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O QUE É SER PAI!!

D

esde há muito tempo, o mês de
Agosto aqui no Brasil, é dedicado à
REFLEXÃO
VOCACIONAL.
Não
será
diferente neste ano. E aqui queremos lembrar as
diversas vocações que nos levam a fazer opção no
seguimento de Jesus.
- A principal Vocação é o CHAMADO À VIDA. É pela
graça de Deus que cada ser humano é chamado,
do nada, PARA SER PESSOA, e PESSOA
HUMANA! Sendo assim, a vida é o principal dom de Deus
para todos nós. É somente a partir daí que pode, cada pessoa, fazer a sua opção pelo
modo de fazer a sua experiência vocacional, buscando o caminho que mais lhe realiza.
Porém, tendo consciência de que só em Deus nós nos realizamos plenamente.
- A outra grande vocação é a VOCAÇÃO PARA A PATERNIDADE E MATERNIDADE
que se dá através do MATRIMÔNIO. É necessário, hoje, mais do que nunca, ter presente
que o casamento cristão não é a mesma coisa que simples casamento. Está em moda
no tempo de hoje as pessoas se ajuntarem ou entrar na moda do “ficar”. Nem um e nem
outro ficou para quem deseja ter Jesus Cristo como regra de sua vida. Portanto, na Igreja
Católica nós temos o SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO, como meio normal para a
vivência de comprometimento no amor. E, para que duas pessoas, um homem e uma
mulher recebam este Sacramento da Igreja é necessário que passem por um bom tempo
de namoro que é o tempo de conhecimento; além disso, é necessário participar dos
encontros de preparação próxima à celebração do matrimônio, para que tenham bem
claro o que esta vocação exige. Desta maneira, quem se sentir chamado para esta
vocação, acolha com alegria a orientação da Igreja.
- Também Deus coloca à disposição de quem se sente chamado, A VOCAÇÃO
SACERDOTAL. Serviço que todos nós conhecemos, uma vez que as comunidades
sempre desejam a presença de um sacerdote para levar-lhes a palavra de Deus; os
Sacramentos e tudo o mais que se liga a esta missão sacerdotal. E a Igreja precisa de
jovens para este grande serviço. Por isso, jovem, se você sente no seu coração tal desejo,
apresente-se a um padre e busque orientação para ingressar na casa de formação. Lembre-se:
A IGREJA PRECISA MUITO DE VOCÊ! Coragem, venha seguir o chamado de Jesus!!!
- Além destas grandes vocações, temos também A VOCAÇÃO DE ESPECIAL
CONSAGRAÇÃO QUE É A VIDA RELIGIOSA. Vocação esta que nos coloca num
seguimento de maior intimidade com o Senhor. E é muito belo viver este chamado.
Quem o acolhe na alegria, simplicidade e comprometimento, mergulha numa grande
realização. Jovem, se você se sente atraído por uma destas vocações, procure-nos. Em
nossa Paróquia nós temos a presença de Religiosas (Irmãs da Divina Vontade e os Padres
Missionários Saletinos) que poderão ajudar você no seu discernimento vocacional.
Lembre-se: na Igreja nós temos muitas, muitas Ordens, Congregações e Institutos
Religiosos e, dependendo de seu desejo, nós poderemos encaminhar você para
uma Ordem ou Congregação a que você se sentir atraído (a). O importante mesmo é
arriscar o seguimento. Jesus nunca obrigou ou obriga a ninguém segui-Lo. Segue-O
quem quer. Venha conversar com a gente. O POVO DE DEUS PRECISA DE SEUS
TALENTOS E DA SUA DOAÇÃO.
- Finalmente temos as múltiplas vocações para OS MINISTÉRIOS LEIGOS que são
inúmeros. Uma vez que nossa Igreja quer ser e DEVE SER TODA MINISTERIAL,
precisamos de muitos que se disponham a abraçar esta vocação.
Ainda em tempo: Parabenizamos TODOS OS PAIS tanto de nossa Paróquia, comoe por
todos os pais, pelo seu dia, neste SEGUNDO DOMINGO DE AGOSTO.
Pe. Alfredo - MS

Ser pai para mim é algo tão especial que
não me contive em guardar esta sensação
somente para mim, por isso, escrevi o livro
“O dom de ser pai” em 2012. Ser pai é
um tesouro que Deus nos confiou. Filhos
são parte da herança do Reino dos Céus,
já aqui na terra. Preocupo-me quando vejo
nas comunidades uma atuação muito mais
significativa e presente das Mães na missa. Logo Penso comigo onde estarão os
pais neste momento, porque, não deve
existir maior riqueza de um pai de família
que não seja estar junto daqueles a
quem Deus confiou. Depois da Missa de
Domingo reunir a família em torno da mesa
para o almoço, são riquezas que não se
deve esquecer. Estamos deixando os ritos
familiares de Lado.
Um pai possui laços indissolúveis com
seu filho, e não deve haver melhor relação
entre um pai e um filho que não seja uma
relação de paternidade. Digo sempre
comigo que não quero ser um amigo
da minha filha. Amigos mesmo poucos
sempre encontramos no decorrer da vida,
mas um verdadeiro pai só se tem uma vez.
Não posso omitir da minha filha o direito que
ela tem de dispor de um pai. Seria um roubo
da minha parte e é um roubo por parte de
tantos pais que não assumem sua
paternidade.
É preciso que os filhos sejam
educados para se construírem homens e
mulheres dignos para a sociedade,
protagonistas da sua própria construção.
Mas com raízes sólidas que só uma família
pode dar, e o pai deve ser a ponte que vai
favorecer esta travessia.
O relacionamento e o diálogo são as
estruturas mais eficazes para se
educar um filho. Quando um filho não tem
confiança em seu pai, ele vai querer
encontrar em outras pessoas que talvez
nem se importem com ele. O ser humano
é essencialmente necessitado de afeto!
Um verdadeiro pai deve motivar seu filho
a pensar e refletir, não pode permitir que
seja reprodução ou uma cópia daquilo que
a moda dita. Deve influencia-lo a questionar-se para ser agente transformador
deste mundo. Aliás, existe um ditado que
diz que “Criamos nossos filhos para o
mundo”. Discordo plenamente! Pois, como
os filhos são frutos das bênçãos de Deus
não há nada mais justo que cria-los para
Deus e não para o mundo. Desejo a todos os
pais não somente “um feliz dia dos pais”,
mas que possuam realmente o dom de
ser pai. Que Deus abençoe todos os Pais!
Texto: Anderson G. Albuquerque
Com. N. S. das Graças
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NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DO CARMO
O novenário em louvor a Nossa Senhora do Carmo foi maravilhoso mais uma vez, como em todos os anos
esse ano não foi diferente. Quem pode acompanhar os nove dias e a festa presenciou a paróquia sempre
cheia, alegre e com muito louvor; com o tema: ‘Maria, mãe da misericórdia’ fez a comunidade refletir
sobre esse assunto que toca o nosso interior, dada a nossa condição de pecadores e de necessitados do
auxílio de Deus, é a misericórdia, que em Maria ecoa com muita intensidade, como a força de uma cascata,
que penetra até os corações mais duros. Maria é como rezamos, a mãe da misericórdia.
Em todas as noites a missa iniciava após a ladainha de Nossa Senhora que era conduzida pelo padre
Alfredo e a assembleia o acompanhava.
O nosso pároco padre Alfredo celestrino celebrou a primeira noite dando início ao novenário
com o subtema “A misericórdia com os doentes e endemôniados”.
A segunda noite foi celebrada pelo padre Marcos Almeida, o subtema foi “A Misericórdia com os que
estão do lado de Jesus” e ao final da missa teve a benção das carteiras de trabalho.
A terceira noite foi celebrada pelo padre Alfredo Celestrino, teve como tema “Misericórdia e profecia”.
Por ter sido em um sábado teve a participação das crianças da catequese, e ao final da missa teve a bênção das crianças.
A quarta noite foi celebrada pelo padre Luciano, o subtema da noite foi “Misericórdia e caridade”. E ao final da missa teve a bênção das
Flores e Plantas Medicinais.
A quinta noite foi celebrada pelo padre Maércio da Paróquia Santo Antônio de Vila Mazzei, e o tema da noite foi “A Misericórdia de Deus
por nós, conforme as nossas obras”. E ao final da missa teve a bênção dos escapulários.
A sexta noite foi celebrada pelo padre Alfredo Granzotto, o tema da noite foi “A misericórdia e a justiça”. E ao final da missa teve a
bênção dos pães.
A sétima noite foi celebrada pelo padre Hércules da São Luiz Gonzaga, o tema da noite foi “A Misericórdia de Deus em Maria”. E ao final
da missa teve a bênção dos Terços.
A oitava noite foi celebrada pelo Frei José Moacyr, o tema da noite foi “Jesus misericordioso com os cansados e abatidos”. E ao final
da missa teve a bênção da cruz.
A nona noite foi celebrada pelo bispo regional Dom Sérgio, o tema da noite foi “A Misericórdia está acima da lei e do tempo”. E ao final
da missa teve a bênção das velas.
O dia da festa começou as 6:00 da manhã com a queima de fogos e logo após teve o oficio de Nossa Senhora que foi conduzida pelo
padre Alfredo. Após o ofício a assembleia e o padre foram tomar o café da manhã na cozinha da paróquia.
AS 15:00 teve a missa dos doentes com unção, e as 19:00 foi celebrada a missa solene com procissão pelo padre Alfredo. Ao final da
procissão teve benção do santíssimo, a queima de fogos e a partilha do bolo.
Texto: Fernando Amado

O DIACONATO PERMANENTE
NA VIDA E NA MISSÃO DA IGREJA

PARTE III

SUSTENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO
EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO DIACONAL incardinado (admitido), passando a pertencer
ao clero da Arquidiocese onde receberá por
NA ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO
escrito o uso de Ordens para exercer seu O Diácono permanente não recebe saláORDENAÇÃO DIACONAL
ministério recebido pela Igreja.
rios pelo exercício de seu ministério, por
isso, ele tem que ter seu sustento próprio
PROVISÃO E NOMEAÇÃO
para que possa suprir sua família e que seu
Para
que
aconteça
a
ordenação
serviço ministerial seja uma doação
diaconal, o processo de verificação e
Diácono
permanente
recebe voluntária.
aprovação do candidato segue as nor- O
mas do Código de Direito Canônico e as provisão e também poderá ser nomeado Quando, a pedido da Arquidiocese, o
orientações da Igreja na Arquidiocese de para algum cargo de responsabilidade na diácono fizer dedicação integral de seu
Arquidiocese de São Paulo, onde se tempo à Igreja, o mesmo poderá
São Paulo para o Diaconato Permanente.
necessário
o
seu
serviço
à receber uma remuneração adequada, de
Antes da ordenação, o candidato fará fizer
o “exame de Ordens” diante dos Igreja, na qual desempenhará suas acordo com o Plano de manutenção da
presbíteros encarregados, normalmente é atividades pastorais sob a orientação do Arquidiocese. Neste caso o pároco ou quem
um Bispo auxiliar da Arquidiocese, após Vigário Episcopal (Bispo) da Região, por responde pela paróquia ou comunidade,
ser admitido à ordenação, e estando quem receberá por escrito, a provisão onde o diácono irá prestar seus serviços
isento de irregularidades ou impedimentos para o seu encargo pastoral conforme o pastorais que deverá ressarcir as despesas.
canônicos, o candidato deverá exprimir Código de Direito Canônico (146-156).
Fonte consultada: Diretório Para a Vida e
claramente por escrito sua intenção de Normalmente, sempre que possível, o o Ministério dos Diáconos Permanentes na
recebe
provisão
(ofício Arquidiocese de São Paulo.
servir a Igreja durante toda a sua vida diácono
eclesiástico) para uma comunidade próxima
através do ministério diaconal.
Colaboração: Mauricio Luz de Lima
Através da ordenação, o diácono a sua residência, levando em conta
Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão
permanente,
automaticamente
é problemas de locomoção.
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VOZ DO PAPA FRANCISCO

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

Só você pode impedir que vá em declínio. Muitos lhe apreciam, lhe
admiram e o amam. Gostaria que lembrasse que ser feliz não é ter
um céu sem tempestade, uma estrada sem acidentes, trabalho sem
cansaço, relações sem decepções.
Ser feliz é achar a força no perdão, esperança nas batalhas,
segurança no palco do medo, amor na discórdia.
Ser feliz não é só apreciar o sorriso, mas também refletir sobre a
tristeza. Não é só celebrar os sucessos, mas aprender lições dos
fracassos. Não é só sentir-se feliz com os aplausos, mas ser feliz no
anonimato.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos
os desafios, incompreensões, períodos de crise.
Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista para
aqueles que conseguem viajar para dentro de si mesmo.
Ser feliz é parar de sentir-se vítima dos problemas e se tornar autor
da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas conseguir
achar um oásis no fundo da nossa alma. É agradecer a Deus por
cada manhã, pelo milagre da vida.
Ser feliz, não é ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de
si. É ter coragem de ouvir um “não”. É sentir-se seguro ao receber
uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, mimar os pais, viver
momentos poéticos com os amigos, mesmo quando nos magoam.
Ser feliz é deixar viver a criatura que vive em cada um de nós, livre,
alegre e simples. É ter maturidade para poder dizer: “errei”. É ter
a coragem de dizer: “perdão”. É ter a sensibilidade para dizer: “eu
preciso de você”. É ter a capacidade de dizer: “te amo”.
Que a tua vida se torne um jardim de oportunidades para ser feliz…
Que nas suas primaveras seja amante da alegria. Que nos seus
invernos seja amante da sabedoria.
E que quando errar, recomece tudo do início. Pois somente assim
será apaixonado pela vida. Descobrirá que ser feliz não é ter uma
vida perfeita. Mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Utilizar
as perdas para treinar a paciência. Usar os erros para esculpir a
serenidade. Utilizar a dor para lapidar o prazer. Utilizar os obstáculos
para abrir janelas de inteligência.
Nunca desista… Nunca renuncie às pessoas que lhes ama. “Nunca
renuncie à felicidade, pois a vida é um espetáculo incrível”.
Papa Francisco

Neste fim de semana dia 22, 23 e 24 de julho ocorreu o 16º
encontro de Casais com Cristo da Paróquia Nossa Senhora do
Carmo

no

colégio

Sagrado

Coração

contamos

com

o

comparecimento de 32 casais para evangelização e com a
presença do nosso mentor espiritual Padre Alfredo durante esses
três dias.
Como sempre, um final de semana abençoado com muita paz,
amor e cheio do espirito Santo.
O ECC agradece a todos que colaboraram para que o 16º encontro
de casais com Cristo ocorresse na mais perfeita harmonia.
Contamos com a presença de todos na paróquia Nossa Senhora
do Carmo no dia 27/07 ás 20h para o encerramento do encontro.
Equipe do E. C. C.
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TERÇO DOS HOMENS

O Terço dos Homens têm mais ou menos quatro anos que está na
Paróquia Nossa Senhora do Carmo.
No começo tínhamos cerca de dezoito homens e hoje contamos
com cinco membros assíduos.
A missão do Terço dos Homens é resgatar para o seio da Igreja
de Cristo homens de todas as idades, pois a presença masculina
na Igreja é imprescindível para a formação da família e de uma
sociedade cristã; o Terço dos Homens é um exemplo de fé e
devoção.
A oração do terço, além de nos conduzir para a oração, leva-nos a
meditar sobre os principais mistérios da redenção que Cristo nos
oferece.
Com a meditação do mistério redentor, também lembramos Maria
de Nazaré, que assumiu a maternidade divina fazendo a vontade
de Deus, dando-nos o Salvador.
Este foi o jeito que o Pai escolheu para nos dar seu único Filho.
Nós do Terço dos Homens fazemos um convite a todos os homens
a fazerem parte desse movimento.
O Terço acontece todas as quintas-feiras na igreja ás 20h00min.
Geralmente participam dos momentos de adoração ao Santíssimo
que antecede o terço.
Serão bem vindos!

CECCO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E COOPERATIVA

O Info Social deste mês apresenta o CECCO - CENTRO DE
CONVIVÊNCIA E COOPERATIVA da Prefeitura de São Paulo
Serviços e Organizações Intersetoriais de políticas pública de
promoção de saúde, com compromisso ambiental, voltados para
o desenvolvimento humano que fomente convivência pacífica na
diversidade, manifestações de potencialidade criativa e ativa, bem
como produção cultural e acesso ao trabalho solidário.
Este centro é porta aberta para aqueles que se interessarem em
realizar as atividades de convivência, independente se possui
alguma limitação intelectual, justamente para promover a
sociabilidade e interação.
Mais próximos à nossa região temos o CECCO Jaçanã e
outro na Vila Guilherme no Parque do Trote. Segue calendário de
atividades, sujeito à alteração, lembrando que a realização do
atendimento pressupõe uma triagem com um Técnico não é
necessário agendar, basta chegar das 8 ás 16h.
CECCO JAÇANÃ
Av. Paulo Lincoln Do Valle Pontin, 241 – Contato: 2243 5356
SEGUNDA - FEIRA

TERÇA - FEIRA

8:00h - Yoga
9:00h - Meditação
9:00h - Caminhada
10:00h - Jogos Terapêuticos
11:00h -Convivência

8:30h - Caminhada
10:00h - Dança Circular
14:00h - Convivência
15:30h - Dança Circular

QUARTA - FEIRA
8:00h - Taichi no CDM
(clube desportivo do jaçanã)
9:00h - Meditação
9:00h - Caminhada
14:00h - Contando 1 conto
15:30h Artesanato

QUINTA - FEIRA
8:30h - Artesanato
11:00h - Meditação
13:30 - Karaokê

Texto: Marcos Paulo Anjos
Membro do Terço dos Homens

SEXTA - FEIRA
8:30h - xiangun
9:00h - Caminhada
9:00h - Inglês
13:30h - Roda Cultural

O CECCO PARQUE DO TROTE
R. São Quirino, 905 – Vl. Guilherme / Contato: 95414 4901 (vivo).
Aquecimento com bolinhas, dança circular,
oficinas, xiang gong,yoga, música, tai chi, caminhada,
artesanato, meditação, ginástica e terapia comunitária,
exercícios para prevenir doenças crônicas, relaxamento.
Texto: Simone Carvalho

• BOLETIM INFORMATIVO • P. N. S. DO CARMO • ANO II • Nº 16 • AGOSTO • 2016 • www.paroquiansdocarmo.com.br •

MOUSSE DE
MARACUJA

															
			

INGREDIENTES
* 1 lata de leite condensado
* 1 lata de creme de leite (sem soro)
* 3/4 de lata de suco concentrado
de maracujá

COMO FAZER
1. Bata os três ingredientes
no liquidificador;
2. Distribua em taças ou em um
recipiente grande e leve para gelar;
3. Se quiser, decore com
a polpa de um maracujá.
Esta receita é para ser feita somente
com suco concentrado de maracujá (de
garrafinha), e não com suco natural;
Isso porque o suco concentrado endurece o leite condensado, fazendo com que o
mousse fique firme;
Se usar suco natural, deve-se seguir
outras receitas, que contenham gelatina.

MARIA JOSÉ PEREIRA
Em 2004, dona Maria começou a se sentir cansada, sem forças até parar de caminhar.
Foi ao médico e ficou internada por uma semana, foi descoberta LEUCEMIA LMA.
Depois de internações e quimioterapia, foi transferida para o hospital das clínicas e
dia 05 de Março de 2005, foi realizado um transplante de medula, com sua própria medula.
Ficou morando por um mês próximo ao hospital. Se passaram 11 anos graças a Deus e a
Nossa Senhora.
Não foi fácil. Quando a médica me deu o diagnostico me
disse assim: Você tem fé em Deus?
E dona Maria respondeu: Eu tenho FÉ, MAS
NÃO SEI O TAMANHO DA MINHA FÉ.
Nunca tive medo, só não queria sofrer e Deus me deu
esta graça, já são 11 anos.
PasCom: Uma palavra de incentivo para quem
esta em algum tratamento?
D. Maria: Nunca perca a esperança e confia!
Texto: Denise Ramos
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Aniversariantes
dizimistas dO MÊS DE AGOSTO
COM. DA IGREJA MATRIZ

COM. N. SRA. DAS GRAÇAS

Adevanir Antonio Casaralli
Agenir Arlinda de Oliveira Silva
Alexandre Alves dos Santos
Ana Maria dos Santos
Andréia Batista de Oliveira
Antonio Benedito da Sabino
Aparecida de Matos C. Ivo
Bellkiss Dormbusch
Benedita Vitória de Oliveira
Brás Hipolito Sobrinho
Damião Silva dos Santos
Elza de Oliveira
Eurlir Joaquina de Souza Soares
Gelci Maria Lima do Santos Silva
Guilherme Dias Santos
Halmi Yamaguchi
Helena Souza Silva
João dos Santos Lopes
Jorge Ferreira
Jose Airton dos Santos Matias
José Sabino Diogo
Luciana Soares
Luciano Alfonso Hack
Lucilene Pina Silva
Margareth Catta Preta Lima
Maria Augusta dos Santos
Maria das Neves Bezerra
Maria de Jeus Lemos
Maria do Carmo Guerra
Maria Jose da Cunha
Maria Martins Conti
Maria Moreira de Oliveira Inacio
Maurio Paulino da Silva
Renato Rogerio Lopes
Rosa Rizzi Barrocal
Sonia Nascimento
Soraia Gomes dos Santos
Terezinha P. da Silva Rodrguês
Verediana Alves de Brito

Alaide Martins Santos
Aloizio Paulino Viana
Dulce Placido de Melo
Elza de Oliveira
Maria de Lourdes de Jesus Dourado
Maria Lucimar Dantas de Andrade

COM. N. SRA. DA SALETTE
Cassiana Silva de Oliveira
Maria de Fátima V. da Costa Souza
Patricia Ribeiro Jardim
Pedro Amorim de Souza
Rosa da Silva Santos

COM. N. SRA. DE LOURDES
Alípio Soares de Oliveira
Aparecida M. de O. Ramos
Claudio
Danilo Gomes Silva
Etelvina de Souza Paiva
Maria Helena Silva Santos
Maria Jose de Alcântara
Nair Herculano da Silva

AGRADECIMENTO AO DIZIMISTAS
A sua vida foi lhe dada para que você se prepare para a eternidade! A cada
dia você faz escolhas que irão afetar a sua eternidade! A capacidade de
escolher é um “dom de Deus”, que te faz se assemelhar ao próprio Deus!
Cada escolha certa, tudo o que você faz para agradar e amar a Deus, para
servir a Deus, ou para abençoar a outros, é um acréscimo à sua recompensa
eterna! A eternidade, é o plano, é o lugar e é o tempo, para a sua recompensa
final e infindável!
Deus é o Criador de todas as coisas. Deus nos criou, nos deu a vida, nós
somos Imagem e Semelhança de Deus e temos uma missão para ser realizada neste mundo. A vida é um dom muito grande e precioso. A vida não é só
ficarmos nove meses dentro do útero materno, nem ficar noventa anos aqui
na terra. A vida continua no céu, nós vamos viver com DEUS eternamente.
Louvado seja Deus pelo DOM de sua Vida.
Feliz Aniversário! Parabéns!
De toda a pastoral do dizimo, E toda a comunidade.
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