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 “Hoje, para encontrar a rota, nos é oferecido um sinal: as cinzas 
na testa”, sublinhou Francisco. “É um sinal que nos faz pensar no que 
temos na cabeça. Os nossos pensamentos seguem coisas passageiras, 
coisas que vão e vêm. As cinzas que recebemos nos dizem, com delicadeza 
e verdade, que das muitas coisas que temos na cabeça, atrás das quais 
corremos e nos afadigamos diariamente, não restará nada.”

 A Quaresma nos convida a olhar “para o Alto, com a oração”, que 
liberta de uma vida chata “onde se encontra tempo para si, mas se esquece de 
Deus”, e depois a olhar “para o outro, com a caridade, que liberta da nulidade 
do ter, de pensar que as coisas estão bem se para mim tudo vai bem”.

 “Mas não é para isso que estamos no mundo. Voltem para Mim, 
diz o Senhor. Para Mim: o Senhor é a meta da nossa viagem no mundo. A 
rota deve ser ajustada na direção d'Ele”, disse ainda o Papa.

 Segundo Francisco, nessa viagem de retorno ao essencial “o 
Evangelho propõe três etapas, que o Senhor pede para percorrer sem 
hipocrisia nem ficção: a esmola, a oração e o jejum”.

 Segundo o Pontífice, “ao som desse despertador, segue-se a 
mensagem que o Senhor transmite pela boca do profeta, uma mensagem 
breve e premente: «Voltem para Mim»”.

 “As realidades terrenas dissipam-se como poeira ao vento. Os 
bens são provisórios, o poder passa, o sucesso declina. A cultura da 
aparência, hoje dominante e que induz a viver para as coisas que passam, é 
um grande engano. Pois é como uma fogueira: uma vez apagada, ficam 
apenas as cinzas”.

 “Se devemos voltar, isso significa que a direção seguida não era 
justa. A Quaresma é o tempo para reencontrar a rota da vida. Com efeito, no 
caminho da vida, como em todos os caminhos, aquilo que verdadeiramente 
conta é não perder de vista a meta. Quando na viagem o que interessa é ver 
a paisagem ou parar para comer, não se vai longe.”
 Francisco convidou cada um de nós a fazer-se algumas 
perguntas: “No caminho da vida, procuro a rota? Ou contento-me de viver 
o dia a dia, pensando apenas em sentir-me bem, resolver alguns problemas 
e divertir-me um pouco? Qual é a rota? Talvez a busca da saúde, que hoje 
muitos dizem vir em primeiro lugar, porém, mais cedo ou mais tarde 
faltará? Porventura a riqueza e o bem-estar?”

 O Papa disse que a “Quaresma é o tempo para nos libertarmos da 
ilusão de viver correndo atrás da poeira. Quaresma é redescobrir que 
somos feitos para o fogo que arde sempre, não para a cinza que 
imediatamente desaparece; para Deus, não para o mundo; para a eternidade 
do Céu, não para o engano da terra; para a liberdade dos filhos, não para a 
escravidão das coisas. Hoje, podemos nos perguntar: De que parte estou? 
Vivo para o fogo ou para as cinzas?”

 “A esmola, a oração e o jejum nos reconduzem às únicas três 
realidades que não se dissipam. A oração nos une a Deus; a caridade, ao 
próximo; o jejum, a nós mesmos. Deus, os irmãos, a minha vida: eis as 
realidades que não terminam no nada e sobre as quais é preciso investir.”

 A Quaresma nos convida “a olhar para dentro de nós mesmos, 
com o jejum, que liberta do apego às coisas, do mundanismo que anestesia 
o coração. Oração, caridade, jejum: três investimentos num tesouro que 
dura”.
 O Papa Francisco sublinhou a Celebração de Cinzas(2019) com a 
seguinte fala: a “Quaresma tem início com um som estridente: o som duma 
trombeta que não acaricia os ouvidos, mas proclama um jejum”.
 “É um som intenso, que pretende abrandar o ritmo da nossa vida, 
sempre dominada pela pressa, mas muitas vezes não sabe bem para onde 
vai. É um apelo a deter-se para ir ao essencial, a jejuar do supérfluo que 
distrai. É um despertador da alma”, frisou o Papa.
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QUARESMA, TEMPO PARA 

REENCONTRAR A ROTA DA VIDA

 A Campanha da Fraternidade 2020, que tem como tema 
“Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”, foi buscar na Parábola do 
Bom Samaritano (Lc 10), o modelo de relação e encontro que deve nortear a 
Missão da Igreja e, consequentemente, da Província. Os três verbos que 
aparecem no versículo que serve de lema - Ver, sentir compaixão e cuidar - 
remetem ao consagrado método adotado na caminhada eclesial de modo 
muito frequente a partir do Pós-Concílio Vaticano II. No exemplo 
pedagógico que apresenta, Jesus deixa bem claro qual é o ponto de partida da 
proposta de discipulado que Ele vem apresentar: de que maneira o Amor a 
Deus e ao próximo transforma concretamente as pessoas, as relações e o 
mundo.
 O cartaz da Campanha da Fraternidade de 2020, remete à figura 
de Irmã Dulce. O cartaz também apresenta, ao fundo, o Pelourinho, lugar 
icônico da capital baiana. A mensagem é de “vida doada é vida santificada. 
A vida é um intercâmbio de cuidado”. Por isso que a Irmã Dulce cuida. E 
seu modo de cuidar sinaliza uma Igreja em saída. Então, é cuidar das 
pessoas que estão próximas a nós. Onde estou é lugar de cuidado da pessoa, 
do mundo, da ecologia. Depois, o cenário faz menção à questão do mundo 
urbano. Amar é fazer o bem! Daí a beleza do cartaz, que está sintonizado 
com as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no que diz respeito ao 
pilar da caridade”.
 Participe da Novena da Campanha da Fraternidade em seu bairro 
ou setor a fim da conscientização e desenvolvimento das relações de mútuo 
cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no 
planeta, nossa Casa Comum.

Fonte: CNBB

 A Campanha da Fraternidade é um modo privilegiado pelo qual a 
Igreja no Brasil vivencia a Quaresma. Neste ano, somos convidados a olhar, 
de modo mais atento e detalhado, para a vida.

Informando
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Fonte: Rádio Vaticana 

 A Quaresma nos convida “a olhar para dentro de nós mesmos, 
com o jejum, que liberta do apego às coisas, do mundanismo que anestesia 
o coração. Oração, caridade, jejum: três investimentos num tesouro que 
dura”.
 Ao longo do caminho da Quaresma, devemos fixar o olhar no 
Crucificado. “Jesus na cruz é a bússola da vida que nos orienta para o Céu. 
Da cruz, Jesus nos ensina a coragem esforçada da renúncia. Precisamos nos 
libertar dos tentáculos do consumismo e dos laços do egoísmo, do querer 
sempre mais, do não nos contentarmos nunca, do coração fechado às 
necessidades do pobre. Jesus, no lenho cruz, nos chama a uma vida 
inflamada por Ele, que não se perde entre as cinzas do mundo; uma vida 
que arde de caridade e não se apaga na mediocridade”, concluiu Francisco.
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 Para dar continuidade as publicações 
de pontos fortes da Formação Básica sobre a 
Pastoral Litúrgica, realizada na paróquia no 
ano de 2018, a fim de seus membros consigam 
viver melhor seu ministério compreendendo a 
função que exercem e ajudar a assembleia 
unida a celebrar melhor o Ministério de 
Cristo, vamos estudar a primeira parte do 
tema VII do material :  “Liturgia em 
Comunidade I - Formação Inicial”, elaborado 
pela nossa Diocese da Campanha e publicado 
em 2015.

 * No Antigo Testamento destacam-
se entre os cânticos, o cântico de Moisés e 
Miriam.

 “A música sacra será tanto mais 
santa quanto mais intimamente estiver unida à 
ação litúrgica, quer como expressão mais 
suave da oração, quer favorecendo a 
unanimidade, quer, enfim, dando maior 
solenidade aos ritos sagrados”. (SC 112,3)
 Introdução
 Todo ser humano é um ser musical. 
O canto envolve todas as fases da vida de uma 
pessoa, desde quando as mães cantam para 
ninar os filhos até por fim os velórios.
 1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA 
MÚSICA
 a) A importância da música na 
caminhada do povo de Israel.
 * A bíblia possui muitos cantos, 
poemas, expressões líricas de um povo que 
vem de longe.
 * De Gênesis a Apocalipse há mais 
de 600 referências ao canto e música, onde o 
povo louva e canta a glória de seu Deus.

 * No entanto, os salmos, porém são 
os registros mais significativos da experiência 
de um povo a traduzir sua fé em musica, canto 
e dança.
 b) A música nas comunidades 
primitivas
 * Alguns testemunhos da presença 
da música nos ajudam a entender melhor a 
força musical:

FormaçãoFormação

 * (At 2,42-47) “...os discípulos 
partiam o pão, tomando-o como alimento 
com alegria e simplicidade. Louvavam a 
Deus e eram estimados por todo o povo.”

 * Plínio (112), o autor latino diz 
sobre os cristãos: “eles se reúnem antes do 
amanhecer e cantam a Cristo, a quem 
consideram como deus”.

 * Se começarmos pelos Evangelhos, 
veremos: as Bem-Aventuranças (Mt 5,3-10;. 
Lc 6,20-26); os cânticos de Lucas (Maria Lc 
1,3-14; Zacarias Lc 1,68-79; Simeão Lc 2,29-
32); o canto do glória Lc 2,19; Prólogo de 
João (Jo 1,1-18); Hinos Paulinos (Ef 1,3-14; 
5,14; Cl 1,12-20; 1Tm 1,17) Hino Batismal de 
Pedro (1Pd 2,21-25); Hinos e aclamações do 
Apocalipse (Ap 4,1; 5,9-14) e outros.
 c) A música nos primeiros séculos da 
igreja

 * São Justino exalta a dignidade do 
canto em relação aos antigos sacrifícios
 * Santo Ambrósio e Santo Agostinho 
foram os primeiros a pensar uma pastoral de 
música litúrgica.

 * Gregório Magno dá grande 
importância a Scholae Cantorum: estas se 
situam entre o presbitério e o povo. Os fiéis, 
agora, somente ouvem, não cantam.

 * A partir do século XIII a liturgia 
sofre uma crise cada vez mais grave e 
prolongada.

 e) A música litúrgica de Trento a 
nossos dias.

 * Sacrosanctum Concilium 112 e 
113: exaltam a música como um tesouro. E 
reforça a participação ativa dos fiéis na 
música.

 d) A música litúrgica na igreja da 
época Romano-França e Romano-Germânica 
até o Concílio de Trento 1545

 * Neste período (Séculos V a VIII) 
surge o canto gregoriano, este canto silenciou 
muitas vozes, gerando uma competição de 
clérigos e monges.

 * Depois do canto gregoriano surge 
a polifonia. É uma arte que mistura timbres e 
harmonias, no jogo rítmico de vozes, este 
estilo chega até o Concílio de Trento, com 
seus prós e contras.

 * Na América Latina as conferências 
episcopais pouco falaram sobre a música 
litúrgica.

 * Foi sob a inspiração do movimento 
litúrgico no século XIX que se começou a 
pensar na reforma da música litúrgica, bem 
como de toda a liturgia da igreja. Pensamento 
este que desaguou no Concílio Vaticano II.

 * Em 1967 surge a Instrução 
Musicam Sacram

 * No Brasil, a CNBB publicou 
alguns documentos que ajudam a música 
litúrgica a se desenvolver.

 Assim como na vida de todos nós, a 
Igreja católica é musical por excelência, todas 

 2. O CANTO LITÚRGICO

as nossas celebrações podem ser cantadas 
respeitando-se a função dos vários ministérios 
presentes nele.
 Assim, podemos distinguir quatro 
graus de importância do canto dentro da 
liturgia:
 1º Diálogos entre o Presidente e a 
Assembleia - todas as partes que o presidente 
canta e a assembleia responde. Exemplo: 
Orações Presidenciais, sinal da cruz, o 
evangelho, benção final.
 2º Cantos bíblicos e as partes fixas - o 
salmo, aclamação ao evangelho, ato 
penitencial, hino de louvor, profissão de fé, 
preces, santo e cordeiro.

 *  D e v e  c o n t e r  a s  m e s m a s 
características que a celebração litúrgica;

 * Cantos da parte fixa (ordinário) não 
devem fugir do seu conteúdo original 
constado no missal;

 C a r a c t e r í s t i c a s  d o  C a n t o 
Litúrgico: Não são todos os cantos que 
falam a palavra Deus ou sobre Deus que 
s e r v e m  p a r a  s e  c a n t a d o s  e m  u m a 
celebração. Antes de qualquer coisa é 
preciso conhecer as características de um, 
canto para que possa ser cantado em uma 
celebração.

 * Cantos litúrgicos devem possuir 
melodia que facilite o aprendizado da 
assembleia; (porém não simplórias, não 
pegajosa e muito menos vulgares)

JFB, 2018

 3º Cantos que acompanham os ritos - 
canto de abertura/entrada/inicial, o canto de 
comunhão, aspersão, etc.
 4º Cantos que podem ser omitidos na 
celebração - canta-se costumeiramente, 
porém não é parte integrante da celebração, 
portanto, podem ser omitidos. São eles: 
oferendas e final.

 * Conteúdo bíblico, se não as 
passagens pelo menos por inspiração das 
mesmas;

 * Fazer memória do que se celebra;
 * Deve ser uma oração, sendo uma 
experiência de comunicação com Deus, não 
sendo apenas um mero louvor, mas uma 
vivência no hoje no louvor dado ao Pai por 
Jesus na sua paixão, na presença do Espírito 
Santo.

 * O canto litúrgico deve ser eclesial, 
porque é sempre a Igreja que canta e é cantada, 
pois ela se encontra no Mistério Pascal, sendo 
membros do corpo de Cristo.

 *  D e v e  s e r  c o n t e m p l a t i v o 
contemplando a obra da Santíssima Trindade 
na história da Salvação, recordando os fatos e 
vivenciando-os.

 * Por fim, podemos dizer que o 
canto litúrgico é profético, pois denuncia 
tudo o que se opõe ao projeto de Deus, e 
canta aqui no presente as esperanças da vida 
eterna.

COMO CELEBRAMOS? II 
O CANTO E A MÚSICA NA LITURGIA. 

(PARTE I)



17h00 Missa no Santo Antônio

18h00 Missa nas Paineiras

06 DE MARÇO (Sexta-feira)

18h00 Missa na Mata

06h30 Missa na Matriz

06h30 Missa na Matriz

06h00 Procissão da Penitência em 
seguida missa na Matriz (Apostolado)

19h30 Missa na Aparecida do Sul

04 DE MARÇO (Quarta-feira)

17h00 Missa no Lar São José

07 DE MARÇO (Sábado)

19h30 Missa na Ponte Grande

18h00 Missa no Barreirinho

08 DE MARÇO (Domingo)
07h00 Missa na Matriz  

19h30 Missa no Aguiar e Boa Vista

09 DE MARÇO (Segunda-feira)

18h00  Atendimento Pastoral  no 
Escritório Paroquial

09h00 Missa na Matriz

06h30 Missa na Matriz

05 DE MARÇO (Quinta-feira)

06h30 Missa na Matriz

19h00 Reunião do CAP e CPP

06h30 Missa na Matriz

19h00 Missa na Matriz

11 DE MARÇO (Quarta-feira)
06h30 Missa na Matriz

19h30 Missa no Córrego Caixão

10 DE MARÇO (Terça-feira)

18h00 Missa no Campestre
19h30 Missa na Ponte Funda

06h30 Missa na Matriz

19h30 Missa na Capoeirinha

12 DE MARÇO (Quinta-feira)

18h00 Missa nos Monteiros
18h00 Missa na Vargem

18h00 Missa no Félix João

09h00 Missa na Matriz

06h30 Missa na Matriz

06h30 Missa na Matriz

17h00 Missa no Santo Antônio

03 DE MARÇO (Terça-feira)

19h00 Missa na Matriz

19h30 Missa no São José

01 DE MARÇO (Domingo)

02 DE MARÇO (Segunda-feira)

07h00 Missa na Matriz

C alendário ParoquialC alendário Paroquial

19h00 Mutirão de Confissões em Boa 
Esperança (N.S.Graças)

06h30 Missa na Matriz

19h30 Missa na Santa Bárbara
19h30 Missa nos Pereiras

13 DE MARÇO (Sexta-feira)
06h00 Procissão da Penitência em 
seguida missa na Matriz
19h00 Mutirão de Confissões em 
Campo do Meio

06h30 Missa na Matriz
18h00 Casamento: Douglas e Letícia 
(Matriz)

19h30 Missa na Aparecida do Sul

15 DE MARÇO (Domingo)
07h00 Missa na Matriz
09h00 Missa na Matriz (Catequese)

14 DE MARÇO (Sábado)

17h00 Missa no Santo Antônio
19h00 Missa na Matriz

16 DE MARÇO (Segunda-feira)

20 DE MARÇO (Sexta-feira)

19h00 Mutirão de Confissões em Boa 
Esperança (S. Rita)

19h00 Mutirão de Confissões em 
Campos Gerais

17 DE MARÇO (Terça-feira)

06h30 Missa na Matriz

06h00 Procissão da Penitência em 
seguida missa na Matriz

19h30 Missa na Aparecida do Sul

22 DE MARÇO (Domingo)
07h00 Missa na Matriz

19h00 Missa na Matriz

06h30 Missa na Matriz

21 DE MARÇO (Sábado)

09h00 Missa na Matriz (Batizados)

23 DE MARÇO (Segunda-feira)
06h30 Missa na Matriz

17h00 Missa no Santo Antônio

24 DE MARÇO (Terça-feira)

06h30 Missa na Matriz
19h00 Mutirão de Confissões em Boa 
Esperança (N. S. Dores)

06h30 Missa na Matriz
19 DE MARÇO (Quinta-feira)

06h30 Missa na Matriz

18 DE MARÇO (Quarta-feira)

06h30 Missa na Matriz

06h30 Missa na Matriz

19h00 Mutirão de Confissões em 
Córrego do Ouro e Águas Verdes

28 DE MARÇO (Sábado)

18h00 Casamento: Tiago e Stefânia 
(Capela Matriz)

06h30 Missa na Matriz

30 DE MARÇO (Segunda-feira)

19h00 Mutirão de Confissões em Guapé 
- Matriz

19h00 Mutirão de Confissões em Ilicínea

05 DE ABRIL (Domingo) - Ramos

27 DE MARÇO (Sexta-feira)

19h30 Missa na Aparecida do Sul

02 DE ABRIL (Quinta-feira)

09h00 Missa na Matriz

06h00 Procissão da Penitência em 
seguida missa na Matriz

29 DE MARÇO (Domingo)

06h30 Missa na Matriz

06h30 Missa na Matriz

19h30 Missa no Aguiar e Boa Vista

03 DE ABRIL (Sexta-feira)

17h00 Missa no Santo Antônio

07h00 Missa na Matriz

18h00 Missa no Barreirinho

26 DE MARÇO (Quinta-feira)

25 DE MARÇO (Quarta-feira)

01 DE ABRIL (Quarta-feira)

19h00 Missa no Córrego Caixão

06h00 Procissão da Penitência em 
seguida missa na Matriz

19h00 Missa na Matriz

06h30 Missa na Matriz

17h00 Missa no Lar São José

04 DE ABRIL (Sábado)

31 DE MARÇO (Terça-feira)

06h30 Missa na Matriz

06h30 Missa na Matriz

19h30 Missa na Aparecida do Sul

18h00 Missa nas Paineiras

07h00 Missa na Matriz
09h00 Missa na Matriz
19h00 Missa na Matriz

Durante a quaresma haverá Via Sacra 
na Igreja Matriz todas as quartas-feiras 
e sextas-feiras às 18h00. Participe!
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DÍZIMO PAROQUIAL EM FEVEREIRO
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 Tem quem agradece a Deus e quem não agradece. Tem gente 
que agradece à Igreja, comunidade de fé socialmente organizada, onde 
recebeu e vive a fé. Tem gente que não agradece e ainda só se manifesta 
para reclamar, criticar e condenar. Nunca se manifesta para ajudar e 
agradecer.

 Esta é a pergunta que há dois meses tem nos 
inquietado. Nossa resposta vai sendo construída a cada 
Informativo.

 Através da oração, demonstramos gratidão a Deus, pois na 
oração reconhecemos sua bondade, sua misericórdia e seu amor para 
conosco. A gratidão na oração de ação de graças em casa, nos grupos, 
nas celebrações da Comunidade é muito boa e necessária, mas ainda 
parece pouco pelo muito que de Deus recebemos.
 Através de nossa ação, demonstramos gratidão a Deus, pois a 
melhor maneira de agradecer a Deus é viver seu amor e comprometer-
se com sua vida e sua causa. É viver a vida do seu Reino sua Igreja. 

 Como agradecer a Deus por todo bem que ele faz em nosso 
favor? Como agradecer a Deus pela Igreja? Como agradecer à Igreja 
de Deus? Encontramos maneiras diferentes e complementares de 
manifestar nossa gratidão.

Fonte: Paróquia São Sebastião

 Através da contribuição do dízimo, demostramos gratidão a 
Deus, pois nos leva a reconhecer seus dons em nós e para nós. De fato, 
o dízimo é uma maneira significativa de demonstrar gratidão ao Deus, 
que nos deu tudo, incluindo seu Filho Jesus Cristo. É uma maneira filial 
de agradecer à Igreja, que nos deu a vida de Deus e nos alimenta com os 
ensinamentos e as celebrações da fé no caminho da salvação.

 Sejamos gratos para com Deus e para com a Igreja onde 
vivemos. Façamos a opção por se dizimista fiel na Comunidade.

 Como contribuir com o dízimo? Já sabemos que a 
contribuição deve ser feita na Comunidade; que precisamos 

separar a nossa contribuição para entregá-la; que a contribuição deve ser 
feita como sinal de compromisso com Deus na Igreja.

 Jesus nos ensina o valor da gratidão. Ele elogia a gratidão 
humana e se indigna com aqueles que são ingratos. Veja isso na bonita 
passagem bíblica da cura dos dez leprosos, em Lucas 17,11-19.

 Os homens e as mulheres da Bíblia sempre demonstraram sua 
gratidão a Deus, através da entrega do dízimo no Templo, 
comprometendo-se com Ele e com a vida do Povo de Deus.

 Hoje vamos acrescentar mais um elemento à nossa resposta: a 
contribuição com o dízimo deve ser feita como sinal de gratidão. É 
gratidão a Deus e à Igreja.

 Quando contribuímos com o dízimo, não entregamos apenas 
dinheiro na Comunidade. Através da contribuição de dizimista, o 
cristão expressa sua gratidão a Deus e à sua Igreja.

( 3ª PARTE)

 Na verdade não pagamos nada. Não temos como pagar. 
Então, quando temos acesso aos bens e não estamos numa relação 
comercial de compra e venda, a atitude própria é a gratidão.

 Quanto cada um paga a Deus pela sua vida? Quanto cada um 
paga pelo ar que respira? Quanto cada um paga pela luz do sol, pelas 
águas da chuva, pelo frescor da noite? Quanto cada um paga pelo amor 
e pela graça de Deus? Quanto cada um paga pela salvação, recebida em 
Cristo? Quanto cada um paga para receber a vida de Deus pelos 
Sacramentos? Quanto cada um paga para receber o anúncio do 
Evangelho nas Pastorais e nas Celebrações? Quanto cada um paga para 
pertencer à Igreja de Cristo?

COMO CONTRIBUIR COM O DÍZIMO? 

Côngrua e INSS do Padre 5616,03

Salários dos Empregados da Comunidade Matriz (Salários+ Férias) 7115,00

Encargos e Outras Despesas Trabalhistas - Epi's + Primeiros Socorros (Empregados Matriz) 3030,38

Igreja Matriz (Hós�as, CEMIG, Manutenções de Limpeza e elétricas) 856,35

Casa Paroquial (CEMIG, SAAE Supermercado, Padaria, Açougue) 1045,74

Escritório Paroquial (Materiais Diversos, Telefonia, Produtos de Limpeza) 97,15

Centro de Pastoral (CEMIG, Produtos de Limpeza e Higiene e manutenções) 231,36

Pastorais Paroquiais (Informa�vo, Ba�smo, MESC, Dízimo, Catequé�ca, Apostolado) 3122,04

Comunidades Filiais (Despesas Trabalhistas, Velas, Vinhos, Hós�as e Folhetos) 1822,45

Comunidades Filiais ( Repasse de 10% do Dízimo Entregue) 801,93

Veículos (Combus�vel e Lubrificantes, manutenção) 469,14

Subtotal . 24.207,57R$  

Diocese (Repasse mensal para sua vida e missão - Tributo Sagrado) 4852,13

Diocese (Reembolsos de Despesas Pastorais e Administra�vas) 956,18

Subtotal . 5.808,31R$    

Pastoral da Assistência Fraterna (Alimentos e outras ajudas) 2852,16

Subtotal . 2.852,16R$    

Receita 28.521,60

Despesas 32868,04

Saldo Nega�vo 4.346,44-R$    

DEMONSTRATIVO DO MÊS

DIMENSÃO ECLESIAL

DIMENSÃO MISSIONÁRIA

DIMENSÃO CARITATIVA

Comunidades
Dízimo 

Entregue

Dizimistas 

Cadastrados

Dizimistas 

do Mês
%

Matriz 20.502,30R$    1882 850          45,16%

Aguiar 92,00R$            51 5               9,80%

Aparecida do Sul 1.947,80R$      200 113          56,50%

Barreirinho 35,00R$            15 2               13,33%

Campestre 185,00R$          20 16             80,00%

Capoeirinha 626,00R$          87 41             47,13%

Córrego Caixão 440,00R$          55 12             21,82%

Félix João -R$                7 -            0,00%

Mata 318,50R$          47 32             68,09%

Monteiros -R$                77 -            0,00%

Paineiras 50,00R$            19 4               21,05%

Penas 339,00R$          47 23             48,94%

Pereiras -R$                16 -            0,00%

Pontal 525,00R$          42 14             33,33%

Ponte Funda 20,00R$            29 2               6,90%

Ponte Grande -R$                28 -            0,00%

Santa Bárbara 239,00R$          50 20             40,00%

Santo Antônio 2.817,00R$      454 191          42,07%

Santo Dias -R$                12 -            0,00%

São José -R$                23 -            0,00%

São Judas 145,00R$          66 3               4,55%

Vargem 240,00R$          61 22             36,07%

TOTAL 28.521,60R$    3.288               1.350       41,06%
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