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Crisma: Ele 
quer, nós queremos!

Aparecida e os deliciosos 
cachorros-quentes
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Estimadas(os) paroquianas(os)

“Como são belos sobre as montanhas os pés do 
mensageiro que anuncia a felicidade, que traz as 

boas novas.” (Is 52,7)

Natal!
“Maria deu à luz seu filho e o colocou na 
manjedoura pois não havia lugar para 
eles dentro da casa.” (Lc 2,7)

Como e quando surgiu o presépio? 
Não é verdade o que contam, que São 
Francisco de Assis (1182–1226 d.C.) 
fez o primeiro presépio. Na realidade, 
ele estava acostumado a ver inúmeras 
cenas do presépio em sarcófagos, 

relicários, vitrais e pinturas em igrejas 
dos primeiros séculos. Também, como 
cristão, todos os anos celebrava o Natal, 
participando da missa do galo à meia-
noite.
O que fez, então, Francisco? Numa noite 
de Natal, acolheu os pobres e doentes da 
região na pequena igreja de São Damião 
(símbolo da Restauração da “Igreja de-
cadente”) e celebrou com os mais pobres 
e marginalizados o Mistério do Deus 
Conosco, Emanuel. Então, realizou um presépio vivo!

O primeiro presépio – O ano 320 é a real data do primeiro presépio.
O presépio é o nascimento de Jesus no sentido profético. As figuras: 

o menino, o boi e o burro encontram-se no Museu das Termas (Roma).
O boi é o símbolo da bondade e da força pacífica. Todos se ali-

mentavam com o trabalho dele que lavrava a 
terra. O boi é um animal sagrado para vários 
povos. Em Isaías 1,3, lemos: “O boi reconhece 
seu dono, e o burro, o estábulo de seu senhor, 
mas Israel não conhece nada, e meu povo não 
tem entendimento.”

O filho de Deus nasce para todos os povos. 
O boi: o jugo da lei (o povo de Israel); o burro: 
o povo pagão.

O presépio representa o grande sonho de 
Deus. Todos os homens são como irmãos.

Na simplicidade de uma estrebaria en-
contram-se animais, pastores, reis, anjos e os 
vizinhos que acorreram. Depois que prestaram 
seu louvor e entregaram os presentes, voltaram 
cada um para sua realidade.

A meu ver, foi o único momento da His-
tória em que aconteceu um encontro sem 
diferenciação de classes sociais. Nas arenas e 
nos círculos romanos, os imperadores, a corte, 
os mais ricos tinham seus lugares de destaque. Hoje, nos teatros, há 
setores diferenciados – camarotes, frisas, balcão nobre, galerias... Nos 
shows, temos a área vip. Nos eventos, sejam religiosos ou de cunho 
civil, também temos os lugares de destaque. (Mas em nossas igrejas, 
em geral, não temos lugares reservados.)

O grande escritor russo, Dostoiévski, sentiu em sua própria pele 
essas diferenças. Quando participou da Corte, tinha seu lugar reser-
vado, mas quando foi cumprir pena na Sibéria, na noite de Páscoa, os 
presos só podiam participar da missa na porta da igreja, onde o frio 
gelava até a alma. O escritor dos Irmãos Karamazov, neste local, sente 
a presença de Deus e constata: o hábito faz o monge (cf. Recordação 
da casa dos mortos); as roupas de preso eram apenas externas, pois 
naquela situação ele se revestiu com a graça de Deus.

E hoje: sem-tetos, sem-terras, população de rua também não 
encontram lugar. As guerras, o terrorismo e as injustiças expulsam os 
seres humanos de seus países.

E você, qual seu lugar no presépio? Você se 
assemelha a qual personagem!?

Faço da mensagem dos anjos minha 
mensagem de Natal e Ano-Novo: 
“Glória a Deus no mais alto dos 
céus e na Terra, paz aos homens 
de boa vontade.” (Lc 2, 14)

Obra do abade 
senegalês Keur 

Moussa. Esse ano 
ela ilustrou as 

camisetas no Natal 
da paróquia
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Você sabia? 

Natal é Boa-nova, que a Igreja celebra há mais de 2000 anos. Os 
símbolos do Natal buscam reavivar nossa memória e tocar os 

corações desatentos quanto ao extraordinário evento que é o nas-
cimento de Deus entre nós. Nunca é demais relembrarmos alguns 
desses símbolos: 

• Coroa do Advento – é o tempo 
litúrgico que antecede o Natal. São 
quatro velas que, durante o Advento, 
se acendem uma a cada domingo: 1) 
a primeira pode ser roxa/vermelha, 
lembra Isaías, o profeta que anunciou a 
vinda do Salvador mil anos a.C.; pede 
vigilância, prontidão para o Cristo que 
vem; 2) a segunda pode ser vermelha/

azul... representa S. João Batista, anunciando que está próximo o 
Salvador; pede que preparemos o caminho, solicita a conversão; 3) 
a terceira, em geral rosa, lembra Maria, filha de Israel, que deu seu 
Sim e por obra do Espírito Santo gerou o Salvador. Significa alegria 
e esperança; e 4) branca/ amarela – significa alegria e paz (quando é 
branca) com a chegada de Cristo ou a realeza divina que vem salvar 
a humanidade (amarela).

• Presépio – a palavra vem do hebraico e significa manjedoura, está-
bulo. O mais importante símbolo do Natal lembra-nos que Cristo está 
presente entre nós e aguarda nossa acolhida. Ele nos indaga: “Posso 
fazer morada em seu coração e em sua vida?”

???

Natal e Ano-Novo 
na paróquia

• 23/12 - Natal das Crianças (9h30). E às 20h, encer-
ramento da Novena de Natal.

• 24/12 - Missas de domingo: 7h30, 9h, 10h30 e 
12h. E às 24h: Missa do Galo.

• 25/12 - Missas: 7h30, 9h, 10h30, 12h, 17h, 18h30, 
20h e 21h30.

• 31/12 - Missas: 7h30, 9h, 10h30 e 12h. Hora Santa, às 17h, pelo ano 
que passou. E missa de N. Sra. Mãe de Deus, às 18h.  

• 01/01 - Missas de Ano-Novo: 9h, 10h30, 12h, 17h,18h30, 20h e 21h30.

Agenda - Janeiro e Fevereiro
• 01/01 - 32 anos de Pe. José Roberto como nosso pároco.
• 06/01 - Festa dos Reis Magos. Folia de Reis com o gru-
po Sagrada Família, da Mangueira (16h30) e missa com 
Bênção da Romã (17h). Traga sua romã. 
• 12/01 - Missa de Ação de Graças pelos 30 anos da presença das 
missionárias da comunidade Donum Dei na Capela da Anunciação.
• 20/01 - São Sebastião.
• 02/02 - Festa da Apresentação do Senhor (Missa das Velas).  Às 18h.
• 03/02 - Bênção da Garganta (dia de S. Brás).  Às 7h30, 17h e 18h30.  
• 11/02 - Nossa Senhora de Lourdes - Oração em todas as missas 
pelos enfermos.
• A Capela da Anunciação, além das missas dominicais de sábado 
às 18h30 e domingo, às 9h30 passa a ter mais uma: domingo, às 18h. Confirme sempre os horários na secretaria

• Sinos – falam da alegria que devemos ter porque 
Cristo nasceu para ser nosso amigo e companheiro.

• Ceia de Natal – deve ter seu sentido comunitário 
recuperado, significando a Família de Deus que se reúne 
em alegre convívio ao redor da mesa, como Cristo se reuniu com os 
apóstolos e nos deixou a Eucaristia.

• Presentes de Natal – representam o grande pre-
sente que recebemos do alto: o próprio Deus que 

se faz nosso irmão.

• Árvore de Natal – toda verde, é sinal 
de vida (tendo resistido ao inclemen-
te inverno do hemisfério norte, de 

onde vem a tradição). Já as bolas nela penduradas (geral-
mente vermelhas como maçãs) significam os bons frutos 
oferecidos por Jesus à humanidade.  

Seguindo o calendário litúrgico, o Tempo do Natal inicia-se na véspera do 
Natal e segue até o primeiro domingo após a Festa da Epifania, no começo 
de janeiro. Durante esse período são celebradas pela Igreja as festas da 
Circuncisão do Senhor, da Sagrada Família, de Santa Maria Mãe de Deus, 
da Epifania, dos Reis Magos e do Batismo de Jesus.

(Com base em: O Mensageiro de Sto. Antonio, Frei Rinaldo, OSM; Mundo e Missão; e 

http://cleofas.com.br/simbolos-do-natal/)

Sta. Teresa D’Ávila amava imensa-
mente o mistério da Encarnação 
e tinha um amor todo especial 
pelo Natal; são dela os versos:

“Ó pastores que 
velais

A guardar vosso 
rebanho,

Eis que vos nasce 
um cordeiro,

Filho de Deus 
soberano”
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“ Uma desculpa é pior e mais terrível que uma mentira, pois uma desculpa é uma mentira precavida.” 

(João Paulo II)

• Que atividades desempenha na paróquia? 
Sou coordenadora da missa de segunda-feira, a 
Missa da Luz. Estou também na quarta e como 
coordenadora da missa de 18h30 de domingo. E, todas as vezes 
que tem festa na paróquia, eu venho trabalhar.

• Você prepara os cachorros quentes do lanche no Natal das 
Crianças, quantos calcula que faça nesse evento? Há quantos 
anos participa? Mais ou menos 20 anos porque todo mundo já 
foi embora e eu fiquei... Faço cachorro-quente para o Natal das 
Crianças mas também para a festa junina, para o dia de São Cosme 
e Damião e para a Páscoa. No sábado da Crisma [em novembro] 
fiz 500. No Natal, faço uns 600. 

• Como surgiu essa “vocação” para fazer os cachorros-quentes 
na paróquia? Pe. José Roberto me  convidou para vir uma vez, aí 
eu fiquei fazendo e estou aqui até hoje...

• E tem sua cocada famosíssima... E as empadas... minha canjica 
também é muito boa, e o sanduíche de pernil...

Entrevista

Aparecida e os deliciosos cachorros-quentes

Luiz Carlos Pimentel & Yasmine de Lucca

• É verdade que você toma conta quase sozinha 
de uma barraca no Ressurraiá, a festa junina da 
paróquia? Verdade! Eu e minha filha! Tem san-
duíche de pernil, cocada, cachorro-quente, café, 
chocolate, empadão. Para o Ressurraiá foram mais 
de 1000 cachorros-quentes.

• Você é Ministra da Eucaristia, fale um pouco 
dessa atividade. Acho que entrei em 2005. Sirvo 
sempre na missa das 18h30, mas também já passei 
pela de 10h30 e, quando é necessário, venho servir 
nas outras missas. Agora, por exemplo, estou as 
9h no lugar do Maurício.

• Qual sua profissão? Sou aposentada. Trabalhei 
muito tempo tomando conta de uma senhora; ela foi embora 
daqui em 2008, mas continua depositando meu salário!

• Tem filhos? Netos? Uma filha. Minhas “netas” são as cadelas, 
Chiara e Juju...

• Você participa ativamente da escola de samba Portela, conte 
como é essa relação... Estou lá desde 1970! Fiquei viúva, não quis 
mais casar e fui para a Portela. Desfilo na Ala do Mocotó, ano pas-
sado representamos o Jardim Botânico. Ano que vem ainda não 
sei qual será, mas já me ligaram dizendo que minha fantasia está 
pronta. Às vezes, a gente usa aqui na paróquia partes dessas fan-
tasias, todo ano dou algo para o Bruninho[da equipe de teatro].

• O que a Paróquia da Ressurreição significa para você? Tudo. 
Todos são meus amigos, brigamos e logo fica tudo bem. E adoro 
o Pe. José Roberto!

Em dezembro acontece na paróquia o Natal das 
Crianças que distribui presentes para cerca de 

500 jovens e, antes da entrega, é oferecido um lan-
che. Figura fundamental nesse lanche é a Aparecida 
Santos responsável por preparar nada menos do que 
500 cachorros-quentes para o evento! Ela também 
prepara esta e outras iguarias - para diversos even-
tos da Ressurreição, além de exercer várias outras 
funções na paróquia. Conheça um pouco sobre essa 
dedicada ministra da eucaristia que, ainda por 
cima, desfila todos os anos na Portela! 

Reflexão: 
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Comunidade do Morro do Pavão e Pavãozinho
Rua Saint Roman, 46. Tel.: 2267-0148

Capela da Anunciação

Missionárias: Irmãs Aline, Michelle e Maria Rosa.

Fale conosco: jornal@paroquiadaressurreicao.com.br

Este jornal é distribuído gratuitamente. 

Orientador Responsável: Pe. José Roberto Devellard
Coordenação, revisão e diagramação: Yasmine de Lucca

Tiragem: 1800

Missas
Sábado, às 18h30. Domingo, às 9h.

Secretaria
Sábado: das 9 às 11h.

Ambulatório (em parceria com a Firjan)
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 - Informe-se na secretaria.

Ginástica para 3ª idade
Terças e quintas, às 7h. As inscrições podem ser feitas 
no horário das aulas.

Grupo de Oração
Segunda-feira, às 20h. 

Pastoral da Criança
Último sábado do mês (pesagem de crianças), 
às 14h. 

Perseverança (Jovens) - 17h.
Grupo Jovem Alfa & Ômega: sábados, às 19h30.

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

Violão - sexta-feira, às19h.
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Responsáveis por anunciantes:  
Yasmine, Luiz Carlos e Terezinha.

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 (missa das crianças      • 18h30 (Pe. Theóphilo)
com Pe. José Roberto)             •  20h (s/ celebrante fixo)
• 21h30 (Pe. Gabriel)
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, transfe-
rem-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 a 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.
Neuróticos Anônimos - Domingo, às 17h.
Unção dos Enfermos, Comunhão (para doentes 
e pessoas impossibilitadas de ir à igreja) e Bên-
ção 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
Primeira sexta-feira do mês, às 17h, na Igreja.
Apostolado da Oração
Primeira sexta do mês, às 15h, reunião e hora santa. Em 
seguida, Missa do Coração de Jesus, às 18h.
Batismo
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.
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 
Missa todo dia 18, às 18h. 
Grupo Jovem
Jovens Unidos em Cristo (JUC) - sábados, às 20h. 
Grupos de Oração (Renovação Carismática)
Terça, às 16h e quarta, às 19h30.
Legião de Maria
Em dias e horários variados.
Meditação Cristã 
Terça, às 19h30 e quinta, às 18h45.
Pastoral da Comunicação (PasCom) 
Reuniões geralmente no primeiro sábado do mês, às 17h.
(a confirmar)

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

Casa de Retiro de Bacaxá 
Informações com Zezinho (98893.3886)

Anunciando... Jowal Queijos
Apresentamos, aqui, nossos anunciantes, 
para que você conheça quem oferece seus 
produtos/serviços em nosso jornal. Nesta 
edição, conversamos com o José Carlos, da 
Jowal Queijos.

• Que serviço oferece?  Venda de queijos 
e laticínios para restaurantes, lanchonetes 
e padarias (queijos tradicionais). O trabalho 
é mais concentrado na Zona Sul, mas tam-

• Você é católico? Antes de vir para a 
Ressurreição, frequentei a Nossa Senhora 
da Paz durante 25 anos. Aqui estou há 10 
anos, participo do Terço dos Homens, desde 
o primeiro encontro, e ainda faço trabalho 
de evangelização no bar: já consegui levar 
três pessoas para a igreja e para o Terço dos 
Homens!

Ludimila Cindra

bém abrange centro e região serrana. Eu estou 
estabelecido na CADEG há 30 anos.

• Por que anunciar no Jornal Ressurreição? 
Porque estou partindo para a distribuição no 
varejo com preço de atacado.  A pessoa en-
comenda qualquer quantidade e eu entrego 
sem taxa, sem nada. É uma oportunidade de as 
pessoas que não compram em quantidade co-
nhecerem os produtos e pagarem mais barato.

Colabore com nosso jornal, prestigiando nossos anunciantes
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Crisma 2017: Ele quer, nós queremos!*

Américo Cerqueira   
(coordenador da Crisma de jovens)

A preparação para a Crisma esse ano 
foi intensa. Durante quase 8 meses, 

jovens e adultos participaram das reuniões 
buscando a maturidade que é exigida para 
se receber tão honroso sinal. A Crisma, ou 
Confirmação é o sacramento que completa 
o Batismo e pelo qual recebemos o dom do 
Espírito Santo. Quem se decide livremente 
por uma vida como filho de Deus e pede o 
Paráclito, sob o sinal da imposição das mãos e da unção do óleo do 
Crisma, obtém a força para testemunhar o amor e o poder do Senhor 
com palavras e atos. Essa pessoa, agora, é mem-
bro legítimo e responsável da Igreja Católica. 

Neste ano de 2017, a coordenação de cada 
núcleo esteve unida para fazer uma só Crisma 
com três turmas distintas. Deu certo! Não 
mediram esforços para que os crismandos 
se sentissem tocados e tivessem ao longo do 
ano experiências que multiplicassem neles 
a vontade de pertencer ainda mais à Igreja. 
Foram meses de palestras e convívios. Eles 
foram inseridos à comunidade, participando 
da vigília de Pentecostes, da missa de Cosme e Damião, da barraca 
do refrigerante da Festa Julhina e na preparação dos cafés da manhã 
que contribuíram para o pagamento do retiro – ponto alto dessa 

caminhada. Ali, tiveram uma verdadeira 
experiência com Deus e puderam discernir 
se estavam preparados para o tão grande dia. 

Exemplo disso foi o crismando Lucas 
Maciel, de 20 anos que, embora cristão, não 
frequentava a igreja e soube da crisma por 
meio do cartaz colocado na grade da paró-
quia. Batizou-se, fez 1ª comunhão e Crisma, 
sendo um dos jovens mais interessados e 
participativos. Em seu agradecimento, em 
nome de todos os crismandos, disse: “Deus 
é muito grandioso para sermos egoístas e 

não compartilharmos o verdadeiro significado do Seu amor.” 
O resultado desse bonito trabalho se confirmou no dia 18 de 

novembro, quando 77 pessoas (54 da Cris-
ma dos Jovens, 4 da Crisma dos Adultos e 
19 da Crisma da Capela da Anunciação do 
Pavão-Pavãozinho) puderam enfim receber 
do Bispo D. Assis Lopes o tão esperado sa-
cramento. Que esses novos crismados sejam 
exemplo para tantas outras pessoas que 
ainda não experimentaram o amor de Deus. 
Que venha 2018! Esperamos multiplicar em 
nossa paróquia o número de jovens inscritos! 
Deus proverá! Amém! 

(*) Tema da palestra de abertura do retiro feita por Pe. Gabriel: “Deus quer! 
Eu quero!” Ao final, os crismandos disseram: Deus quer, nós queremos!

O Natal não pode deixar ninguém indiferente porque Deus, em Jesus, 
assume nossa vida humana. É Deus que está entre nós e pede nossa colaboração 

para construção do Reino, aliando-nos com Ele pela causa do homem.
Recriar o Natal, então, é fazer gestos, tomar atitudes, lutar pela justiça, liberdade, paz, 

solidariedade, direitos do homem...
Tudo isso é adorar verdadeiramente o Deus da vida e recriar o Natal.

Nós do Jornal Ressurreição desejamos a você um Novo Natal e um Feliz 2018!

Em preparação para a Crisma, aconteceu a 
1ª Comunhão de 20 jovens e adultos 

No dia da Crisma
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Aconteceu...
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1) Retiro da Perseverança, no Colégio S. Paulo; 2) Encontro dos grupos de Apostolado de Oração do Vicariato Sul, realizado na Ressurreição 
(o encontro que reúne todo o Vicariato ocorre em cada uma das paróquias do Vicariato uma vez por ano). Nesse, 53 pessoas participaram, 
(15 de nossa paróquia);3) Missa de Ação de Graças, na qual os participantes levam agradecimentos por escrito para serem queimados 
no altar; 4) Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão da Ressurreição na missa de ação de graças do Vicariato Sul, celebrada na 
Paróquia Stos. Anjos (Leblon); 5) Projeto Música nas Igrejas, na Ressurreição; 6) Comemoração do 2º aniversário de sacerdócio de Pe. 
Gabriel Coelho; 7) Missa de apresentação do Pe. Marcos Paulo, nosso novo padre!;  8) Primeira Comunhão de 20 crianças; 9) Concerto 
de Natal - Música no Museu; 10) Cestas que foram distribuídas pelo nosso Dispensário a 150 pessoas carentes.
 Veja mais fotos de eventos em www.paroquiadaressurreicao.com.br
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