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O Mês de Junho é o mês que nos lembra 
sobretudo João Batista que convocava 
todos para participar da mudança que 

deveria acontecer e dizia para preparar os caminhos do 
Senhor. Pois bem, este grito se tornou num alerta 

para o povo todo. E O anunciado chegou. Jesus! 
E Jesus anunciou um Novo Reino, e prometia 

uma nova vida.
Jesus prometeu porque tinha oque prometer. Eu, de 

minha parte, nada tenho para prometer, mas só tenho um 
convite a fazer: vamos nos dar as mãos para juntos somar com o que tantos outros 
que vieram antes de nós já fizeram. E fizeram muito! Escutando muitas pessoas desta 
bonita comunidade, eu posso constatar que tudo o que temos como obras nesta Paróquia 
é fruto de muita luta, de muita organização e de muitos esforços somados. E nós não 
podemos deixar que tudo isto que foi feito com tanto amor e dedicação fique somente no 
que ficou. Precisamos continuar dando a nossa parcela de colaboração para, segundo 
as nossas possibilidades, aperfeiçoar o que recebemos dos nossos antecessores. 
É neste sentido que apresentamos a proposta de ampliarmos o nosso lendo Templo 
dedicado a Nossa Senhora do Carmo que é a nossa Igreja, espaço em que nós nos 
reunimos para alimentar e fazer crescer ainda mais a nossa fé, a nossa união e a nossa 
fraternidade. 
Venho, portanto, convidar a todos para nos dar as mãos para, nesta novena e festa 
de Nossa Excelsa Padroeira, Nossa Senhora do Carmo, que se realizará nestes dois 
meses de Junho e Julho, levantarmos recursos para levarmos adiante o nosso projeto de 
construção do MEZANINO de nossa Igreja.
Além da Quermesse que acontecerá antes da novena, estaremos colocando à 
disposição da Comunidade Paroquial um COMPUTADOR COMPLETO que nos foi 
presenteado também para este fim e que o colocaremos em rifa no sentido de também 
somarmos com a mesma finalidade. Eu estou muito confiante que pouco a pouco nós iremos 
concretizar este nosso intuito. Já temos em mãos uma primeira proposta vinda da 
Arquiteta que está trabalhando na elaboração do Projeto Arquitetônico da obra e que 
está orçada em R$ 11.000,00 (Onze Mil reais) esta parte que está dividida em três 
momentos. Como já tenho falado à Comunidade, não vamos nos afogar e nem entrar 
em clima de pressa. Devagar iremos realizando parte por parte até chegarmos lá.
Já pude perceber que esta Comunidade se compõe de pessoas que gostam de se 
envolver naquilo que é importante na caminhada. Eu fico encantado por ver tanto que 
já foi feito e não podemos nos contentar com o que se caminhou até aqui. Creio que a 
Comunidade quer e deseja caminhar mais ainda. 
Além disso, gostaria deixar claro que, para mim, a festa da Padroeira que estaremos 
realizando será mais um momento bonito de congraçamento e reavivamento de nossa 
fé, bem como, uma boa oportunidade para levantarmos recursos para as nossas obras 
de cunho comunitário. Que Deus e Nossa Senhora do Carmo nos ajudem para que tudo 
venha contribuir para o Reino de Deus e o crescimento de nossa Comunidade. 
E que o mesmo Deus e Nossa Senhora do Carmo nos abençoem e nos 
fortaleçam sempre! 

Pe. Alfredo

Comemorar o mês de junho é um hábito 
antigo em várias partes do mundo. Antes 
do nascimento de Jesus, os povos pagãos 
do Hemisfério Norte celebravam o solstício 
de verão, o dia mais longo e a noite mais 
curta do ano, que, lá, acontece em junho. 
As festas ocorriam para pedir aos deu-
ses a fertilidade da terra e garantir boas 
colheitas nos meses seguintes. Com 
o avanço do Cristianismo, a Igreja 
incorporou a tradição e, no século 6, os 
ritos da festa do dia do solstício, em 21 de 
junho, passaram para o dia do nascimento 
de São João Batista, em 24 de junho. Mais 
tarde, no século 13, foram incluídas no ca-
lendário litúrgico as datas comemorativas 
de Santo Antônio (dia 13) e São Pedro (dia 
29). É por isso que esses três santos são 
os padroeiros das festas juninas!

Santo Antônio - 13 de junho
Nascido em uma família de alta nobreza, 
recebeu o nome de Fernando e teve uma 
boa educação religiosa. Iria seguir carrei-
ra militar, mas resolveu refugiar-se num 
convento, em Coimbra, e ordenou-se sa-
cerdote em 1220. Tornou-se, então, mis-
sionário na África. Entrou para a ordem 
Franciscana e adotou o nome de Antônio. 
Faleceu aos 36 anos, em 13 de junho de 
1231, na aldeia de Arcela. Lá foi construído 
um grandioso templo em homenagem ao 
santo, onde se conservam várias de suas 
relíquias, inclusive sua língua. Foi procla-
mado Doutor da Igreja em 1946, pelo Papa 
Pio XII. Padroeiro dos pobres, e considera-
do o santo casamenteiro, também é invo-
cado para achar objetos perdidos.

São João - 24 de junho
São João Batista, chamado de o “homem 
enviado por Deus”, era um profeta eremita, 
mártir e primo de Jesus. Pregava nas mar-
gens do Rio Jordão e, lá, fez o batismo de 
Cristo. João era precursor do Messias e, 
diz a lenda, que nasceu sem pecado, sen-
do santificado ainda no útero de sua mãe. 
É protetor dos casados e enfermos, prote-
gendo contra dor de cabeça e de garganta.

São Pedro - 29 de junho
Nascido com o nome de Simão, foi cha-
mado de Cefas (pedra, em aramaico) por 
Jesus, por sua liderança. É visto como o 
primeiro papa da Igreja, e, segundo a tradi-
ção católica, foi nomeado chaveiro do céu. 
É atribuída a ele a responsabilidade de fa-
zer chover e mudar o clima.

Colaboração: Paulo Guimarães França
Comunidade N.S.Graças

SANTOS JUNINOS



O mês de junho é carregado de festas: 
Santo Antônio, São Pedro e São João. 

Mas sobretudo, junho se sobressai por 
causa da festa do Sagrado 
Coração de Jesus. Em toda festa 
sempre encontramos comida e bebida. 
Sem comida e sem bebida não há festa. 

Quando falamos do Sagrado 
Coração de Jesus também podemos dizer 

que dele e nele encontramos “comida” e “bebida”.  
No Prefácio de sua Missa encontramos esta alusão: “...”.
É do coração que todo o corpo se alimenta, se fortalece, se robustece 
e se engrandece. Foi o próprio Jesus quem disse: “Eu sou O Pão 
da vida e quem comer deste Pão viverá para sempre”. E, ao mes-
mo tempo, é também deste Sagrado Coração que brota a água viva. 
Ele mesmo disse à Samaritana: “se .. jamais terias sede”. Vemos 
assim que do Coração de Cristo podemos comer e beber para não 
mais sentirmos fome e não mais sentirmos sede. Êta Coração rico!
Também temos, em nossos momentos de espiritualidade, uma 
jaculatória que nos faz lembrar duas grandes virtudes de Jesus:
a HUMILDADE e a MANSIDÃO ao dizermos: “Jesus, manso e 
humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante 
ao vosso!”

No dia seguinte, que é sempre no sábado 

após a festa do Sagrado Coração de 

Jesus, temos a Festa do Imaculado

Coração de Maria. 

Na sua SIMPLICIDADE, Maria 

acolhe em seu ventre, logo abaixo do 

seu Sagrado Coração, o Filho de Deus, 

Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Diferentemente de Jesus que tudo sabia e de 

tudo entendia, ela, porém não entendia quase nada do que Deus 

estava fazendo com ela. 

Todavia, na sua HUMILDADE, ela aceitava e acolhia tudo que vinha 

da parte de Deus. Somente um coração cheio de amor é capaz de 

receber, com ternura, Aquele que também tem um grande coração. 

De Maria nós também dizemos: 

“Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação!”

Colaboração: Leila
Sagrado Coração de Jesus
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ASPECTOS HISTÓRICOS

A origem do diaconato na Igreja tem 
como referência, a instituição dos sete 
diáconos da Igreja de Jerusalém (At 6,1-6), 
para o serviço e auxílio aos pobres. 
O diaconato na Igreja no século II, 
Santo Inácio de Antioquia já mencionava os 
diáconos entre a hierarquia da Igreja 
(Bispos, Presbíteros e Diáconos), no 
século IV, porém, teve uma progressiva 
decadência, de modo especial na América 
Latina, que chega a ser extinto.
A palavra diácono origina-se do grego 
(diakonos) que significa servir, estar a 
serviço. 
O diaconato permanente teve sua 
restauração em pleno acontecimento do 
Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965) 
com o objetivo de manter viva a diaconia na 
Igreja, cultivando o ministério do serviço como 
referência fundamental a todo o Povo de 
Deus.

Em 12 de Setembro de 1970, a 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) encaminhou à Santa Sé o 
pedido para a implantação do Diaconato 
Permanente no Brasil. 
Em 14 de dezembro daquele mesmo ano, 
já recebia do Papa Paulo VI a solicitada 
aprovação.
O Diaconato Permanente é o primeiro grau 
do Sacramento da Ordem, vivido de forma 
estável e não transitória em três dimensões: 
caridade, anúncio da Palavra de Deus e 
da liturgia, ministério a ser recebido por 
homens casados.
Na arquidiocese de São Paulo, o 
Diaconato Permanente foi introduzido em 
20 de fevereiro de 2000 (Ano Santo) pelo 
Cardeal D. Cláudio Hummes, que instituiu 
a Escola Diaconal São José, onde até 
os dias atuais a Arquidiocese soma-se 
84 Diáconos ordenados (entre esses 
alguns já falecidos ), e está previsto mais 
10 candidatos até o final do ano de 2016.

O processo de um candidato ao 
Diaconato permanente pela Arquidiocese 
de São Paulo inicia-se com uma entrevista 
no Centro Vocacional local, em seguida o 
candidato apresenta uma carta autorização 
da esposa, concordando com sua caminhada 
vocacional, iniciando por um período de 
cinco meses uma etapa denominada: 
caminhada propedêutica: etapa 
preliminar.
O candidato é acolhido pela Escola 
Diaconal São José por um período de seis 
anos de formação aos sábados (quinzenal) 
paralelamente o candidato cursa 05 anos de 
Teologia (segunda à sexta) pela PUC SP.

Fonte consultada: Diretório para o 
Diaconato Permanente na Arquidiocese 
de São Paulo 2013.

Colaboração: Mauricio Luz de Lima
Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

O DIACONATO PERMANENTE

 NA VIDA E NA MISSÃO DA IGREJA

PARTE I

FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA
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O E.C.C. é um serviço da igreja para evangelizar a família que 
procura construir o Reino de Deus a partir da família, da 
comunidade paroquial, mostrando pistas para que os 
casais se reencontrem com eles mesmos, com os 
filhos, com a comunidade e principalmente com Cristo.
O E.C.C. ocorre uma vez por ano durante três dias, na sexta-feira 
a partir das 19:00h ás 22:00h, no sábado das 7:00h ás 19:00h e 
no domingo das 7:00h ás 19:00h.

E.C.C. - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

Convidamos a todos que ainda não fizeram o encontro, 
a participarem desta grande família, desta linda evangelização.

Sob a solicitação do Pe. Manoel dos Reis Bomfim, MS, Reitor do
Santuário Nossa Senhora  da Salette da França, que é o nosso 
primeiro Santuário da Congregação, construído sob a orientação do  
Fundador da Congregação, Dom Philibert de Bruillard, MS. Sua 
Santidade, o Papa Francisco aceitou tal pedido e no último dia 18 do 
corrente, coroou a Imagem de Nossa Senhora da Salette na Praça 
de São Pedro – Roma, na presença do Conselho Geral dos Missio-
nários Saletinos e todo o povo que estava ali por ocasião da audiên-
cia que faz a cada quarta feira. Para nós da Família Saletina foi um 
momento singular que ficará na hsitória de nossas Congregações da 
Árvore Saletina: Missionários de Nossa Senhora da Salette cujo Fun-
dador foi o Pe. Philibert de Brullard,MS; Missionários da Sagrada 
Família fundada pelo Pe. João Batista Berhier, MS.; Irmãs de Nossa 
Senhora da Salette fundada pelo Pe. Celestino Croset, MS; Padres 
Sacramentinos de Nossa Senhora fundada pelo Pe. Júlio Maria da 
Sagrada Família; Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora também 
fundada pelo mesmo Pe. Júlio Maria e ainda as Irmãs do Imaculado 
Coração de Maria igualmente fundada pelo mesmo Pe. Júlio. Estas 
três últimas Congregaçõesforamfundadas no Estado do Pará, Brasil.  
Para nós, da Família Saletina, este gesto do Papa Francisco é muito 
significativo porque a Aparição de Nossa Senhora em Salette França 
foi um acontecimento reconhecido pela Igreja. 
Portanto, Nossa Senhora com este título de Salette não é 
propriedade dos Religiosos e Religiosas que nasceram a partir 
desta Aparição porém, é um Dom de Deus para todos os cristãos
que acreditam nas “coisas” da Igreja Católica. Neste ano de 2016 
celebramos 170 anos da Aparição da “Bela Senhora”. Estamos pois 
em festa dupla: pelos 170 Anos da Aparição e pelo bonito gesto do 
nosso Papa em realizar esta coroação.

Ir. Carlos, MS

C O R O A Ç Ã O  D A  I M A G E M  D E 

N O S S A  S E N H O R A  D A  S A L E T T E
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Texto e Fotos: Simone Carvalho Texto e Fotos: Simone Carvalho

Visto as edições anteriores em que apresentamos os espaços 
culturais na região, informamos sobre as atividades da 
CASA DE CULTURA, um equipamento municipal, onde 
segundo o site da Prefeitura/SP é um local de entretenimen-
to onde há várias atividades, como:  •Oficinas; •Teatros; 
•Salas de Literatura; •Músicas; •dança; •idiomas e outros. 
As Casas estão espalhadas pelas zonas da cidade e são para 
várias idades. Na zona norte há dois equipamentos e a 
Casa de Cultura mais próxima da nossa comunidade está 
localizada no bairro do Tremembé. O horário de Funcionamento de 
segunda à sexta das 8:00h ás 17:00h.

Casa de Cultura Salvador Ligabue
Endereço: Largo da Matriz, 215 - Freguesia do Ó

Telefone: 3931-8266

Casa de Cultura do Tremembé
Endereço: Av. Maria Amália Lopes de Azevedo, 190

 Tremembé Telefone: 2991-4291

CASA DE CULTURA

Oficinas com vagas abertas
Bijóias – 4ª feira - 14 ás 16:30

Bordado e Trançado - 4ª feira – 9:30 ás 12h
Teatro 3ª Idade - 4ª feira – 16 ás 18h
Teatro 3ª Idade - 6ª feira – 15 ás 18h

Capoeira - 6ª feira – 16 ás 17:30h
Canto Coral – 3ª feira – 9 ás 11h

Canto Coral – 6ª feira – 13 ás 15h
Crochê – sábado – 9 ás 12h

Vocacional – 2ª feira – 14 ás 17h
Violão Iniciantes – 4ª feira – 14 ás 15h
Vocacional – 4ª feira – 18:30 ás 20h

Musicalização Infantil – 4ª feira – 18:30 ás 20h 
Musicalização Infantil - 4ª feira – 13 ás 15h

Pintura em Tela – 6ª feira – 9 ás 11h
Português – 3ª feira – 15 ás 16h

Teatro – 3ª feira 9 ás 12h ou 18 ás 21h.

MINISTROS DA SAGRADA COMUNHÃO EUCARÍSTICA

Após passar recentemente pelo evento de Corpus Christi, 
participamos da reunião para conhecer a Ação Pastoral dos 
conhecidos Ministros da Eucaristia. 
Refletimos sobre o evangelho de João 15, 1-8 “Aquele que não 
dar frutos será cortado”, visto a importância da dedicação nesta 
missão, permanecendo em Cristo.  
Ser Ministro é uma missão de entrega, amor ao próximo e fé. 
O Ministro da Eucaristia é um leigo in-
dicado por um membro da igreja, deve 
respeitar as leis e ser um bom cristão, 
caridoso, amigo e dedicado.  
Segundo Cristiane Souza atual 
Coordenadora há um ano e 
meio. Durante as celebrações, os 
Ministros estão sempre atentos ao 
altar, caracterizados com  vestes 
brancas, colaborando com o Padre 
na distribuição da Eucaristia para 
os fiéis, tanto nas celebrações e 
missas como externamente 
em visitas aos que estão 
impossibilitados de ir até a Igreja, por motivos de doença  e contato 
com as famílias. 
Importante que os Ministros façam uma preparação contínua com 
participação em formações, conferências, cuidados espirituais 
em orações e fortalecendo a fé para servir a igreja com Jesus em 
compromisso com a comunidade. Atualmente realizam reuniões 
mensais na Paróquia.
A Paróquia Ns. Sra. do Carmo, juntamente com suas quatro 
comunidades, possuem 56 Ministros e assim têm como a maior 
motivação: o amor. 
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1 - Quem foi o primeiro bígamo citado na Bíblia e quais eram os nomes das esposas ? 

2 - Quem foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado ? 

3 -  Quem foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta ? 

5 - Quem era rei e sacerdote ao mesmo tempo ? 

6 -  Qual é a única mulher cuja idade é mencionada na Bíblia ? 

7 -  Onde lemos na Bíblia de camelos se ajoelhando ? 

8 -  Quais os nomes dos filhos de Abraão ? 

MARIA APARECIDA VIEIRA GOMES

Em 2003, eu estava muito debilitada, sem forças para andar, comer e quase sem esperança!
Num momento de desespero, fiz um pedido a Deus, pedi que Ele restabelecesse minha saúde ou me tirasse o Dom da vida!
Deus com sua infinta misericórdia, me colocou de pé, para honra e glória do seu nome!
Depois de 8 anos, tive nova experiência do poder de Deus em minha vida.
Fumei por 31 anos, no dia 07 de Dezembro de 2011, fumei 3 maços de cigarros, e meu 
filho aos prantos dizia que eu estava me matando, aquilo doeu, me ajoelhei e pedi que eu fosse 
liberta do vício. Na manhã seguinte, tomei meu café como de costume e não senti vontade de fumar.
Deus me libertou, cheguei a sentir ânsia com o cheiro daquilo que eu pensava não poder viver sem, 
NUNCA MAIS FUMEI!

PASCOM: - O QUE DEUS É PARA VOCÊ?
Maria: - “Deus é meu tudo, nada sou sem Ele! Depois que eu fui liberta do cigarro 
minha vida só melhorou!”

Texto e Foto: Denise Ramos

Devido ao grande sucesso que foi as perguntas feitas na Edição 
passada  (que ninguem acertou), nós da PASCOM, desenvolvemos mais 8 (oito), 
perguntas, valendo uma CAMISETA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, para quem 
acertar todas as perguntas.
Como participar? Responda todas as perguntas certas, ir até a secretaria da paróquia  
procurar  a Sueli ou Fátima  durante o horário da secretaria. Se as respostas estiverem 
corretas.
O PRÊMIO SERÁ ENTREGUE PARA O PRIMEIRO QUE ACERTAR

1 - R: Obadias, Filemom, II João, III João e Judas. 2 - R: Lamentações, Jonas e Naum. 3 - R: II João (pos-
sui somente 13 versículos). 4 - R: Salmos (possui 150 capítulos). 5 - R: Salmo 117 (possui 2 versículos). 
6 - R: Salmo 119 (possui 176 versículos). 7 - R: Êxodo 20-13 (possui 10 letras). 8 - R: Ester 8-9 (possui 
415 caracteres). 9 - R: 773.693 palavras. 10 - R: 3.566.480 letras. 11 - R: 1.189 capítulos e 31.102 versículos. 
12 - R: Ester e Cantares de Salomão. 

RESPOSTA DA EDIÇÃO DE MAIO 2016

INGREDIENTES

•1 copo de açúcar;
•

•Canela em rama;
•

•Cravo;
•

•1 l de vinho tinto seco;
•

•1/2 l de água;
•

•1/2 maçã (verde ou vermelha)
 descascada e cortada em fatias;

 MODO DE PREPARO

1. Queime a metade do açúcar
 com o cravo e a canela;

•
2. Acrescente o vinho, 

já misturado com a água;
•

3. Junte a maçã e o açúcar restante;
•

4. Deixe cozinhar um pouco 
e sirva bem quente.

VINHO QUENTE
COM CANELA
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No sábado, 7 de maio, aconteceu o Bingo Beneficente do Dia das Mães, foi 
uma noite muito gostosa, teve muita comida, bolos e muita diversão.

Nos dias 11, 12, 13 e 14 de maio, foi realizado o Tríduo 
de Pentecostes, nas comunidade de Apreciada, Carmo, 
Lurdes, Graças e Salete.

No Sábado, 7 de maio, 51 jovens estavam ansiosos em receber Cristo 
Eucarístico,  e se transformou em paz ao recebe-lo pela primeira vez!
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Aniversariantes
dizimistas dO MÊS DE JUNHO

José Marinheiro Filho
José Oliveira de Jesus

José Vitor França
Joselia Tributin da Silva

Julio Cesar da Cruz Nogueira
Karlos Rudieris Folha de Brito

Luiz Alves da Silva
Luiz Alves da Silva

Luiz Alves do Nascimento
Luiza Elena Zingone

Manoel A do Nascimento
Marcia dos Santos Barbosa

Marcos José Papeti
Margarida Alves dos Santos

Maria Cardoso Mesquita
Maria Cistina Dantas

Maria Cristina dos Santos Barbosa
Maria Cristina Gustavo da Silva

Maria da Conceição dos Santos So-
brinho

Maria da Conceição Oliveira
Maria das Graças de Castro Oliveira

Maria das Graças Silva Prazeres
Maria de Lourdes Rodrigues

Maria de Lurdes Oliveira da Silva
Maria de Lurdes Santos
Maria do Carmo Chaves

Maria do Carmo da Costa
Maria do Carmo de  Almeida Farias
Maria do Ceu  Marcelino da Silva

Maria dos Anjos M. Santos
Maria Helena da Costa

Maria José Cardoso
Maria José do Nascimento

Maria Luiza S. Santos
Maria Luzia Soares

Maria Socorro de Jesus
Nelma Aparecida Gonçalves Pereira

Neuza Maria Simielli Rangel
Neuza Silva Oliveira

Odilon Pereira Cardoso
Raimunda Martins de Oliveira

Rita Alves dos Santos Rodrigues
Rosália Rosa da Costa

Rosinete Leite
Salvador Ribeiro de Souza

AGRADECIMENTO AOS
 ANIVERSARIANTES

É com grande alegria que podemos

 contar com a sua ajuda. Saiba que 

você, através do DÍZIMO, se tornou parte 

essencial para que nossa paróquia 

possa exercer suas funções, cumprir 

com a missão que Jesus Cristo nos 

deixou. 

Como dizimista você é missionário (a), 

e o seu testemunho é fonte de sabedoria 

que inspira a todos nós. Continue fiel! 

Doando o dízimo com amor e 

perseverança, aprendemos a 

espiritualidade, o céu se abre, e 

muitas bênçãos são derramadas sobre 

nós. Hoje você está comemorando mais 

um ano de vida, e é com muita alegria que 

desejamos ainda mais todas as bênçãos 

de Deus na sua vida!!!
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