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FELIZ Ai0 OVO 

Estamos chega:do nowainente 
destjando ser intrurnento ce RE 

ovAcAo. 
Este ano tm muitas coisas' 

cue a gente deve ver seinpre,pen 
ar nas suas causas e conseqfl 

cias e partir para uma aço,corn 
vontade de transformar pra me - 
ihor. 

Este ano 5 o ano INTERNACIO 
NAL DA JUVENTUDE. Precisarnos s 
orgaflizar para que eventos como 
o "Rock in Rio" nao sejain passa 
dos como comemoraço e ativida-
de do referido ano. 

Neste ms de janeiro, o nos 
so pals 6 palco tarnbm de urn ou 
tro acontecimento muito impor-
tante a e1eiço INDIRETA para' 
eleger o fnturo Presidente da 
Rep.b1ica. 

Vemos que esta eleição sen-
do INDIRETA traiu os anseios p0 
pulares, pois o povo foi Is 
ruas e praças deste pals pedir' 
pra votar para presidente. Isto 
nao aconteceU. 

juanto ao "Rock in Rio" as- 
sistimos a urn derrarnaitnto 	de 
dinheiro inca1cu1ve1. E n6s 
perguntamOS: donde 5 que vein es 
se dinheiro todo? E a resposta' 
simples: 

- o dinheiro que nao foi pago 
ao trabaihador; 

- a terra que foi tirada do 
campones; 

- o sa1rio justo que nao ye-
io para 0 operario; 

- soos direitos que os patr6es 
tomaln dos trabaihadores; 

- o dinheiro que nao foi pago 
a empregada domstica... 

- 	o dinheiro do povo uti1iz. 
do pela maniEu1aco dos Melos 
de Comunicaçao de Massa. 

0 "Rock in Rio" 6 injusto 
Dorque que ainda hoje, em nosso 
pals, morrem rn.ilh6es de pessoas 
de fome e de sede. Fome e sede' 
estas produzidas por mecanismos 
polltico-economico-sociais. 

Estes eventos pedem de ns' 
muita vontade e coragem para 
enfrent-1os dentro da realida-
de das nossas cornunidades e gru 
pos. 

Vamos todos lutar... 

c/fä 1 iO .ZE ,l40 c/O 

Inlcio de ANO: Tudo tern cheiro 

de novo. 

a gente pergunta 

- Que h. de nov02 

- Quais so as novidades? 

Tainbrn NAO poderia ser de outro 

jeito. A vida tende seure a RENOVAR 

-SE. 

.N6s qirezxs tarnb&n ser GENTE NOVA. 

Contudo, NAO existe urn NOVO seat urn 

alicerce na Hjst5rja. 0 NOVO brota 

de urn passado que deve ser RENOVADO. 

H5 coisas que embora veihas so 

sempre NOVAS: 

- Existe coisa mais veihas do que a 
necessidade de AMAR? 

E0AMOR 
s empre NOVO e RENOVA pee soas; 

- Existe coisa wais ANTIGA do que 0 

anseio de PAZ? 

E a PAZ con- 

tinua sendo urn ape].o para todos 
NÔS. Por isso S RENOVAR. 

O EVANGEUIO S a BOA NOVA. Algo' 
e a1gurn que exige REN0VAçAO. 

Os JOVENS so esta vontade de 
RENOVAR! 1 .. 

TENTE CONVERSAR: 

na sua comunidade como esti a 
vontade de RENOVAR? 

Como anda por al a necessida-

de de RENOVAR? ou as coisas 
como esto,esto boas? 

c)Veja na Biblia fatos que RENO-

VAM a gente na caininhada. 

.7ESUS CgiSTO t p Upf9EAflUi¼JVA 
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Ano passado, publicamos dois artigos sobre a 
TEOLOGIA DA LIBERTAçAO O  Em 1985, voltainos a pjj 
blicar mais artigos sobre este assunto, devido 
a sua importncia, tanto para a Igreja do Bra-
sil, como para a Igreja Latino-Ainericana. 

Ternos e fazemos urn trabaiho que orientado segundo o mtodo 

VER, JULGAR E AGIR ( alm de AVALIAR E CELEBRAR), para fazer presen 

te a prtica libertadora de Jesus Cristo. Este 	o rntodo utilizado 

pela Igreja da Ainrica Latina( o docuinento de Medellin e Puebla so 

elabcradcs em dma deste rntodo), e especialrnente,no nosso caso, os 

docurnentos da CNBB(Conferncia Nacional dos Bispos do Brasil). 

Assim, a TEOLOGIA DA LIBERTAçRO, antes de ser urna teoria 9 wna 

prtica. Prtica esta marcadamente libertadora. Ou seja, que tern em 

sua primeira aço falar de Deus, de modo a apontar as injustiças e 

as desigualdades existentes dentro da nossa sociedade0 A Teologia 

da Libertaço fala a linguagem do Deus que est perto de n6s e que 

quer a nossa vida e nao a rnorte. E uina visao de Deus, na qual, a 
cristo 4 conduzido a se engajar nas entidades de classe, como, os 

sindicatos, as associaç6es de moradores, as CEBs, os grupos de jo - 

vens do meio popular, etc. Tentando fazer corn que cada urna dessas 

entidades sejam de fato meios para se alcançar urna sociedade de ir-

mos, onde no existam nern ricos, nem pobres, mas urn mundo de ir 
rnos, sem senhor, e sem escravos. 

No grupo procuramos ter urna prtica libertadora. Aquilo que fa-

zemos visa alcançar urn mundo novo. Estamos nos sindicatos partici - 

pando da sua luta. Buscando ter dirigentes que sejam realmente corn-

prornetidos corn as desejos dos seus associados. Pois, o sindicato de 

ye ser para ajudar na organizaço da classe trabalhadora. li no sen 
do sindicatos simlesmente assistenciallstas, ou seja, que s6 ser - 

vem Dara dar assistncias rndica, dentria, etc. Quando participa - 

mos do sindicato falamos que ele tern a obrigaço de defender os tra 

baihadores contra os interesses dos patr6es. 

Nossa prtica dentro das CEBs, visa tornar a nossa f9 bern pre- 
sente nos problernas que 	enfrentarnos. L5 lemos a Palavra de Deus 

refletindo a partir dos problemas que nos faz sofrer. Nossas ora - 

ç'es buscam urna conversa corn Deus das coisas que nos oprimem. 

A partir da nossa prtica, refletirnos sobre f, lemos a Bblia' 

e tambm festejainos os momentos de alegria. No grupo de jovens, corn 

aquilo que fazernos, estamos vivenciando o esprito de uina reflexo 

sobre Deus, que busca libertar-nos de todos as males. 
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Todo ano a Igreja do Brasil ç 

se preocuoa em lançar a Campanha 

da Fraternjdade de acordo corn a 

necessidade mais urgente do povo 

Aproxima-se a CF de 1985, onde 

traz urn tema muito interessante, 

"pAo PA.RA QUEM TEM FOME", que 

vivenciado por n6s da Arnrica La 

tina, especialmente aqui no Bra-

sil, e corn grande conceñtraço .1  

no Nordeste. 

Todas as Campanhas da Frater 

nidade nos tm ajuddo a viver a 

mandamento nova de Jesus. 

Este tema nos leva a refle - 

tir a situaço de rnisria em que 

as brasileiros esto vivendo on-

de na .iossa regio 22 mi1hEes de 

pessoas passarn fame e destes 22, 
2,5  milhaes foram 'T privilegia - 

das" no traa1ho das frentes de 

emergncias, ganhando rc 15.300 

mensais. 	pot isso que tenos 

que construir juntos a uriio de 

tocios, e esta uriio dever che - 

gar at& as raizes do amor, e ma-

nifestar-se par toda a vida, atiS-

nas coisas da econ6mia, em todos 

Os prob1eras socials e polIticos 

(CF 85 n. 46-48; Puebla, 215). 

o meu preceito 6 este, 
que vos arneis uns aos 
outros,como EU vos a-
rnei(Jo 15,12). 

a  C) 0 0 L)A 6 C-- 9 ov 

Hoje, somos convidados a 

saciar a fome em todos Os ni-
veis. Diante disso,6 born lem-

brat que nosso pals 4 muito 

rico em produtos a1imenticio, 

s6 que estes alimentos no 

chegam para n6s da classe tra 

baihadora, oprimida. Chegamos 

as vezes a querer suprir a fo 

me de a1gum corn esrnolas,mais 

sera que isso vai acabar as 

necessidades deste indivlduo? 

Vai talvez durante aquele ins 

tante, mas no estamos crian-

do condiç6es para a rnesmo sair 

da situaço de opresso e ra-

sria em que ele se encontra. 

Sabernos que nosso pals 

orientado s6cio-economicarnen-

te pot urn sistema de cunho Ca 

pitalista, a rnunao do poder 

para poucos. E essa fame e ml 

sria vein par ineip disto, ten 

do coma conseqüncia o desem-

prego, a sa1rio injusto, urna 

dlvida externa grande que no 

fizemos e estamos sendo obri-

gados a pagar0 
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1985 como o ANO INTERNACIONAL' 

DA JUVENTUDE. No porque somos 
"esperança do amanh", "sangue 

novo", alegria, 	sorridentes, 

etc..., mas,PORQUE no terceiro 

mundo somos 665.000.000(seis - 

centos e sessenta e cinco rni - 

1hos), correspthndendO 	a 

77,6% da popuiaçao total, e no 

mundo inteiro, 	 somos' 

ja tivern 	
o os o ANO INTEPNA- 	857.000.000(itocefltOS e cm 

CIONAL DA cRIAN(;A, DA MULHER , 	quenta e sete mi1hes). 	- 

DO IDOSO, etc... MesrnO assim 

a situaco da crianca(fotne,de. 	
PORQUE os parses do ter - 

nutrico...)i da mulher(eXPl0 	
ceiro mundo como o Brasil, vi- 

raço, descrimiflacao...), e do 	
vem nuina situaço de dependn- 

cia econ6mica das grandes po 
idoso, n o mudou muito. 

	- 

Desde 1979, a ONU definiu 	
tnciaS e isso gera a situaço 

de pobreza extrema do nosso po 

75rro 	
vo cuja vida, chega a ser de ,  mis e ri a; 

t/W51Y.00?/Y(ZT) 

Znua1mente, a ONU(Orgafli 

zaço das Naç6es Unidas) procu 

ra chamar a atençao do mundo 

inteiro para urn problema que 

diz respeito a vida, aos direi 

tos huinanos, etc., querendo 

corn issO, conduzir todas as 

pessoas a refletirem e agirem' 

sobre este problema durante 12 

meses. 

NOVA GENTE - 5 



Cont. da pig. 05 

PORQUE o desemprego, 	0 

subemprego, a falta de estudo, 

capacitaço profissional, safl-

de, transporte, moradia, all - 

rnentaco,impedernque essa Ju - 

ventude que 4 maioria no Brasil 

e no mundo, cresça corn direito' 

a uma vida digna. 

Portanto, o problerna da Ju 

ventude 4 sobretudo urn problema 

politico, econ6mico e social 

Somos conduzidos a no pensar 

a no conhecer, a no descobrir 

nossa realidade e caminhos.Rock 

in Rio, coca-cola, projeto 

juventude do Governo do Estado, 

estao al prg isso: passar para' 

n6s uma falsa idia de vida, de 

futuro e at6 de juventude. 

A ONU prop6e trs temas 

PARTIcIPAco, DESENVOLVIMENTO e 

PAZ, objetivando promover a in-

tegraço do jovern da forma par-

ticipativa no processo de desen 

volvimento e na busca da paz 

construida sobre a justiça. 	A 

comisso regional do Nordeste 

II prop6e: JOVENS DO MEIO POPU-

LAR, LUTANDO, RESISTINDO VEN-

CUDO, urn tema que deve nos le-

var a fazer corn que a nossa 

esprança nurn mundo mais justo 

e fraterno possam ir sendo con-

cretizados em cada grupo de jo-

vens, escoLa, bairro, etc.  

,41 	/1711 d#44 IP I767P 
,zVR, 4e, 7 47 

i 
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Vendo o objetivo da ONU e' 

do NE II, e a nossa realidade 

de jovens desempregados, subern 

pregados OU empregados COJU urn 

salrjo de fome, sern estudo,for 

maço profissional, comida, sa 

de, etc, e que precisarnos viver 

este ano dando Continujdade a 

nossa carrijnhada e buscando cons 

truir o mundo novo que sonharnos 

e que se concretjza em cada pe-

quena conquista das nossas lu - 
tas. 

EXPEDIENTE: EsteJorrial NOVA GENTE 6 o6rgoFORMATIVO EINFORATIvo 

da PASTORAL DE TUVENTUDE DO MEIO POPULAR da Arquidiocese de Na-

tal, Regional NCRDESTE II, DA CNBB. 

Nsta edico estiveram dando sua colaboraço Socorro Va- 

1, Irene de Paiva, 	Iris de Oliveira, Sabino Gentili, - 
vilsio, Paulo Plhano e Murilo 
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"De junho a dezembro de 1983, 
27.c92.0002  nordestinos j9 esta — 

yarn afetados pelo flagelo da se — 

Ca. 

marco do 1984 existiam 2,7 

ri1h6es de trabalhacIores nordesti 

no ;di - tados nas frentes de emer 

cjncia, entre os quais 400.000 , 

rrn muiheres. 

reda "per capita" do 45% 

JCS nc-,rdestinoo era et6 marco de 

b4 C: 2.550,)O, mais baixa do 

-;UG 	jua1çuur pars do planeta. 

" Norcieste tern as mais eleva 

das ta:as do rnortalidade infantil 

do pars: 107,2 por 1.000 nascidas 

vivas contra 68,1 por 1.000 	no 

rasi1." 

'5. 	esperança de vida dos nor- 

destinos co  do 5216 anos, contra 

60 anos para Os brasileiros em ge 

A saCicle dos nordestinos estar 

assirn: 'quatrp milh6es de pessees 

atacadas por esquistossomOse; 

trs mi1hes de pessoas corn doen-

ças de chagas; 17 mil novos casos 

do tubercu1Dse; 66% da populaço' 

rural infantil entre 1 a 5 anos 

afetada x1a desnutriço- As mor-

tes de rtenores de 1 ano represen-

tam 34% do total de 8btes- 

0 censo de 1980 mostrou que 

no Nordeste, 54,1% da popu1aço 

economiCaneflte ativa ganhava at 

urn salrio minimo, quando, no 

Brasil coino urn todo este percen — 

tual era de 31,4%. 

08 A taxa de a1fabetiZaço e o 

nve1 de instruço no Nordeste 

so dos mais baixos entre todas 

as regies do i3rasil. 

(Dados do docurnento da CNBB: NOR-

DESTE — desafio 9 rrtisso da Igre-

ja no i3rasil) 

OS 1'MROES SO3° 
NS SOMOSUITOS! 
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Neste ANO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE, quero saudar a equipe de jovens 
ju 7repara o jornal "NOVA GENTh" e todos os jovens para quem o "NOVA GEN-

" tern urna mensagern nova de 1ibertaço. 
Fa:orainhas as palavras do Papa na Mensagem do Dia mundial da PAZ: to 

Jovens, nao tenhais medo da vossa pr6pria juventude". 
Ja urna consci&ncia nova de responsabilidade que cresce entre os jovens 

urna sensibilidado aos problemas e necessidades dos seus irmaos. Por isso, 
jovern nao dove ter medo, apesardas ameaçasdeguerr;do perigo constituido 

;o. os arsenais iantescos das armas, das injustiças, da fome, da su1irnen 
3o desemDrego e do nixnero grande de pessoas oprimidas poirtica e es-

; ir1tuairne;ite e ue no podem exercitar os seus direitos huinanos fundamen - 
tais, coma Thdividuos e cocio cornunidades. 

u Caminiio paa urna atitude de coragern e para urna resposta. a urn mundo 
dcado e dividido 4 este: tomar conscincja da dignidade e da grandeza do 
s: rnano e fazer urna opço por JESUS CRISTO, centro e fonte da vida do j 
vei cristo de todos os tempos. 

Convoco, nois, o jovens de boa vontade e aqueles que integrarn os nos-
cos ru'os de Pastoral de Juventude para fazerern destL ANO INTERNACIONAL DA 
JUVTJ:E urn ano de mais profundo empenho pela PAZ e pela JUSTIçA, lernbra - 

de '.uo a PAZ e os JOVENS carninham juntos.. 

3 d:4 aneiro "e 1985 

DOM ANTONIO SOARES COSTA 
BISPO AUXILIAR DE NATAL. 

SAC GONALO 

Em So Gonçalo do Arnarante, o Na-
tal Ta Juventude teve incio as 
06:00 h, corn urna passeata pelas 
ruas da cidade e continuou corn urn 
encontro durante todo a dia. 

rticiparam 120 jovens vindos de 
10 grupos espaihados par toda paro-
quia, alm dos jovens que no fazem 

rte de grupos. 
Drante a dia refletirain sabre os 

;rob1ernas que afetarn cliretarnente a 
des, e, no final chegou-se a con - 
ciu-o que temos que nos organizar' 
cada vez mais para poder enfrentar' 
os problemas que afetam a populao 
do rnunicpio, Viu-se tarnbm que e 
crtico e grave a problema da terra 
e as dificeis condiçoes de vida do 
povo. 

0 encontro terminou as 15:00 h, 
corn urna celebraçao da Palavra. 

oço 13PANCO 
£n Poço Branco ta'nbm foi gran- 

de a rnoc:rnentaço dos jovens, que 
começararn a chegar na cidade por' 
volta das 7 oras da manha. 

Participaram da ceiebraço do 
:;atal da Juventude cerca de 90 i2 
vens vindos de Taipu, stios vi -  

zinhos e do grupo local. 
Os problernas da regiao forarn re 

fletidos a partir do tema, JESUST 
CRISTO NASCE NO NORDESTE, vendo - 
se tambm os grandes problemas lo 
cais e do Nordeste atravs de pe-
ças teatrais e rnisicas. 
JOAO CAIviR. 

Em Joo C.rnara houve no dia 02' 
de dezembro urn encontro de prepa- 
raçao corn representantes de todos 
os grupos, que ficararn respons - 
veis para rnovirnentar suas comuni-
dades. 

A estirnativa 4 que no dia 16.12. 
foram atingidos cerca de 600 jo -a. 
vens, 

GOIANINHA 

Corn o mesmo terna, JESUS CRISTO NAS 
CE NO NORDESTE, a Natal da Juventude 
em Goianinha foi celebrado no dia 22 
de dezembro p.p., corn oraçao e refle 
xo sabre a realidade, atingindo os 
grupos de Goianinha e das cidades vi 
zinhas. 
EXTPMfl 

Tarnbrn no dia 23.12.84, aconteceu' 
Natal da Juventude em Extremoz,corn 

a participaço de cerca de 6 grupos' 
da Parôquia 	- - 

NOVA GENTE - 8 



Aconteceu no dia 16 de de' 

zembro de 1984,na Nova Catedral 

Natal da Juventude, que este' 

ano teve como tema, JESUS CRIS-

TO NASCE NO NORDESTE - e contoU 

corn a participacaO de aproxima 

darnente 20 grupos de jovens da 

capital. 

Na abertura, o bispo Auxi-

liar L)orn AntoniO Soares Costa 

falou aos jovens sobre o tema 

do Natal colocando a importan - 

cia dos jovens estudarern 0 do 

cumentO dos bispos sobre o Nor-

deste e lembrou 1985 como o ano 

InternaciOflal da Juventude. 

0 encontrO comecOU as 

10:00 h e term.inoU as 14:00 h 

Durante todo o tempo oito gru - 

pos fizerarn apresefltacOeS v - 

rias como jograiS, müsiCaS,Pe - 

ças teatraiS, etc. 0 local ga - 

nhou urn colorido novo corn carta 

zes e faixas que falavain do te-

ma e da vida do povo. 
Dma faixa que chainou aten 

ç.o foi a de urn grupo do Conjufl 

to Soledade II, que dizia: "0 

SECO E POBRE NORDESTE E UMA PRO- 

DucAo POLITICA". 
Ap6s as apresentacOes todos' 

se reuniram em pequefloS grupos 

para urna ref1exO a partir de urn 

texto preparado pela coordenacO 

procurando refletir sobre o que' 

foi transm.itido nas apresenta 

ç6es feitas pelos grupos 

na mensagem do texto e do tema 

JESUS CRISTO NASCE NO NORDESTE 

Em sntese os grupos disseramn 0 

seguinte 

-No Nordeste existe rnisria, dé 

graças..., mas n6s tainbm existi 

mos e podemos mudar este mundo"; 

- Cristo nasce em todos os lu - 

gares. 1985 	o ano Internacio- 

nal da Juventude. Ns jovens es 

tarnos sendo usados corn eventos' 

como o Rock in Rio para,camU. - 

flar as eleiç6es indiretas que' 

esto al"; 
-Temos que transformar a nossa' 

f& em atos concretos. N6s ternos 

urn Deus conosco e a nossa f4 de 

ye ser instrurnento de trans for-

maçao". 
0 encontro foi encerrado 

corn urna m.issa celebrada pelo Pe. 

Sabino Gentili, durante a qual' 

procurOU fazer urna conc1uso do 

que tinha sido todo o dia: apre-

sentaç6es, ref1exes, misicas,' 

etc., e em sintese o Natal da 

Juventude: 

-TRANSMITIU que somos povo nor-

destino; povo escoihido por 

Deus ( nos sentimos assim); 

-CONTRIBUIU para urna tomada de 

conscincia de que JESUS CRISTO 

NASCE NO NORDESTE e em todos a-

queles que querem transformar a 

realidade; 

-AS APRESENTAcöES como "C mapa' 

do Nordeste" e 0 jogral "Ele 

velo rnorar aqui" mostraram que' 

no nosso cho, o Evangeiho vaii 

romper corn toda mistificaço e 

que realmente JESUS CRISTO NAS-

_CE NO NORDESTE, - 

N 
cAM frt2- /141st/I 
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:..o ltimo 	a 'Lu de .ezernbro, 	0 Clima do cia foi de entrosamen 

	

reali:oi-se na cidade de Angicos 	to e muita alegria. Para encerrar, 
- bern no coraçao do Sertao - 	 como 	de costume, foi celebrada a 

	

I 
LX CONGRESSO DE JOES Do MEIO ' 	Missa pelos padres presentes, ten- 

I ?0?ULAR. 0 referido evento con 	do sido trarismitida pela Pdio 
I 	 .z 	-rI-i ri 	r'r, ,L 	Sflfl 

vens aproximadamente, integrando 

as rea do Serto e Vale, alrn' 

da Darticipaço de seminaristas, 

re1igioss, padres e outros con-

vidados, 

Os gruos se concentrararn de 

rote . rnatriz local e inicia - 

ram a :rninhada portando faixas' 

e cartizes,alm de srnbolos nor-

deinos, bandeiras dosgrupos e 

J.as cidades de origern. Apesar do 

cDlor, os jovens durante a cami-

nhada cantaram,rezararn e fizeram 

alg'L.mas paradas para analisar a 

posiço da juventude no Nordeste 

A carni..nhada terminou no Clube 

::unicipal, onde seria realizado' 

O CON GRESSO. 

0 proco da Par6quia, Pe.Fco. 

das Chagas P:NTO r  fez a abertura 

deu as boas vindas. Falou tarn-

bm o nosso animador adulto, o 

Pc. Jairne Vicira, da Par6quia de 

Pendncias, alrn dos representan 

tes da Coordenaço dos V e VI Zo 
nais, Evilsio, de Lajes e Maria 

d3 Cnceiço de Pendncias. 

Durante a manha foi realizado 

O CONGRESSO corn urna apresentaço 

teatral bern nordestina, do grupo 

de •lacau. Em seguida, debate. A 

tarde foi celebrado o NATAL DA 

JUVENTUDE, corn as apresentaç6es 

dos grupos de Afonso Bezerra e 

Pendncias. 

Princesa do Vale, de Açu. 

Concluirnos que isso fçi iiictis urn' 

passo importante para n6s jovens 

do rneio popular, na construço da 

LUTA POR CM MUNDO MAIS JUSTO, MAIS 

IRMAO e que essL 6 ta±efa dos jc. - 

vens. Ainda ha muito a fazer or a 

cjueles jovens marginalizados, sem 

educaçc, alienados, etc. .essa fa 

se de tra; iço politica, o ovem 

tern aue articipar para as coisas 

nao virerrt 1 J& cima e nos aceitar 

mos tuoo calados, ainQa ha muitos' 

dominado por una minoria. Varnos 

continuar a luta para no existir 

mais dominaçao. 

grupo JOPEC de Lajes, nesse' 

ms de dezembro, pp., esteve rnui 

to empenhado tanto corn atividades 

ligadas a Par6quia corno corn a co-
munidada em geral. Começou corn a 

organizaçao da fest.a da Padroeira 

N.S. da Conceiçao, sendo, promovi 

do. :o baile em beneficio da mesma. 

posteriormEnte veio a movirnenta - 

ço para o Congresso de Angicos 

Alm da movimentaço da novena do 

Natal am familia. E finalmente a 

confraternizaçO anual do grupo 

tendo seus componentes participa-

do nessa confraternizaço de urna' 

missa celebrada pelo Mons. Vicen-

te. Na oportunidade foi eleita a' 

nova Coordenaço para 1985. 
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