a

Boletim Informativo da Paróquia Cristo Redentor
Rio de Janeiro
No. 47

Tel. 2558-5179
Maio de 2008

Veja este boletim e os anteriores na página da paróquia na Internet: www.cristoredentor-rj.com.br

A Voz do Pároco
Sinto como o tempo,
principalmente neste ano, corre
demais. Já estamos em maio. Mês
cheio de comemorações, festas e
solenidades. Neste mês mariano,
há os seguintes destaques: 13 de
maio - Nossa Senhora de Fátima;
31 de maio - visitação de Nossa
Senhora. É o mês de comemoração
da Eucaristia (Corpus Christi: dia
22). É ainda o mês em que
comemoramos quatro importantes
solenidades: Ascensão do Senhor
(dia 4); Pentecostes (dia 11);
Santíssima Trindade (dia 18); e
Sagrado Coração de Jesus (dia
30). E é preciso também lembrar o
Dia das Mães, no 2º domingo do
mês (dia 11).
A nossa paróquia se alegrará por
crismar 20 jovens. A crisma
ocorrerá na Catedral Metropolitana,
no dia de Pentecostes, às 9h.
Agradeço à equipe do Grupo
Ágape, chefiada por Mário Pegado,
por ter administrado com grande
propriedade o curso de preparação.
Prosseguem os trabalhos para a
ampliação do centro paroquial.
Temos o prazo de 90 dias para que
sejam feitas as fundações. Também
aqui, neste espaço, agradeço
cordialmente aos fiéis amigos que
têm contribuído regularmente para a
Campanha do Bom Samaritano e
aos da Barraca de Bom Samaritano.
Essas campanhas têm-nos ajudado
significativamente.
Mais um destaque: preparamonos intensamente para criar, na
paróquia, a catequese para adultos.
Para isso, estamos articulando a
criação de uma equipe que vai
trabalhar com os candidatos, a
começar pelos introdutores, que
realizarão a delicada tarefa de se
reunir com os catequizandos,
partilhar as próprias experiências
com os candidatos, ajudando-os a
caminhar na fé e estabelecendo
uma relação pessoal com Deus e
com a comunidade. Se você desejar
ser membro dessa equipe, favor
entrar em contato comigo.
A todos os nossos estimados
leitores e paroquianos peço oração
para que possamos ter muitos
frutos no nosso trabalho pastoral.

Viver Conforme o Espírito de Pentecostes
Pe. Vitus Gustama, SVD

No dia 11 de maio deste ano a Igreja celebra a festa de
Pentecostes. No Pentecostes a Igreja faz uma evocação
particular do dom do Espírito Santo, porque este dom leva à
plenitude o mistério pascal. Pentecostes é a perfeição do
mistério pascal, é a Páscoa em plenitude. No Pentecostes a
Igreja celebra o mistério pascal em sua totalidade. Por isso, o
dom do Espírito Santo não é algo isolado, mas ele é ligado
conjuntamente com a Morte, a Ressurreição e a Ascensão.
Há três temas importantes que podemos destacar neste
dia: o Espírito como dom pascal do Cristo glorificado; o
mistério da Igreja como obra do Espírito Santo; e a missão
evangelizadora que o Espírito impulsiona.
No Novo Testamento o dom do Espírito Santo se
apresenta como fruto da Páscoa: “Jesus falava do Espírito
(Santo) que deviam receber aqueles que tinham crido nele;
pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora
glorificado” (Jo 7,39). Por isso, logo depois de sua
ressurreição, em sua primeira aparição, Jesus Cristo
comunica o Espírito aos seus: “Recebei o Espírito Santo” (Jo
20,22). O Espírito Santo é, então, o dom ou fruto da Páscoa
segundo o evangelho de João. Falar do Espírito Santo como
“dom” significa que vivemos em um mundo de gratuidade.

Conseqüentemente devemos viver em ação de graças permanentemente, pois somos pessoas
agraciadas. Viver em ação de graças é uma forma de ver e de viver a vida de maneira positiva,
pois ela é um dom de Deus.
A função do Espírito Santo na Igreja não é suceder a função de Cristo, muito menos
suplantá-lo. Pelo contrário, o Espírito Santo leva à plenitude a obra de Cristo no mundo. Ele
assegura a presença invisível e perene de Cristo e de sua obra. Ele nos ajuda a interiorizar e
assimilar a salvação de Cristo. Por isso, a festa de Pentecostes é comemorada como a festa do
nascimento da Igreja. Podemos dizer que a Igreja é a “criatura” do Espírito do Ressuscitado. O
gesto de Jesus “soprando sobre os discípulos” e dizendo: “Recebei o Espírito Santo” (Jo 20,22) é
o gesto do Criador, que recorda a criação do primeiro homem (Cf. Gn 2,7). O Espírito Santo é,
“desde o começo, a alma da Igreja nascente”.
(continua na segunda página)

Corpus Christi
Todos nós, fiéis e peregrinos, devemos participar do
encontro que exprime a fé e o amor da comunidade
cristã pelo Senhor presente na Eucaristia, verdadeiro
sinal da aliança que Deus estabeleceu irreversivelmente
com o homem, mediante o Corpo e o Sangue de seu
Filho.
Este Corpo, que foi submetido à paixão e à morte,
compartilhou a condição terrestre do homem depois do
pecado original. Este Sangue, que foi derramado para
selar a nova aliança de Deus com o homem, tornou-nos
participantes desta aliança de graça e de amor, de
santidade e de verdade. Desejemos no dia dessa festa,
por conseguinte, dar testemunho perante todos os
homens.
Foi por todos os homens que Cristo morreu e ressuscitou. Todos foram chamados para o
banquete da eternidade. E aqui, na terra, o Senhor convida a todos e a cada um, dizendo:
“Tomai e comei... Tomai e bebei... para não vos deterdes pelo caminho!”.

Aceita, Cristo Eucarístico, a expressão da adoração e do amor que a Igreja Te dirige. Como é
maravilhoso quando quer que o abracemos, o amemos e o adoremos, segundo a dimensão
humana da nossa fé, sob as espécies do Pão e do Vinho.
Figura no título do boletim: Procissão com o Cristo ressuscitado na comunidade de Coroado, cujo padroeiro é Santo Antônio.

Viver Conforme o Espírito de Pentecostes

Quem Não Conhece?

(Continuação da primeira página)

Fomos batizados em um mesmo Espírito para formar um só corpo que é a Igreja.
O Espírito do Ressuscitado segue na Igreja fazendo comunidade. O Espírito do
Senhor que se deixa circular em nós e entre nós é que faz tudo unido e reunido,
derrubando barreiras de incompreensão, destruindo o pecado, fator de divisão
(como fogo purificador) e suscitando diversidade de serviços para o bem comum.
A unidade da Igreja não é fruto da vontade e do esforço dos homens, e sim é
obra do Espírito Santo. Temos que agradecer a Deus pelo seu Santo Espírito
que cria esta unidade na diversidade de serviços na Igreja pelo bem de todos.
O Espírito Santo transforma qualquer um em missionário do Senhor. A
dimensão missionária da Igreja pertence, essencialmente, à mensagem de
Pentecostes. O Espírito Santo abre a Igreja à missão que nasce da experiência
da Páscoa. Os primeiros cristãos eram, principalmente, testemunhas da
ressurreição. Para os discípulos reunidos o Ressuscitado comunica o Espírito
como uma força que os faz levar adiante a missão evangelizadora de Jesus. O
Espírito Santo os transforma em testemunhas valentes, em pregadores firmes da
Boa Notícia. O Espírito Santo é, por isso, o princípio vital que permite a Igreja
sair de si ao encontro dos demais homens, irradiando para o mundo a presença
salvadora de Jesus Cristo, inclusive para dialogar com as outras crenças no
mundo.
Por fim, a ação do Espírito Santo se experimenta também na liturgia
eucarística na invocação (epiclese) de sua presença na consagração. A força do
Espírito criador é que faz passar o pão e o vinho a ser o Corpo e o Sangue de
Cristo glorioso. A invocação do Espírito Santo acontece também na epiclese de
comunhão: a força do Espírito de Cristo é que reúne no corpo eclesial de Cristo
os participantes da Eucaristia, dando-lhes a unidade e o amor.
“Respirai em mim, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu pensar.
Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atrai-me, ó
Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito
Santo para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo,
para que jamais perca o que é santo. Amém!” (Santo Agostinho).?■

“Por Fim, o meu Imaculado Coração
Triunfará”
No domingo, 13 de maio de 1917, quando ocorria a
primeira guerra mundial, os pastorzinhos Lucia, com 10 anos; Francisco e
Jacinta, com 9 e 7 anos, respectivamente, ao saírem da Missa, levaram seu
pequeno rebanho de ovelhas para a Cova de Iria.
Tinham comido a merenda e rezado o terço quando, de súbito, um relâmpago
os surpreende. Resolveram retornar para se abrigar da trovoada e ao
chegarem ao fundo da “Cova”, maravilhados, viram sobre uma carrasqueira a
Mãe de Deus.
- “não tenhas medo, eu não vos faço mal”.
- “Donde é vosmecê?”
- “ Sou do céu”.
- “E que é que vosmecê me quer?”
- “Vim para vos pedir que venhais aqui seis
meses seguidos no dia 13, a esta mesma hora.
Depois vos direi quem sou e o que quero”.
Durante seis meses consecutivos os pastorzinhos
aguardaram a chegada de Nossa Senhora na
Cova de Iria, onde aconteceram diálogos de
Maria com Lúcia, promessas e milagres.
No último encontro Nossa senhora pediu a construção de uma capela em sua
honra, que o Rosário fosse rezado e anunciou o fim da guerra.
Nesse momento operou-se o milagre do sol que apareceu como um imenso
disco de prata, confirmando as palavras de Lúcia sobre as aparições da
Virgem. Todos repetiam: “O milagre ! As crianças tinham razão!”

Oração do (a) Dizimista
Senhor, eis-me aqui como oferenda viva; eis aqui minha gratidão pelo dom
da vida, pelo alimento e sustento do corpo e da alma que me concedeis
generosamente. Obrigado, Senhor! Recebei minha oferta, meu amor,
minha partilha fraterna, minha confiança em Vós. Tudo é Vosso, amém.

O dízimo é a oração silenciosa dos generosos. (Pe. Walter José Brito Pinto)

Wanda Alfaia
-Sempre fui católica, mas achava que não tinha
tempo para as coisas de Deus.
Apesar de não ter se casado, WANDA ALFAIA
DA SILVA sempre ajudou de todas as formas
possíveis sua família e criou sobrinhos como se
fossem filhos.
Freqüentava a Igreja apenas “socialmente” em
batizados e casamentos.
Carioca, criada em Belém do Pará, voltou para o
Rio de Janeiro em 1959. Morou em Ramos, Tijuca,
Flamengo, Copacabana, finalmente fixando
residência em Laranjeiras.
Contadora, começou sua vida profissional no
Banco de Bostom, transferindo-se posteriormente
para a Firma de Engenharia Morrisson Knudsen (
mais tarde Internacional de Engenharia). Como
consultora exerceu várias funções, chegando a
responsável pela Editora Técnica até se aposentar.
– Lá, diz, cheguei a sofrer discriminação por ser
uma mulher exercendo um cargo de chefia, o que
não era muito comum na época.
Ao se aposentar, em 1989, não querendo ficar
parada, resolveu procurar um curso de
enfermagem a fim de se preparar para praticar
filantropia em algum hospital, quando uma amiga
lhe disse ter coisa melhor para ela e a encaminhou
ao Curso Mater Ecclesiae. Foi quando começou a
chegar à conclusão de que tinha tempo de sobra
para se dedicar a tudo que tivesse alguma ligação
com Deus, e saiu em busca do tempo perdido.
Começou então, em 1992, a ministrar aulas de
catequese na Paróquia de Nossa Senhora de
Copacabana.
Após mudar-se para Laranjeiras, em 1997,
passou a freqüentar a Igreja Cristo Redentor
quando, à convite da Maria Helena, passou a dar
aulas na Catequese Infantil. Em 2000 entrou para a
Legião de Maria onde é secretária desde 2004, ano
em que também passou a fazer parte, como
Secretária, do Apostolado da Oração.
É Coordenadora do Ministério das Vocações
Sacerdotais. Freqüenta o Circulo Bíblico desde
2003. Em 1996, a convite do Padre Sebastião, foi
investida como Ministra Extraordinária da Sagrada
Eucaristia – MECE, afastando-se em 1997 e
voltando a ser investida em 2006. Desde 2003 é da
Pastoral da Consolação.
Como se não bastasse, ajuda na Barraca Bom
Samaritano e, quase que diariamente, como
voluntária, na Secretaria da Paróquia, inclusive aos
sábados e Domingos, quando o movimento é maior.
É ai que se torna mais “visível”, atendendo as
pessoas com sua elegância e simpatia.
- Aprendi que Deus deve estar sempre à frente
de nossos pensamentos e de tudo que fazemos e
tenho na comunidade da Paróquia Cristo Redentor
a extensão de minha família.

A Santíssima Trindade
A doutrina trinitária professa que o conceito
da existência de um só Deus – onipotente,
onisciente e onipresente -, revelado em três
pessoas distintas, pode ser encontrado em
muitas passagens da Bíblia. Dois dos
exemplos mais consistentes são: o relato
do batismo de Jesus, no qual as chamadas
“três pessoas da Trindade” se fazem
presentes, com a descida do Espírito Santo
sobre Jesus, na forma de uma pomba, e
com a voz do Pai Celeste dizendo:“Tu és o
meu Filho amado, em ti me comprazo” (Lc
3:22); e na fórmula posterior de Mateus:
“fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo” (Mt 3:17).
Pai – Não foi criado nem gerado. É “o
princípio e o fim” da vida e está em
absoluta comunhão com o Filho e com o
Espírito Santo. Primeira pessoa da
Trindade, é considerado o Pai eterno e
perfeito. A esta pessoa é atribuída a
criação do mundo.
Filho – Procede do Pai e é eternamente
consubstancial a Ele, isto é, pertencente à
mesma natureza e substância. Não foi
criado pelo Pai, mas gerado na eternidade
da substância do Pai. Encarnou-se em
Jesus de Nazaré, assumindo assim a forma
humana. Segunda pessoa da Trindade, é
considerado o Filho eterno, com todas as
perfeições divinas. A esta pessoa é
atribuída a redenção do mundo.
Espírito Santo – Procede do Pai e do
Filho. Esta pessoa divina personaliza o
Amor íntimo e infinito de Deus sobre os
homens. Manifestou-se primeiramente no
batismo e na transfiguração de Jesus, e foi
plenamente revelado no dia de
Pentecostes. Terceira pessoa da Trindade,
habita os corações dos fiéis e estabelece
entre estes e Jesus uma comunhão íntima,
que os torna unidos num só Corpo. A esta
pessoa é atribuída a santificação da Igreja
e do mundo.

Parabéns aos Dizimistas
Aniversariantes do Mês
1

2
6
7
9
13
17
18
19
20
22
23
26
28
30

Eloisa Lamoglia Gonçalves
Helena de Almeida Nogueira
Josefa Maria da Silva
Anna Maria de Andrade Dias
Carmelita dos Santos L.Vergna
Ilza de Oliveira Soluri
Maria da Conceição M. Franco
Adelaide da Glória S. Soares
Maria de Jesus Alevato
Himirene Papi de Guimaraes
Fernando Ribeiro da Silva
Jaime Leal-Costa Filho
Maximínio R. Nogueira
Rosa Maria N.T. Cavalcanti
Maia Cerimar da Silva
Wanda Vercillo de Eixala
Márcio José Montenegro
Isla Romano Balthar
Cláudia Adelino Espanha
José Antônio Rocha de Souza

Visita do Diretor Arquidiocesano do
Apostolado da Oração
Nos dias 5 e 28 de março, tivemos a
alegria de acolher o Diretor Arquidiocesano
do Apostolado da Oração, Pe. Javier Peres
Ensiso, SJ.
Conversamos sobre a necessidade de
eleição da nova diretoria. Acertou-se que a
direção espiritual será exercida pelos
padres Adam e Vitus.
Sugeriu-se que se faça variação da Hora
Santa, utilizando-se inclusive o texto oficial
do Apostolado: “Mensageiro do coração de
Jesus”.
Decidiu-se que na missa da primeira sexta-feira de cada mês, que é dirigida pelos
membros do Apostolado, as orações próprias devem ser rezadas somente antes ou
depois da missa, para não prolongar desnecessariamente a celebração.
Tratou-se, ainda, do assunto da formação espiritual dos zeladores e zeladas. Ficou
definido que o Pe. Javier fará a reciclagem espiritual dos membros, o que aconteceu em
28 de março. Nela, o Pe. Javier exortou seus membros a se familiarizarem com ardor
pela prática do culto do Coração de Jesus, conforme estatutos do Apostolado.
Agora aguardamos a eleição da nova diretoria. Rezemos para que haja disponibilidade
suficiente por parte dos membros zeladores para assumir cargos de responsabilidade!
Grato por tudo,
Pe. Adam

Convite aos casais
Em nome do nosso pároco Pe. Adam e do grupo dirigente do ECC, convidamos vocês a
participarem do 3º ECC-Encontro de Casais com Cristo de nossa paróquia.
O ECC-Encontro de Casais com Cristo é um serviço da Igreja em favor das famílias de
uma paróquia e, dele participam casais, assim como vocês.
No encontro, os casais são despertados para viverem o seu casamento e sua família de
uma maneira cristã. Aprendemos, dentre outros, o valor da doação, da alegria, da
caridade, da fé, da oração em nossas vidas, tendo como maior exemplo de amor, Jesus
Cristo.
Se vocês, como casal, acham que tudo isso é importante então juntem-se a nós. O nosso
3º ECC-Encontro de Casais com Cristo será realizado nos dias: 1, 2 e 3 de agosto de
2008 e nós, casais responsáveis pelo encontro e o Pe. Adam, nos colocamos à sua
disposição, por telefone, por e-mail ou pessoalmente, para tirar dúvidas e/ou prestar
outras informações.
É com muito carinho que aguardamos um contato de vocês e, com certeza, vocês irão
integrar a nossa comunidade de encontristas.
Podemos garantir a todos vocês que: Quem faz o encontro de Casais com Cristo não o
esquece jamais.
Solicite a ficha para a inscrição na secretaria da paróquia ou com os responsáveis abaixo:
Responsáveis pelo Encontro:
- Pe. Adam
Tel. 2558-5179 R.218
- Diac. Jair e Lucia
Tel. 2553-7782
- Adhemar e Liana
Tel. 2558-0056
- Amadeu e Cida
Tel. 2557-2950
- Hugo e Conceição
Tel. 2205-2237
- Silvestre e Marlene
Tel. 2285-1693
- Vitor e Swanee
Tel. 2205-0563

adam@cristoredentor-rj.com.br
fmjlag@terra.com.br
avgallo@br.inter.net
amadeununes@oi.com.br
kr_linhos5@hotmail.com
marlenelopes@yahoo.com.br
swanee@bol.com.br

Assim Eu Vejo Deus
A partir deste número passaremos a publicar uma frase elaborada por um aluno da
nossa catequese. A idéia é incentivar a criatividade de cada um apresentando sua
visão de Deus. Pesa na escolha, realizada entre eles e os catequistas, o conteúdo e
não a forma.
“Eu tenho fé porque várias vezes na minha vida Deus esteve presente e fé, para
mim, é como se fosse esperança e perseverança. Nós sabemos que Deus está
cuidando de nós e continuamos em frente.”
Erick Moraes Chagas. 13 anos. Catequizando do 2º ano.

Este boletim é produzido pela Pastoral da Comunicação. Tiragem 1200 exemplares. Escreva para nós: voz.redentor@gmail.com

O Preço do Amor
Uma tarde, um menino aproximou-se de sua
mãe, que preparava o jantar, e entregou-lhe
uma folha de papel com algo escrito.
Depois que secou as mãos e tirou o avental,
ela leu:
* Por cortar a grama do jardim: R$3,00
* Por limpar meu quarto esta semana R$1,00
* Por ir ao supermercado em seu lugar R$2,00
* Por cuidar de meu irmãozinho enquanto
você ia às compras R$2,00
* Por tirar o lixo toda semana R$1,00
* Por ter um boletim com boas notas R$5,00
* Por limpar e varrer o quintal R$2,00

MÚSICA
Casamentos, Missas,
Missas de Bodas,
Aniversários de 15 anos, etc.

* TOTAL DA DÍVIDA R$16,00
A mãe olhou o menino, que aguardava cheio
de expectativa. Finalmente, ela pegou um
lápis e no verso da mesma nota escreveu:
* Por levar-te nove meses em meu ventre e
dar-te a vida – NADA
* Por tantas noites sem dormir, curar-te e orar
por ti – NADA
* Pelos problemas e pelos prantos que me
causastes – NADA
* Pelo medo e pelas preocupações que me
esperam – NADA
* Por comidas, roupas e brinquedos – NADA
* Por limpar-te o nariz – NADA

CORAL E ORQUESTRA
MÚSICA BARROCA E RENASCENTISTA
CLÁSSICA E SACRA
Regente ALBERTO MATHIAS
Telefone: 2265-2651, Telefax: 2205-3822

Participe da vida da paróquia em maio:
1
2

* CUSTO TOTAL DE MEU AMOR - NADA

8
11

Quando o menino terminou de ler o que sua
mãe havia escrito tinha os olhos cheios de
lágrimas. Olhou nos olhos da mãe e disse:
"Eu te amo, mamãe!!!"
Logo após, pegou um lápis e escreveu com
uma letra enorme:

13
16

"TOTALMENTE PAGO"
Assim somos nós adultos, como crianças,
querendo recompensa por boas ações que
fazemos. É difícil entender que a melhor
recompensa é o AMOR que vem de Deus. E
para sorte nossa é GRÁTIS. Basta querermos
recebê-lo em nossas vidas.■

Sorria

Responda
Qual o significado da palavra
Liturgia?

18
22
25
27
28
29

quinta feira, (às 16h) - Hora Santa - Apostolado da Oração
(às19h30min) – Reunião da Pastoral da Saúde
1ª sexta feira, (às 8h) - Missa do Apostolado da Oração e reunião
2 a 4 - sexta-sábado e domingo –retiro para os crismandos
quinta feira, (às 19h30min) – Reunião da Pastoral do Dízimo
domingo, (às 11h) – Festa Solenidade de Pentecostes - Missa da Crisma na
Catedral Metropolitana
domingo, (às 16h) – Missa na quadra da Rua Cardoso Júnior
terça feira, (às 19h30min) – reunião da PASCOM
sexta feira, (às 20h) – Reunião da equipe coordenadora do Encontro de
Casais com Cristo (ECC)
domingo, (às 15h) – Missa na Comunidade da Rua Dr. Júlio Otoni
quinta feira, - Festa solenidade Corpus Christi
domingo, (às 14h30min) – Missa na Comunidade de Coroado/AMAPOLO
terça feira, (às 19h30min) – Reunião do Conselho Pastoral Paroquial.
quarta feira, (às 20h) – Reunião do ECC
quinta feira, (às 19h30min) – Reunião dos MECES

Resposta à pergunta de abril:
Você conhece o projeto do novo Centro Paroquial?
A maioria de nós, paroquianos, quando começamos a freqüentar esta paróquia,
encontramos prontos o templo e o edifício do centro paroquial. Foram obra de outras
gerações de católicos, padres e leigos, que na sua época por ela se empenharam.
Podemos então, hoje, desfrutar dos espaços que recebemos de presente. Assim
temos onde celebrar as missas e outros momentos de oração em nossa grandiosa e
bela igreja. Da mesma forma, podemos dispor das salas para cursos e reuniões e,
até pouco tempo, do salão paroquial, onde organizamos festas, exposições,
encontros, palestras, etc.
Nós, paroquianos de hoje, devemos pensar no que legaremos para as novas
gerações.
O projeto de reconstrução do centro paroquial visa a expansão e modernização
dos espaços com a finalidade de atender a mais pessoas, com mais conforto e
eficiência. Este artigo é pequeno para descrever o projeto, mas pode anunciar os
itens principais. No local do salão paroquial, que foi demolido, será construído um
novo salão, com as mesmas finalidades do antigo. Sobre o salão teremos um
auditório, isto é, um ambiente com cadeiras fixas, palco, piso inclinado. Por toda a
extensão do prédio, tanto sobre a parte de trás, que não foi demolida, quanto sobre
o novo conjunto do salão e do auditório, se estenderá todo um andar com diversas
salas. Acima desse andar, teremos ainda um terraço com áreas para esporte,
confraternização e reflexão.
Aguardem os detalhes que serão apresentados oportunamente, descrevendo as
finalidades de cada novo espaço.

