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“O Espirito Santo descerá sobre vós 
e dele recebereis força. Sereis então 
minhas testemunhas em Jerusalém e 
Samaria, e até os confins da terra.” 
(At 1,8). 

O livro de Atos dos Apóstolos 
apresenta a Igreja em missão a partir do 
Espírito Santo. Pentecostes é celebra-
do 50 dias depois do domingo de Páscoa.
Acontece no sétimo dia depois do dia da 
Ascensão de Jesus. A Solenidade de
Pentecostes é um fato marcante para toda 
a Igreja e para os povos, pois nela tem 
inicio a ação evangelizadora para que as
 nações e línguas tenham acesso ao 
evangelho e a Salvação mediante o poder 
do Espírito Santo de Deus.
“No dia de Pentecostes (no termo 
das sete semanas pascais), a Páscoa 
de Cristo completou-se com a 
efusão do Espírito Santo, que se 
manifestou, se deu e se comunicou como 
Pessoa divina: da Sua plenitude, Cristo 
Senhor derrama em profusão o Espírito” 
(CIC, n. 731).
Lucas narra que os Apóstolos se 
reuniram em oração à espera do 
Espírito Santo e de repente ressoou 
vindo do céu um som comparável a uma 
grande rajada de vento que encheu toda a 
casa onde eles se encontraram. 
E sob a forma de línguas “que se 
diriam de fogo” o Espírito Santo 
pousa sobre os discípulos na manhã de 
Pentecostes e os enche de Si. 
Somos hoje nós cristãos, leigos e 
coordenadores de pastorais que 
devemos a partir do Espírito Santo 
anunciar a Jesus Cristo. 
Muitos se encontram trancafiados em 
suas casas por medo da violência, do 
preconceito ou pelo comodismo. Hoje a 
igreja nos conduz a vivermos o 
Pentecostes em missão para que todos 
reconheçam que Jesus é o Kyríos, o 
Senhor!  Se queremos uma igreja 
corajosa e missionária precisamos 
difundir esse mesmo Pentecostes, 
porque foi um dia que amanheceu 
a vinte e um séculos e que ainda esta longe 
de anoitecer.

Texto: Anderson G. Albuquerque

Queridos Irmãos, queridas irmãs, 
estamos, Irmão Carlos e eu, chegando na 
paróquia. Confesso que, para mim, é uma 

bênção estar aqui. Já atuei em diversas paróquias e 
dioceses diferentes. 
Cada uma delas tem me proporcionado a 
continuação do meu aprendizado, uma 

vez que, por mais que se tenha experiên-
cia e prática, cada lugar possui suas caracte-

rísticas próprias e proporciona um novo apren-
dizado. Já tenho estado em meio a comunidades bastante organizadas, 
alegres e vibrantes, graças ao trabalho missionário de outros colegas confrades. Todavia, 
esta comunidade Nossa Senhora do Carmo da Vila Paulistana de São Paulo supera 
qualquer expectativa. São leigos e leigas com uma participação invejável. Nas missas, 
a gente pode perceber que é a família que se faz presente: Anciãos, adultos, jovens e 
crianças. A gente sente a voz de todas as idades.
É maravilhoso ter a presença de muitos tocadores e cantores nas celebrações. Todos 
participam de uma maneira contagiante. 
As dependências da Igreja Matriz estão geralmente ocupadas pelas pastorais e 
movimentos com suas reuniões e encontros de formação. É muito tocante a gente ver 
jovens evangelizando jovens; casais evangelizando casais. Ministros e ministras que se 
ocupam alegremente no atendimento aos irmãozinhos e irmãzinhas enfraquecidos pela 
doença ou fragilizados pela idade avançada.
Para quem está acostumado a marcar presença em paróquias grandes e chega numa 
minúscula paróquia como esta, tem a impressão de que não há muito o que fazer. 
Engana-se quem pensa assim. Digo isto porque já trabalhei numa paróquia de cinco 
municípios e seus distritos e, posteriormente fui trabalhar numa outra de noventa e qua-
tro comunidades. As distâncias até que não eram muito grandes. A mais distante fica, 
ainda hoje, a uns setenta quilômetros da sede. 
Aqui, porém, são muito próximas umas das outras, todavia, os irmãos e irmãs de cada 
uma delas são muito exigentes também quanto a presença do pároco. Como é uma 
realidade com características bem diferentes das outras por onde tenho passado, tenho 
que estar muito imbuído do espírito de muita humildade para a ênculturação. Aliás, 
lembro-me bem dos professores de um curso de que participei aqui em São Paulo 
sobre Pastoral nas grandes cidades, onde eles falavam que a mudança da cidade, nos 
pressiona para uma mudança pessoal. E agora sinto de perto que atender uma paróquia 
de interior é realmente bem diferente de estar numa paróquia de uma metrópole como 
São Paulo. 
Se alguém perguntasse se eu e o Irmão Carlos estamos nos sentindo bem aqui, 
responderíamos que nos sentimos maravilhosamente bem. Só nos resta saber se o povo 
está se sentindo bem com o padre e o Irmão Religioso que chegaram aqui. 
Que Deus e Nossa Senhora do Carmo nos ajudem para que não decepcionemos Jesus 
Cristo, uma vez que todos estamos no seu serviço.

Minha prece e minha bênção sacerdotal para todos de todas as comunidades.
 

Pe. Alfredo



CORPUS CHRISTI - SANTÍSSIMO SACRAMENTO DO CORPO E SANGUE DE CRISTO

A Solenidade ou (Festa) de 

Corpus Christi tem sua origem do 

latim que significa “Corpo de Cristo”. 

Comemorada sempre na quinta feira, após 

a Festa da “Santíssima Trindade”. 

Celebrar o Corpus Christi é celebrar de 

forma solene o mistério da Eucaristia, o

 Corpo e Sangue de Jesus Cristo.

No final do século XIII surge em Liége 

na Bélgica, um Movimento Eucarístico 

precisamente em um mosteiro agostiniano 

de Mont Cornillon, próximo a essa cidade, 

onde uma jovem religiosa de nome Juliana

de apena 16 anos de idade, foi objeto de uma 
singular visão: uma luz resplandecente em 
forma de um disco, semelhante à lua cheia, 
tendo um dos seus lados obscurecido por
uma mancha. 
A jovem religiosa, após anos de intensa 
oração fora lhe revelado o significado do 
porque “daquela lua incompleta”: na 
liturgia da Igreja, faltava uma solenidade 
em louvor ao Santíssimo Sacramento.
No ano de 1264, o Papa Urbano IV, 
através da Bula (documento oficial da 
Igreja) que recebeu o nome de “Transiturus 
de hoc mundo” que traduzindo significa: 
(passando deste mundo) estendeu a 
festa para toda a Igreja. 
Também no século XIII, surgiram 
as grandes procissões conduzindo 
o Santíssimo Sacramento pelas ruas, 
primeiro dentro de uma âmbula coberta, mais 
tarde exposta em um ostensório.

Colaboração: Mauricio Luz de Lima
Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

Fonte: www.acidigital.com/festas/eucaristia
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Sintonizamos com Maria neste mês 

que se inicia: A descoberta de sua 

vocação gera confiança e alegria, dissipa 

o medo e transforma esterilidade em vida. 

Deus sempre acompanhou seu povo no 

peregrinar histórico e reconheceu seus 

limites. Decide intervir na história da

humanidade através da mediação 

amorosa de Maria que se colocou 

disponível pelo SIM a Deus.

A comunhão com Deus gera nova vida, 

abre novos horizontes. Deus comunica seu 

amor ao povo, transformando o velho em 

novo, o sofrimento em benção, a ferida em

cura, o medo em confiança, à 

descrença em esperança.

Deus escolhe Maria para uma 

missão especial na história 

da salvação que é ser mãe do 

Salvador. É surpreendida pelo 

anúncio do anjo, no momento 

em que está mergulhada num 

profundo silêncio orante.

 Envolta pelo Espírito Santo, 

abre-se para acolher e conceber a vida do 

Messias prometido. Diante do sinal: “Isabel, na 

sua velhice está grávida;  para Deus nada é 

impossível”, Maria pronuncia o seu faça-se.

Maria usa para si o título de Serva. 

Ele vem de Isaías que apresenta a missão do 

povo como um serviço aos pobres (Is 42; 49). 

Mais tarde, Jesus vai definir sua vida de 

Servo como um serviço aos povos! 

Aprendeu de sua mãe! O SIM de Maria transfor-

ma sua vida e história, dando novo rumo à sua 

caminhada de fé. O SIM quando vem de 

Deus, faz a diferença na vida da pessoa e 

da missão de construir o Reino.

Gera alegria, fidelidade criativa, 
compromisso sério e concreto, 
despojamento, abertura para o outro.
O SIM de Maria clama por outros SIMS
alegres e comprometidos. 
A encarnação de Jesus continua na história, 
à medida que cada pessoa vai dando o seu 
SIM ao Projeto de Deus e fundamenta a sua 
vida em Jesus. Deus realiza maravilhas em 
cada pessoa.
Como Maria, somos chamados a ser 
instrumentos de vida e luz colhendo a 
força transformadora do Espírito em 
nossa vida. Maria é modelo para a vida 
das comunidades e nossa paróquia tem 
por padroeira Nossa Senhora com o 
título do “CARMO”. 
Neste mês dedicado a ela 
rezemos pedindo a ela que nos ajude a viver 
bem o nosso Sim, a nossa vocação. (textos 
retirados de vários retiros espirituais).

Texto: Irmã Inês de Góes Encarnação
Irmãs da Divina Vontade

MARIA ACOLHE O PROJETO DO PAI
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A Catequese tem como principal objetivo promover a educação da 
fé de crianças, jovens e adultos. Em um mundo tão caótico onde 
algumas pessoas já não acreditam em nada, reservar algumas 
horas para formação se faz necessário.
Na Paróquia temos implantado aos poucos a Iniciação à Vida 
Cristã onde os sacramentos (batismo e catequese) tem sempre 
conexão em si e fazem parte de todo o processo de 
educação, mas não são a finalidade última do processo. 
O que se deseja é que cada um assuma as características 
próprias de discípulos-missionários, tendo sempre como centro a 
pessoa de Jesus Cristo. 
Este modelo de catequese é mais bíblico e vivencial, iluminando 
a realidade dos catequizandos e catecúmenos com a 
palavra de Deus. 
O grande desafio tem sido a participação da família. Antes da 
“criança” começar a ter os encontros em sala, a família é 
convidada a participar de encontros quinzenais com a 
presença do Padre e da Equipe de catequistas onde diversos 
assuntos são abordados tendo o objetivo de motivar a todos, 
em alguns encontros até mesmo dinâmicos para 
entrosamento das diferentes famílias. Mesmo após este 
período onde os encontros já passaram a ser na sala o grupo 
continua se encontrando ao menos a cada três meses para 
momentos de aprendizado e troca de idéias. 
No começo era difícil, pois algumas famílias não tinham nem o 
hábito de participarem das missas, mas aos poucos cada um 
vem assumindo seu papel dentro de comunidade e tendo seu 
Encontro com Jesus.
Nesse processo também toda a pastoral está sendo preparada 
para melhor atender a necessidade da comunidade. A cada três 
ou quatro meses são ministrados pela Equipe de coordenação, 
religiosas e Padre cursos de formações para os catequistas. 
O próximo desafio é envolver outras Pastorais, pois a 
Iniciação à Vida Cristã é responsabilidade de toda a 
Comunidade e assumida por diversos ministérios. O caminho não 
é e não será fácil, mas juntos somos mais.
“Ide e fazei discípulos meus entre todas as nações” 
(Mt 28,19)

Coloboração: Mariana Gabriela Piaba 
Coordenadora da Catequese

Comentando o Evangelho deste domingo do Bom Pastor, 
Francisco iniciou por contextualizar o ambiente no qual nasceram 
as palavras sobre a imagem da ovelha e do pastor pronunciadas 
por Jesus no Evangelho de hoje : é a festa da dedicação do Templo 
de Jerusalém que se celebrava no mês de dezembro. 
E Jesus se encontrava precisamente nos arredores do Templo e é 
precisamente este espaço sagrado a sugerir - Lhe a imagem da 
ovelha e do pastor.
 Jesus, disse o Santo Padre, se apresenta como “o Bom Pastor” e 
diz: “As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as 
minhas ovelhas e elas seguem-Me. Eu dou-lhes a vida eterna e 
nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão”.
Estas palavras ajudão-nos a compreender que ninguém pode 
considerar-se discipulo de Jesus, se não escuta a sua voz. 
E este escutar não deve ser entendido de maneira superficial, mas 
envolvente até ao ponto de tornar possível um verdadeiro 
conhecimento recíproco a partir da qual pode provir um 
seguimento generoso(...) Trata-se de um escutar não só com as 
orelhas, mas também com o coração.
Portanto, observou o Papa, a imagem do pastor e das ovelhas 
indica a estreita relação que Jesus quer estabelecer com cada 
um de nós. Ele é o nosso Guia, o nosso Mestre, o nosso Amigo, o 
nosso modelo, mas sobretudo é o nosso Salvador. De fato, Jesus 
afirma: “Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e 
ninguém as arrebatará da minha mão”.
Estas palavras, disse Francisco, comunicam-nos o sentido de 
segurança e de imensa ternura. A nossa vida está plenamente 
segura nas mãos de Jesus e do Pai que são uma única coisa: um 
único amor, uma única misericórdia revelados uma vez por todas 
no sacrifício da cruz.

Texto: Ir. Carlos
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO

O Grupo Apostolado da oração tem como referência os Apóstolos, 
amam a Jesus. Os membros do Apostolado amam em especial e 
assim tem devoção pelo Sagrado Coração de Jesus.
Os encontros e reuniões acontecem mensalmente e este 
Grupo tem uma história de aproximadamente 35 anos na 
Paróquia Ns. Sra. do Carmo.
O Apostolado da Oração é reconhecido mundialmente, 
presente em 70 países. Regionalmente a referência é o Pe. César 
da Paróquia Santana que transmite orientações para serem 
multiplicados nos grupos locais. Atualmente o Grupo possui 
Coordenador, Vice, Tesoureiro e Secretaria.

O Apostolado inicia o encontro com cantos, oração, adoração, 
leitura da palavra e a presença de Jesus Eucarístico com o 
dever e amor ao próximo, oração, humildade e caridade. 
Objetiva-se retomar as ações com a entronização do quadro do 
Sagrado Coração de Jesus nos lares. 
Este Movimento objetiva além dos encontros, realizar ações 
missionárias, visitas, oração e também colabora com seu traba-
lho nas festividades, missas e arrecadação. Inclusive no mês de 
agosto, anualmente acontece o Chá Bingo em prol de arrecada-
ção pelas Vocações, tanto que geralmente apadrinham semina-
ristas. 
Os membros costumam usar uma fita vermelha que simboliza a 
perseverança no grupo e entrega ao Sagrado Coração de Jesus. 
A cor representa o sangue de Jesus com uma cruz pendurada, e 
a medalha em lembrança do quanto ele nos ama.
Abra o seu coração para conhecer ou fazer parte deste Grupo 
que ama o lindo Sagrado Coração de Jesus separe um momento 
entre você e Cristo. “O melhor lugar de estar é no teu coração, 
Sagrado Coração” ♪. 

Encontros do Apostolado da Oração
Segundo domingo do mês

Missas: Todas às Primeiras sextas-feiras do mês

Texto e Fotos: Simone Carvalho

O IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus coordena 
anualmente a Semana Nacional dos Museus em comemoração 
ao Dia Internacional do Museu 18 de maio. Propõe que os 
Museus realizem ações culturais especiais e este ano será a 
14ª SEMANA ENTRE OS DIAS 16 À 22 DE MAIO. 
Como esta coluna visa informar e potencializar o que temos na 
região seguem os endereços dos Museus na zona norte e em 
destaque um museu relacionado ao catolicismo:

Museu Memória do Jaçanã 
Rua São Luiz Gonzaga, 130 

Quarta e sextas: 14 ás 17h e Sáb-Dom:10:00 às 17:00. 
Contato: 2241-4286 ou 94727-2351.

Museu Florestal da Madeira Octávio Vecchi Horto
Endereço: R. do Horto, 931 - Horto Florestal 

Contato: 2231-8555 - Terça a sexta, 
das 9:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h - Entrada Gratuita.

Museu de Arte Sacra de São Paulo  
Av. Tiradentes, 676 - Luz, Contato 3326-3336 

terça a domingo das 09:00h –17:00h.  – Este está relacionado à reli-
gião católica, mantido pelo Governo do Estado e Arquidiocese de São 

Paulo.Entrada: inteira R$ 6,00 / meia R$ 3,00 
Gratuito aos sábados para todos os públicos.

Em qualquer dia + de 60 anos e menores de 7 anos não pagam.

Texto e Fotos: Simone Carvalho

Museu do Transporte Público Gaetano Ferolla 
Av. Cruzeiro do Sul, 780 - Canindé, São Paulo - SP, 01109-100 
Contato: 3315-8884 Terça à sexta 9:00h ás 17:00h sábado e 

domingo  (10:00h ás 16:00h).  Entrada Gratuita.

Confira as programações por 
telefone ou na busca pela internet e ótimo passeio.



                  

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (DIZIMISTA)

Ao retornar da Polícia Federal de Guarulhos, onde foi pegar seu passaporte, Elaine notou que não estava com sua carteira.
Era a segunda vez, ela estava em Guarulhos e não sabia o que fazer. Perdeu seus documentos, vale refeição, a carteirinha de dizimista 
e todo o dinheiro que havia sacado.
Elaine contou a um motorista de ônibus, o que havia acontecido, e este lhe deu carona até o ponto final, nada adiantou, ninguém tinha
encontrado sua carteira.
Ligou para o seu irmão, explicou o ocorrido e ele foi ao seu encontro.
Elaine se desesperou, pois, teria que tirar todos os documentos, RG, CPF, título de eleitor.
Mas mesmo em meio ao desespero, ela pediu a Deus, para que quem encontrasse a carteira, que 
pegasse o dinheiro, mas deixasse seus documentos em algum lugar fácil!
Dois dias depois do ocorrido, a mãe da Elaine, recebeu a ligação do coordenador da pastoral do Dízimo.
Uma pessoa havia encontrado a carteira e graças à carteirinha do dizimista, pode localizar Elaine.

InfoCarmo: - Elaine, qual é a importância do Dízimo na sua vida?

Elaine: -”Dízimo é um compromisso que temos que ter com Deus, é uma forma de devol-
ver parte do que Deus nos dá! É o pouco de cada um que se torna um todo!”

Entrevista: Denise Ramos / Foto: João Lopes
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Pai, tu, sendo Deus, quiseste mostrar
entre nós tua face materna...

Por isso criaste todas as mães!
Peço-te por minha mãe,
sinal concreto e visível,
de teu amor entre nós.
Multiplicai os seus dias

em nosso meio!

Acompanha-a em todo riso
e em toda lágrima,

todo trabalho e toda prece,
todo dia e toda noite!

Que tua bênção cubra de luz
a vida de minha mãe para que,

inundada de ti, ela seja sempre mais
Presença do divino em minha vida. 

Amém!

MAIO, MÊS DE MARIA,
MÊS DAS MÃES!

A PASCOM 
DESEJA A TODAS AS MÃES 
UM FELIZ DIA DAS MÃES!!

A PASCOM completou 1 ano no mês de abril, e em comemoração a esta data tão 
especial de trabalhos realizados a Deus e à comunidade, desenvolvemos 12 perguntas 
valendo um terço para o PRIMEIRO que acertar todas as perguntas.
Como participar? Responda todas as perguntas, apresente para a Sueli ou Fátima 
durante o horário da secretaria. Se as respostas estiverem corretas e você for o primeiro. 
VAI GANHAR UM LINDO TERÇO NO VALOR DE R$15,00.

1 Quais os livros da Bíblia que têm apenas 1 capítulo ?

2. Quais os livros da Bíblia que terminam com um ponto de interrogação ?

3. Qual o menor livro da Bíblia ?

4. Qual o maior livro da Bíblia ?

5. Qual o menor capítulo da Bíblia ?

6. Qual o maior capítulo da Bíblia ?

7. Qual o menor versículo da Bíblia ?

8. Qual o maior versículo da Bíblia ?

9. Quantas palavras a Bíblia contém aproximadamente ?

10. Quantas letras a Bíblia contém aproximadamente?

11. Quantos capítulos e quantos versículos a Bíblia possui?

12. Em quais livros da Bíblia não encontramos a palavra Deus?
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No sábado dia 09 aconteceu o Grande Bingo Beneficente 
dos Leigos Saletinos, foi uma noite muito gostosa, teve muita 
comida, bolos e muita diversão. 

No Feriado do dia 21 de abril , na Comunidade Nossa 
Senhora das Graças  teve a primeira formação para lideranças da 
nossa paróquia, e na casa de formação do Pe. Alfredo da Vila 
Albertina aconteceu o retiro dos ministro.
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O Dízimo é um mandamento bíblico. 
Como tal, ele é também um direito que
 todo cristão tem de ofertar uma 
parcela de seus rendimentos, como 
meio de agradecer a Deus e de colaborar 
com sua Igreja.
Dízimo é um sinal de compromisso de 
fidelidade com Deus, com a Igreja e 
com os pobres. Jesus, na sua bondade 
infinita, instituiu a sua Igreja, 
para ela evangelizar, catequizar, 
servir e santificar.
E para que ela possa desempenhar a 
sua vocação evangelizadora no mundo, 
necessita de recursos materiais e 
esses recursos devem provir de nós, 
seus filhos, que somos e formamos a 
Igreja viva de Cristo aqui na terra. 
Com o dízimo você ajuda a transformar 
a Igreja para que ela seja cada 
vez mais unida e fraterna, a fim 
de que possa cumprir sua missão 
evangelizadora como Jesus a quer. 
Agradecemos a você, dizimista, pela sua 
generosa colaboração. Graças a ela, está 
sendo possível manter as Pastorais e a 
Evangelização. 
De modo especial estaremos rendendo 
louvor a Deus por todos os dizimistas. 

Continue fiel a Deus!
Seja perseverante em sua generosidade.
Contamos com você. 
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