainda me lembro da aparência do JORNAL e até de alguns artigos dos primeiros Sementes que 

Brotam que li, quando ainda era vocacionada: o dinamismo da sequência da semente de feijão 

brotando e crescendo, as partilhas das formandas da época, como por exemplo as que viviam 

no Bariri quando tudo por lá era começo e novidade mesmo para a Congregação, as receitas da 

Ir. Bárbara... 

Na minha imaginação, tudo era tão bonito e promissor e o sonho de fazer parte desta caminha-

da ia ganhando força. 

Nosso jornal se manteve constante e desde a sua fundadora, Ir. Maria de Fátima Ribeiro Teles, 

até cada uma das formadoras e formandas, das animadoras e das responsáveis pela Pastoral Vo-

cacional, tantas mãos colaboraram para que ele fosse sempre um instrumento de incentivo na 

caminhada daquelas que o Senhor chama a fazer parte da vida sacramentina. 

Afinal de contas, a experiência de um Deus que chama, a busca, as pistas para discernir a nossa vocação, as dificulda-

des da caminhada, os medos e as resistências, as graças recebidas, tudo isso transformado em partilha, é uma grande 

ajuda. Ainda mais neste tempo em que a escolha de uma vida de serviço e doação encontra tantos obstáculos nesta 

sociedade individualista e consumista em que vivemos... 

Num mundo em que a informação costuma disseminar a violência, o sensacionalismo e a futilidade, nosso pequeno 

jornal, tal qual uma sementinha, proclama o Deus da Vida, que ouve o clamor de seu povo (Ex 6, 5), que chama e en-

via operárias para sua messe, que caminha ao nosso lado e nos convida a sermos discípulas-missionárias da ESPE-

RANÇA e da PAZ que brotam da Eucaristia. 

Nosso jornal vai mudando de formato, vai em breve chegar à WEB, mas a sua essência, a sua missão, é sempre a mes-

ma: apoiar nossa caminhada rumo à descoberta e à concretização da nossa vocação. 

 Coloquemos, então, toda nossa confiança em Jesus e cultivemos com amor esta graça que é o seu chamado em nossa 

vida! Seu amor é fiel: ele nunca nos abandona. E ele se manifesta através de tantas pessoas e situações, de tantas medi-

ações, mesmo as mais discretas, mesmo as mais pequeninas, como um artigo de jornal. 

“Deus, que dá semente ao semeador, também dará o pão em alimento; para vocês multiplicará a semente, e ainda fará crescer o fruto da 
justiça que vocês têm.  E vocês ficarão enriquecidos de todos os modos para praticar toda espécie de generosidade, que provocará a ação de 
graças a Deus por meio de nós.” (2 Cor 9, 10-11) 

                                                                                                                                                                  Ir. Ana Ida 
Valence - França 

 

 

UMA NOVA EXPERIÊNCIA 
 

Queridos (as) leitores (as),  

Quando Deus nos chama, e nós respondemos SIM, Ele nos confia algumas missões. Sen-

do assim, para cumprir uma destas missões, aqui estou na bela cidade histórica de Cachoeira, num 

período de estágio no Colégio SS. Sacramento.  

Estou muito feliz. E com o coração cheio de amor e confiança em Deus, vou ajudando 

minhas Irmãs a implantar o Reino do Pai, e como Padre Vigne, tornando Jesus conhecido, amado e servido no mundo.  

Conto com as suas orações. 

Que Deus abençoe a todos (as). 

                                                                                                                                                  Célia Mendes da Rocha  

Noviça 

http://www.paulus.com.br/BP/2B.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1SI.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/WH.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/JMZ.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/131.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/13F.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/Y5.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/RS.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/7NJ.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/WH.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/YI.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1XD.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/10L.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/3L.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/IT.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/RS.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/HW.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/RS.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1RH.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/3R.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/7I.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/4N2.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/LB.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/WM.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/3S5.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/CPR.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/P6.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1LB.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/2B.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/HQ.HTM
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Notícias do Pará 
 

  Olá, me chamo Terezinha, é com grande alegria que escrevo para o jornal Sementes que Brotam. Sou 

da Diocese de Conceição do Araguaia no Pará e membro da Comunidade São João Batista em Sapucaia, onde partici-

po desde algum tempo. 

  A nossa Diocese está vivendo a Missão Continental, participei da 

Semana Missionária em minha Paróquia juntamente com as Irmãs, fazendo visitas e 

encontros com o povo. Tudo isso que estou vivendo é uma graça. Cada vez que era 

convidada a participar, meu coração se alegrava, não só na missão, mas em todos os 

trabalhos realizados na Comunidade.  

  Esse ano, participei do Encontro Vocacional em Redenção, onde 

tive a oportunidade de  conhecer um pouco mais a Vida Religiosa, e com a graça de 

Deus  quero continuar caminhando. Agradeço a Jesus pelo dom da vida, pelos amigos, por tudo que vivi até hoje. 

Que a paz reine em nossos corações, Grande abraço. 

                    

                                                                                                Terezinha 
Sapucaia - Pará 

PARTILHANDO... 

 

  “Tomei-te dos confins da terra, e te chamei 
desde os seus cantos, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi.”  

(Isaias 49,9) 
 

Queridos (as) leitores (as) do  Jornal Sementes que Brotam, 

 

Fico feliz em partilhar com vocês o meu período de estágio na Comunidade do 

Padre Ovídio, em Feira de Santana. É um tempo de graça em que Jesus me faz o convite 

para estar em sua presença caminhando na alegria, sabendo que todo acontecimento é obra 

do seu amor e da sua divina providência. Neste entusiasmo de entrega, confiança e de liber-

dade eu procuro ser uma presença para a comunidade, sempre aprendendo algo de novo 

como trabalhar no ensino infantil que está sendo uma aprendizagem enriquecedora, sempre 

fazendo com dedicação e amor. 

A experiência de conviver com os jovens do ensino médio é muito prazerosa onde 

tive oportunidade de fazer laços de amizade e de confiança. Outra experiência que me ajudou a conhecer melhor o colégio foi um 

encontro de Espiritualidade para professores e funcionários foi muito gratificante, tive mais aproximação e envolvimento com 

todos os participantes presentes. 

Sempre existirão desafios. Mas a graça de Jesus é maior, e eu espero que neste período de luz e renovação o Senhor 

mostre a Sua vontade em minha vida.   

 Abraços afetuosos, 

 
Claudia Regina 

      Noviça 
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“TUDO É GRAÇA DEUS NOS CONDUZ” 
 

Queridos (as) amigos (as) e leitores do Jornal Sementes que Brotam 

 Em primeiro lugar, agradeço a Deus por tudo que ele realizou neste período do dia 13 de 

junho a 14 julho de 2012, e agradeço à congregação, à equipe de formação e a minha comunidade 

por me ter oferecido esta oportunidade e acreditarem  na minha formação inicial. “Tudo é graça 

Deus nos conduz”.  

 Chegou o grande dia de minha experiência no berço da CONGREGAÇÃO e NOSSA 

MÃE MARIA SANTÍSSIMA. Quando chegamos fomos recebidas com grande amor, alegria, disponibilidade de nossas irmãs da 

Casa Mãe em Valence-França. De nossa parte, um grande esforço para a comunicação. 

 O primeiro lugar que visitamos foi o berço da nossa Fé. Em Roma pude perceber a beleza que Deus nos concedeu de 

contemplar cada espaço santo onde imaginamos a dor e o sofrimento de tantos irmãos que morreram pela Fé em Cristo. Nesta 

experiência, pude reacender a minha fé pela Igreja e abraçar a vontade de Deus em minha vida. Visitamos o túmulo do Bem aven-

turado João Paulo II, quanta alegria, e confiança em sua intercessão. Agradeço às Irmãs da Itália por tudo que fizeram por cada 

uma de nós.  

 Em Valence, visitamos a Igreja de Saint Jean-Baptiste, momento de alegria e de conhecer o lugar onde nosso querido 

Pierre Vigne pisou e rezou o nosso “LOUVOR EUCARÍSTICO”. Fiz a experiência de pertença a nossa congregação, ao mesmo 

tempo em que me conscientizei da responsabilidade, respeito e amor que devo ter pelo nosso passa-

do. Senti a presença do Bem Aventurado Pierre Vigne.  

 Conhecemos também Rencurel, lugar onde o Padre Vigne fez sua ultima missão e morreu. 

Vendo o caminho tão distante, imaginei! Quanto amor pela Igreja e pelo povo! O nosso Pai Espiritual 

junta suas forças para trabalhar ainda uma vez pela salvação das almas. 

Grande graça foi conhecer Boucieu le Roi, a  Capela onde Pierre  Vigne está enterrado e a GRANDE 

VIA-SACRA que ele construiu. Quando lá cheguei, coloquei-me diante do meu Fundador, nossa 

Congregação e a nossa missão. Momento de muita graça! Fazer a VIA-SACRA é “deixar-se tocar e apren-

der a amar a vontade de Deus para mudar de vida”. O caminho duro e belíssimo. No silencio forte é possível perceber o amor do Bem 

aventurado Pierre Vigne por Jesus Cristo em seu sofrimento e a intimidade que ele tinha pela Palavra de Deus. “É A PIEDADE 

SUPRINDO A POBREZA, AQUELES QUE NÃO TINHAM RECEBIDO SENÃO POUCOS BENS DESTE MUNDO 

LHE OFERECIAM SEUS TRABALHOS E SUA ARTE”. “A justiça e a honestidade de Pierre Vigne se 

conjugam com uma imensa confiança naquele de quem vem todo dom”.  

 O nosso retiro iniciou com uma frase que nos conduziu "UM RETIRO EM BOUCIEU LE 

ROI... UMA GRAÇA PARA UMA SACRAMENTINA"!  Foram momentos de graça em nossas parti-

lhas e uma entrega total a Deus, todo o retiro suscitou em mim o valor da pertença a esta família onde 

Deus me colocou e a responsabilidade por este grande tesouro. Eu disse quando ia embora: Adeus Bouci-

eu, quem sabe se um dia voltarei para morar. Por que quem faz a verdadeira experiência, quer voltar para 

cuidar do grande tesouro que o nosso Bem aventurado Pierre Vigne deixou para a nossa congregação.  

 No Santuário de Lourdes foi momento de reavivar o amor por Maria. Que lugar de silêncio, oração, solidariedade de 

tantas pessoas que deixam suas casas para levar os doentes à gruta de Bernadete, para pedirem uma cura, todos os lugares respira-

va a presença de Deus. Tudo é graça.   

 Peço ao nosso bem-aventurado Pierre Vigne a graça de ser atenta às suas orientações e viver com mais fervor e paciência 

nos meus longos e rudes sofrimentos e firmeza no meu estado. Termino com esta pequena frase “QUE PROGRESSO FARIAM 

AS PESSOAS QUE LESSEM ESTE LIVRO: “A CRUZ”  

 A todas, meu carinho e oração,   

                                                                                                                                                         Ir. Socorro 

Juniorista - Senhor do Bonfim  
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UM PRESENTE DE DEUS...  

 Queridos leitores do Jornal Sementes que Brotam,  

 É uma alegria partilhar com vocês uma das experiências mais marcantes da minha 

caminhada na formação inicial. Foi-me oferecida a oportunidade de ir às fontes de nossa 

Congregação. Esta experiência durou o período de um mês, o que, para mim, passou mui-

to rápido. Mas vivi intensamente cada momento. 

 As palavras não são o bastante para explicar o tamanho da emoção sentida, em 

cada acontecimento, em cada lugar visitado, em cada descoberta, e principalmente o mer-

gulho nas nossas origens. O sentimento de pertença se renova. E o amor pela nossa família 

religiosa cresce dentro de mim. 

 Muito me marcou o interesse das Irmãs, principalmente da Ir. Jailde e o seu Conselho em nos proporcionar a vivên-

cia desse momento com intensidade, para isto, não nos faltou nada. Sem falar que as Irmãs não mediram esforços para nos 

acompanhar em muitas das atividades.  

 Foi - nos dada a oportunidade de irmos a Roma e a Lourdes. Momen-

tos fortes onde vivemos a comunhão com tantos peregrinos que visitam estes 

lugares.  Assim, pudemos renovar nossa Fé.  Momentos marcantes também 

foram os de visita às nossas, Irmãs, nas Casas de Repouso, e algumas comuni-

dades, pois tivemos a graça de escutar a experiência de algumas delas e o incen-

tivo para dar continuidade à nossa caminhada. 

Com toda a alegria que trago no coração, agradeço ao Bom Deus por tão gran-

de oportunidade, e a toda Congregação por nos ter proporcionado este mo-

mento forte de formação. 

A todas,  meu fraterno abraço,   

                                  Ir. Maria Gilma 

Farol-Alagoas  

A Vocação é o Dom do Amor de Deus 
 

Queridas Leitoras do Jornal Sementes: A Vocação é o Dom do Amor de Deus 

“Em atenção a Tua Palavra, lançarei as redes!” Lc 5, 1-11 

Desde sempre, Deus  nos agraciou com este Dom tão precioso; por isso é que dizemos: “A Vo-

cação vem de Deus, não é propriedade nossa...” 

A vocação com que Deus nos presenteou deve ser vivida todos os dias, em qualquer situação em 

que nos encontrarmos, sejam difíceis ou não. 

Como diz o cap. 2 do Livro do Eclesiástico: “Se entrares para o serviço de Deus, permanece firme e prepara 

a alma para as dificuldades.” O chamado que recebemos de Deus para a vocação Sacramentina é este: Vivamos em 

união com Jesus Cristo, através da sua Paixão, do Sacramento da Eucaristia, na comunhão 

do Corpo e Sangue do Cristo, que se oferece a nós todas sem reservas, e que deseja que 

sejamos disponíveis para fazer a vontade do Pai. 

Como diz Pe. Vigne: a nossa vocação é um Dom, uma resposta de Amor. Que 

possamos viver esse Dom de uma forma gratuita, exercendo continuamente o perdão, a 

caridade, a paciência e a compreensão para com o nosso próximo. 

Um abraço, orações e até a próxima ! 

   Maria Patrícia 
    Aspirante 



 

 

SEMENTES QUE BROTAM  Página 7 

 

O Projeto de Deus!  
 

É com alegria na alma que reflito sobre o projeto de Deus para mim. 

Você já refletiu sobre o projeto de Deus na sua vida? Para que Ele a gerou? 

Refletindo sobre este projeto, vou percebendo o que Ele quer. Tal projeto é 

iniciado, desejado a partir da nossa primeira morada: o Coração de Deus. Ele nos gera 

e coloca em nós sua essência. 

Deus não nos criou de repente, Ele nos desejou e nos planejou. Depois de 

nos gerar em seu coração e colocar em nós a essência do seu amor, ELE projeta em 

nós seu desejo, nos chama pelo nome, escolhe para nós um pai e uma mãe, a família 

como o meio que vai nos ajudar a realizar esse projeto aqui neste mundo. Viemos do Amor, para vivermos no Amor e voltar-

mos para o Amor. 

 Já nascemos com a vocação certa, infundida, projetada e desejada por Deus, no percurso da nossa caminhada. Todos 

os acontecimentos da nossa vida, nossa história são sinais de Deus para nos preparar, nos ajudar a discernir e descobrir o dese-

jo Dele para nós, qual é nossa vocação específica, qual é o nosso lugar neste mundo. 

Trazemos também em nossa alma uma saudade que nada e nem ninguém pode preencher, na verdade essa é a saudade 

de nossa primeira morada; o coração de Deus, onde fomos gerados, e descobrir qual é a nossa vocação específica, desejada por 

Deus e vivê-la no lugar certo, na missão certa, com os dons certos, dados por Ele; é ter encontrado o caminho de volta para a 

nossa primeira morada; o Seu coração. 

Só descobriremos qual é nossa vocação específica desejada por Deus e infundida em nós, quando vivemos uma vida 

de profunda oração com Deus, quando nos alimentamos da palavra de Deus e quando nos alimentamos com abertura de alma 

e coração da Sagrada Eucaristia, “Corpo e Sangue de Cristo”. Fiquemos também atentas ao percorremos com o Senhor os 

acontecimentos, percebendo neles os meios dados por Deus para nos conduzir, descobrir, 

confirmar e viver nossa vocação, assim, seremos felizes fazendo o outro feliz alegrando o co-

ração de Deus.  

   “Que eu caminhe firme na retidão... Que minha vida leve 

cada um a Te bendizer.” (Padre Pierre Vigne) 

Clautide Alves de Souza - Aspirante 

                                                                                            Dispensário Santana 

 Queremos parabenizar nossas Irmãs da comunidade de Cipó que se preparam para  

celebrar 25 anos de presença nesta comunidade. 

Parabenizamos também as Irmãs de Altinho pelos 15 anos de presença e trabalhos pastorais em terras  

Pernambucanas. 

Louvemos a Deus pelas Irmãs que ao longo destes anos serviram nestas co-

munidades... 

Unimo-nos à ação de graças daquelas que servem no hoje da história. 

Por tudo damos graças... 

Que ELE seja mais Conhecido, amado e servido por todos... 
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Ir. Judite - Noviciado 
Av. Leovigildo Filgueiras. 211-Garcia 

CEP - 40100-000  - Salvador - Bahia  

Tel (71) 3311-4047 

ir.juditeandradea@hotmail.com  

Irmã Rita Maria - Aspirantado 

R.: Vênus, 275 - Jardim Acácia 

CEP - 44.070-750  - Feira de Santana - BA 

Tel  (75)  3223 1479 

ir.ritapascoal@hotmail.com  

Ir. Doralice - Postulantado 
Alto do Bariri, Plataforma 

CEP 40715-680 Salvador - BA 

Tel.(71) 33984143 

irdoralice@hotmail.com  

Ir. Cislene  - Pastoral Vocacional 
R.: Manoel Inácio de Lucena, 241 

CEP: 63260-000 – Brejo Santo – CE 
Tel: (88) 3531-0919 

irmacislene@gmail.com 

 

ENCONTRO FRATERNO 
    

 Queridos leitores, 

         “Oi que prazer que alegria o nosso encontro 

de irmãos, de Irmãs”! 

 

Como o salmista, nós também cantamos de alegria pela realização do Encontro das Pequenas 

Comunidades que aconteceu em Feira de Santana nos dias 13 a 15 de julho. 

Vivenciamos momentos de aprofundamentos, celebrações, partilhas e confraternização. Con-

tamos com assessoria do Pe. José Raimundo da Diocese de Amargosa, atualmente residente 

em Roma. Os cinquenta anos do Concílio Vaticanos II e as Diretrizes da Ação Evangelizadora 

da Igreja no Brasil foram os temas norteadores do nosso encontro. 

Percebemos que se faz necessário retomar o Concílio para compreender a importância que ele tem para a nossa Igreja 

neste século XXI. E, também, precisamos vivenciar as urgências na Ação Evangelizadora a partir de Jesus Cristo. 

Concluímos o nosso encontro com uma oração de ENVIO, na certeza de que o Se-

nhor da vida está sempre ao nosso lado.  

Vale lembrar que estavam presentes as Irmãs que estão inseridas nas Comunidades: 

Alagoas - Pilar 

Bahia - Amargosa, Bariri, Cipó, Dispensário Santana, Noviciado e São José. 

Ceará - Brejo Santo 

Pará - Sapucaia 

Sergipe - Aracaju 

Obrigada ao Deus da vida e a todas as Irmãs que fizeram este Encontro acontecer. 

Ir. Fátima Ribeiro 

Sapucaia - Pará 

O próximo número sairá em novembro, contamos 
com sua participação. 

Envie seu artigo! Dê suas notícias! 
Os artigos devem ser enviados para: 

irmacislene@gmail.com 

mailto:ir.juditeandrade@hotmail.com
mailto:irdoralice@hotmail.com

