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PRÊMIO DE ANO NOVO SURPRESA
Atenção crianças; Começa mais um ano e o Mensageiro Paroquial, 
continua a festa com mais um brinde surpresa. Para participar basta 
preencher corretamente as cruzadas ao lado, Colocar seu nome e 
telefone, inserir na urna que estará disponível na secretaria da Paróquia 
e torcer para ser sorteado. O sorteio acontece no dia 09 de Março após 
a Missa das 09 horas. Participem...

NOME : 

TELEFONE:

FONTES: Canção nova e ComDeus.com

Diz a Palavra de Deus que 
quem encontrou um amigo 
encontrou um tesouro (Eclo 
6,14b). Como tesouro que são, 
os amigos, muitas vezes, estão 
escondidos pela nossa vida, por 
isso é preciso um olhar atento 
de criança para encontrá-los. 
Deus até poderia deixar essas 
pessoas bem aos nossos olhos, 
mas Ele nos desafia a lutar para 
encontrá-los e perceber o valor 
que possuem com a alegria 
da descoberta. Tesouros são 
sempre tesouros. Não importa 
onde estão guardados, eles 
trazem em si a surpresa de suas 
riquezas incontáveis. Muitas 
vezes não estão em baús 
bonitos ou em lugares de fácil 
acesso, por isso vão sempre 
exigir de nós algum sacrifício 
pessoal para chegar até eles. 
Mas quando se os alcança, 
quando nos deixamos conduzir 
pela santa curiosidade que 
nos leva a querer desvendar o 
mistério escondido, não há nada 

que possa 
se comparar 
à tamanha 
alegria. Deus 
n ã o  p r i v a 
n i n g u é m 
dos tesouros 
d e  u m a 
a m i z a d e . 
O  q u e 
a c o n t e c e , 
muitas vezes, é que o tesouro está 
ao nosso lado por tanto tempo, 
mas não nos aproximamos, não 
queremos abri-lo. Esperamos 
baús reluzentes que atraiam 
as nossa expectativas, sem 
nos lembrarmos de que Deus 
sempre esconde o melhor 
naquilo que é mais simples. 
Como é maravilhoso ter a 
certeza no coração de que 
você encontrou um tesouro e 
que, conduzido pelo Espírito 
de Deus, deixou-se atrair por 
aquilo que as pessoas não 
viam. No entanto, agora tem 
a linda missão de conhecer 

todas as grandes riquezas que 
sempre esperaram que alguém 
as encontrassem. Amigos são 
tesouros que ao encontrarmos 
queremos levar muitos outros 
a conhecer suas riquezas. 
Não são nossos, mas Deus 
nos permitiu encontrá-los para 
levar outros a experimentarem 
a grande riqueza dos seus 
corações. Essa é a missão 
de um verdadeiro amigo. “Um 
amigo fiel é uma poderosa 
proteção: quem o achou 
descobriu um tesouro” 
(Eclo 6,14ss) Texto: Renan 
(Seminarista da Canção Nova)

Encontrei um Amigo, 
Encontrei um Tesouro!!!

A PREMIADA
Mais uma vez a ganhadora 
do desafio das crianças, foi 
uma menina da Catequese 
da Capela São João. A 
jovem Giovanna Defavari 
Parazzi acertou todas as 
respostas do desafio e 
faturou um premio surpresa. 
A ela nossos parabéns e que 
venha o próximo; participem 
e Boa sorte...


