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Lu n!ifM" 'umes 
PRESIDENTE 

A Câmara Municipal de Vitória da 
Conquista manifesta suas Congra-
tulações ao Apostolado da Divina 
Misericórdia, na pessoa da Fun-
dadora e Presidente, a Senhora 
Rejane Maria da Nóbrega Novais, 
pela realização da Festa da Divi-
na Misericórdia ocorrido nos dias 
26,27 e 28 de abril 

A Festa da Divina Misericórdia, evento de espiritualidade carismática, realizado pelo 
Apostolado da Divina Misericórdia de Vitória da Conquista, que pertence à Paróquia 
Nossa Senhora das Vitórias, ocorreu nos dias 26 a 28 de abril de 2019 
O Apostolado da Divina Misericórdia de Vitória da Conquista é uma associação de fiéis 
católicos, sem fins lucrativos, constituída por pessoas que, tendo experimentado o amor 
misericordioso de Deus, sentem-se chamadas a transmitir esse mesmo amor, por meio 
da palavra, da ação e da oração. 
Este ano, o Fonte de Misericórdia teve como tema "Aquele que usou de Misericórdia" 
(Lc 10, 37),. Todas as pregações e momentos de oração foram voltados para que cada 
participante tivesse uma experiência concreta da Misericórdia Divina, que continua a 
oferecer a todos a Salvação Eterna, na Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Foram inúmeros os testemunhos de milagres e graças alcançadas, desde pessoas que re-
ceberam curas físicas, psíquicas e emocionais até a transformação profunda e mudança 
radical dos hábitos de vida, que resultam em conversão sólida e relacionamentos reesta-
belecidos pela Misericórdia. 
O evento contou com cerca de 3000 (três mil) fiéis, oriundos tanto das 10 Paróquias que 
compõem a Arquidiocese de Vitória da Conquista quanto de diversos municípios e Esta-
dos brasileiros. 

Plenário Vereadora Carmem Lúcia, 03 de maio de 2019. 

Lucia 'oca 
Vereadora (DEM) 

DOE SANGUE 
SALVE VIDAS 
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