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VIVENDO DA FÉ ALHEIA
Por Frederico Breno Lima Damasceno

Dízimo! Segundo a Bíblia, 10% de tudo o que você tem deve ser partilhado com a Igreja. Se é obrigatório ou não, não entrarei no
mérito da questão, mas a forma como hoje está sendo “cobrado”, pairam dúvidas sobre o seu real destino. E detalhe: dízimo não
significa apenas devolvermos dinheiro, mas sim, uma parte daquilo que podemos dar (arroz, feijão, etc.).
Algumas igrejas ditas “santas”, “milagrosas”, e “que trazem a cura” apenas querem lucrar em nome de Deus aproveitando-se de
pessoas humildes que desesperadas e sem terem mais a quem recorrer, buscam uma solução para seus anseios, seja por motivo de
saúde ou por estarem com problemas financeiros. Enfim, não interessa o motivo. Brincar, aliás, lucrar através da fé das outras
pessoas é uma atitude abominável que o próprio Cristo repugnava veementemente quando disse em uma passagem bíblica: “Dai a
César o que é de César e a Deus o que é de Deus”.
Pratiquemos nossa fé e nossa caridade sem nos importar que os nossos nomes estejam expostos nos murais das igrejas como quem
“doou” mais para determinada “obra”. Façamos o bem sem olhar a quem; deem esmolas anônimas aos que realmente necessitam e,
principalmente, nunca esperemos nada em troca. Dessa forma, estaremos realmente fazendo nossa parte como seres humanos!
“TUDO QUE FIZESTES A UM SÓ DESTES PEQUENINOS É A MIM QUE FIZESTES”. (Mateus 25, 40)

MAIO (MÊS MARIANO)
Por Cleiton Marques

Dedicar o mês de maio à Santíssima
Virgem Maria é uma prática que remonta
os tempos medievais, desde o século
XIII, quando numa tentativa de substituir
as festas tributadas à deusa pagã
primitiva Flora Mater (relativa as flores –
sentindo da Primavera), surgem as mais
diversas festas em honra a mãe de
Jesus. O primeiro a realizar a festa
dedicada à Virgem Maria no mês de
maio foi o rei Afonso X, rei de Castela e
León, na Espanha.
No século XVIII, o hábito de homenagear
Nossa Senhora vai consolidando o mês
de maio como o mês mariano, ou seja, o
mês dedicado a Virgem Maria.
É curioso o fato de que maio é o mês
mariano apenas para a Igreja no
Ocidente, já a Igreja do Oriente elegeu o
mês de agosto como o mês dedicado a
mãe de Deus.
Não celebramos qualquer pessoa,
celebramos a Theotókos (em grego:
“aquele que dá a luz a quem é Deus”).

SEGURANÇA PÚBLICA
Por Sueli Andrade

ALMOFALA PRA RECORDAR
Por Cleiton Marques

A comunidade de Almofala volta a ficar
assombrada com a onda de assaltos que
vem ocorrendo nesta localidade.
Sabemos que não podemos contar com
a segurança policial, já que temos uma
viatura da PM-Tur, mas isso é um faz de
conta, pois na hora da necessidade ela
não existe.

Almofala sempre renascendo... o vento a
quem um dia enterra, em outros tempos
desenterra as águas que um dia
submergiu e em outros tempos torna a
mostrar.

Portanto contamos apenas com Deus
para nos proteger.

Falo isso por conta de um ocorrido
recentemente em nossa praia.

Quando é que esse problema será
sanado?

Depois de décadas submersa e
enterrada, ressurge uma antiga cacimba
na beira da praia de Almofala, esta
cacimba seria usada pelo senhor
Adonias Alves da Costa para a irrigação
de seu sitio de coqueiros, mas com as
marés cada vez maiores acabou
soterrando e submergindo tal cacimba e
hoje ela ressurge como um dia
aconteceu com nossa igrejinha.

IMPORTANTE!
Este informativo pode ser impresso
diretamente através de nosso site.
1º - Acesse o site www.almofala.com
2º - Click no ícone FALA, ALMOFALA
3º - Bem em baixo, click no ícone
BAIXAR / IMPRIMIR.
Pronto: você já pode baixar e imprimir!

Por conta das marés logo essa cacimba
voltará a ser enterrada e submersa e
quem sabe um dia ela volte a aparecer.
Esses são os mistérios de Almofala.
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CULTURA NA ESCOLA
Por Sueli Andrade

vida.
Esses dois acontecimentos deram-me a
oportunidade de conhecer as maravilhas
da vida a três e perceber o quanto é bom
experimentar a ápice da felicidade.
Agradeço a Deus por ter Francineiva,
Vinícius, Marcos, Giulia e Caio. São
peças importantes que faltavam para
que o quebra-cabeça de minha vida
fosse montado com perfeição.

A NOVELA FRETCAR – PARTE II

IMPORTANTE!!!
Este jornalzinho é um veículo informativo
e estamos contando com a sua
colaboração.
Você pode nos ajudar escrevendo suas
ideias, elogios, críticas, sugestões e
muito mais.
Escreva para:
falaalmofala@almofala.com
cleitonmarquessm@hotmail.com
Obs.: Informação falsa é crime.

Por Antônio Marcos Muniz Graça

A escola Francisco Alves Neto realizou
no dia 13 de maio, um dia dedicado a
cultura e apresentação dos talentos de
nossos alunos, através do Projeto Mais
Cultura nas Escolas iniciou o programa
com o tema: Eu sou o show. A
participação dos alunos foi excelente,
mostrando seus talentos na música, na
dança, na cultura popular como repente,
cordel e prosa.
Na ocasião houve um campeonato de
futsal onde os alunos participaram com
muito empenho.
Esse projeto é muito importante para a
escola e a comunidade estudantil na
descoberta de futuros talentos de nossa
região.

CONVITE
Por Sueli Andrade

Convidamos toda a comunidade católica
de nossa região para participar de mais
uma festa em homenagem à Santa Rita
de Cássia que acontecerá no período de
20 a 29 de maio na capela de Sítio
Alegre.

Depois de visitar a Empresa Fretcar, que
marcou
uma
conversa
com
a
Comunidade de Almofala (que por sinal
nunca aconteceu), quarta-feira dia 18 de
maio, recebi a triste notícia de que a
mesma empresa se recusa a reativar a
linha Torrões – Fortaleza, sob a
desculpa descarada de que Almofala
não tem passageiros o suficiente para
manter
essa
mesma
linha
em
funcionamento. No momento teci críticas
e até ameaças aos seus representantes,
informando-lhes que iríamos procurar o
DERT e DETRAN para solucionar tal
problema, mas os mesmos insistem em
manter a mesma decisão. Só nos resta
procurar essas duas instituições citadas
para pedir urgência e socorro quanto a
essa decisão que desobriga a Empresa
FRETCAR de nos servir, ferindo a
própria Constituição Federal em nosso
direito de ir e vir.

COMENTE ESTE JORNAL

Você pode fazer seus comentários sobre
este informativo através da versão web
deste jornal.
Acesse um dos sites (escrito ao lado
abaixo), leia e comente.
Se você já está lendo este através da
web você pode comentar bem no final do
jornal na opção COMENTÁRIOS.

APOIADORES

Nosso repúdio a essa Empresa sem
princípios:
iremos
buscar
nossos
direitos.
Aguardem
os
próximos
capítulos dessa novela.

ACESSE ESTE JORNAL COMPLETO
PELA INTERNET

Peçamos à Ela que nos proteja e nada
de ruim venha a acontecer em nossa
localidade. Que a paz tão almejada
pelas pessoas possa realmente existir
em nosso meio.

ACONTECEU EM MAIO!
Por Antônio Marcos Muniz Graça

Não só por ser o mês dedicado a Maria
e a Rita de Cássia, não só por ser o Mês
das flores e das Coroações, mas porque
fiz alianças com Francineiva dia 13 e
porque vi nascer Vinícius dia 31.
São
momentos
que
dividem
e
multiplicam minha vida ao mesmo
tempo, levando-me a crer no que disse
um dia, no passado, dois irmãos na fé:
“Deus
tem um
propósito
muito
interessante em sua vida”.
Até então não tinha percebido tais
providência, mas hoje compreendo
firmemente os planos de Deus em minha

Estamos disponíveis na internet desde
nossa 7ª edição (março de 2015) e
agora em um novo site e também no
facebook.
Você poderá visitar este jornal e também
copiar e/ou imprimir a versão impressa
pelos sites descritos abaixo:
www.almofala.com
www.almofalaondalivre.com
www.almofalaondalivre.com.br
www.almofalaondalivre.blog.br
www.radionacaotremembe.com
www.facebook.com/almofalaemfoco
Acesse e confira!
Obs.: Sites destinados ao incentivo e
divulgação da cultura de Almofala e
região Itaremense.
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RESULTADO DA ÚLTIMA ENQUETE
NA SUA OPINIÃO, QUAL O MAIOR CULPADO DA CRISE ECONÔMICA BRASILEIRA?
1 – Os governantes
2 – As grandes empresas
3 – Os bancos
4 – Outros países
100,00% Responderam o item 1 – “Os governantes”.

VOTE NA NOVA ENQUETE ATRAVÉS DO SITE
NA SUA OPINIÃO, COM A SAÍDA DE DILMA ROUSSEFF DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COMO FICA O NOSSO PAÍS?
1 – Melhora
2 – Piora
3 – Fica no mesmo

Acesse um dos sites / links abaixo e vote nesta enquete.
www.almofala.com
www.almofalaondalivre.com
www.almofalaondalivre.com.br
www.almofalaondalivre.blog.br
www.radionacaotremembe.com
www.facebook.com/almofalaemfoco
www.enquetes.com.br/popenquete.asp?id=1128155
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