ET LUX IN TENEBRIS LUCET

Malcolm Forest, mestre de cerimônias do Prêmio Paul
Donovan Kigar/Foto: João José Carniel

Com muito brilho, realizou-se no dia 8 de dezembro no Teatro Pedro Piva, do MuBE, o
XI Prêmio Paul Donovan Kigar de Honra ao Mérito por Realizações de Vida, com a
apresentação de Malcolm Forest, mestre de cerimônias.
A premiação deste ano teve marcante início com a benção do Padre Gian Pietro da
Missão Belém.
Os homenageados foram:
Paulo Bomfim - O príncipe dos poetas, grande memorialista de São Paulo.
Vida Alves - Atriz pioneira da televisão sul americana, presidente do Museu da Televisão
Brasileira.
Missão Belém – Corpo de voluntários que realiza trabalho de amor ao próximo em São
Paulo e no Haiti e contribui para a recuperação de moradores de rua e usuários de drogas.
Escola de Pais - Uma sociedade civil, de origem cristã, dirigida por voluntários. O
objetivo da Escola de Pais é auxiliar os pais na educação de seus filhos.
Irena Sendler - "O Anjo do Gueto de Varsóvia“, foi uma ativista católica dos direitos
humanos durante a Segunda Guerra Mundial. Contribuiu para salvar mais de 2.500 vidas.

Vida Alves, uma verdadeira “lição de vida”, uma alma de olhar
doce que a todos encantou com palavras sábias e até poéticas,
trouxe muita alegria ao evento. Algumas apresentações musicais
de talentosos músicos e cantores, a mezzo soprano Maria
Dionete Novaes, o tenor Marco Antônio Silva ,a pianista Silvia
Regina Orfão, e a brilhante apresentação do coral masculino da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência
do maestro I Tenente Ismael de Oliveira. Momentos de alegria,
homenagem consagradora para pessoas que realmente merecem
ser homenageadas, verdadeiros luminares para o nosso mundo.
Agradecidos com a presença do público mais uma vez com
sucesso alegria, realizou-se o Prêmio Paul Donovan Kigar.
Foto: João José Carniel

Em 8 de dezembro de 2015, será realizado o XII prêmio, ano do centenário do Sr.Paul.

A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
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Mais informações pelos telefones: (11) 2952-7063 e 99984- 5016

Jornalista responsável
Daniela Rodrigues
MTB: 46219.010530/2012-53

