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PA L AV R A D O PA D R E

PÍLULAS DO LIVRO:
VIVENCIAR O EVANGELHO

PA R Á B O L A S E
REFLEXÕES

NA PAG. 02
E O NATAL ESTÁ CHEGANDO...!

NA PAG. 03
POR CAUSA DE UM CERTO REINO
(A FELICIDADE TEM NOME)

NA PAG. 04
O ADVENTO É O TEMPO

Natal é o nascimento de Jesus. Ano Novo é o nascimento de uma nova esperança.
Que o seu Natal e seu Ano Novo sejam brilhante de alegria e iluminado de amor.
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CATECUMENATO DE
INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS
Quem fica à disposição, em nossas
paróquias,

no

atendimento

às

pessoas que nos procuram, percebe
que cresce cada vez mais o número de

E O NATAL ESTÁ CHEGANDO...!

pessoas jovens e adultas procurando os

NATAL, NATAL... DE NOVO NATAL!

Q

sacramentos sobretudo os de Iniciação

ue bonito e que grande alegria por
celebrarmos
Jesus.

É

novamente
pena

que

o

Natal

de

uma

festa

tão

importante e tão marcantepara nós cristãos, ficou tão

Cristã: Batismo, Eucaristia e Crisma.
Impulsionada
Concílio

pelas

Vaticano

orientações

Segundo,

a

do
Igreja

banalizada e tão comercializada! Pois a festa da

passou já por muitas transformações

vinda de Cristo, o Filho de Deus ao mundo, que foi

especialmente nas questões de Formação

para dar início uma nova vida para a humanidade,

Sacerdotal e Religiosa; Liturgia etc.

pouco a pouco foi se transformando numa pura oportunidade para se vender

Desde 2001, a nossa Igreja possui o seu

produtos e gerar riqueza material. E a riqueza espiritual? E a tão desejada PAZ que

Ritual próprio para a Iniciação Cristã de

os Anjos vieram anunciar ficou aonde e foi para onde? PAZ! Paz, com fome? Paz sem
uma moradia decente para todos os brasileiros e brasileiras?; Paz! Mas com uma saúde
se arrastando conforme os interesses de quem está com o poder na mão, mas, que não
está sendo levada a sério e que se torna referência para promessas da parte dos políticos

Adultos. Todavia, quanto a formação ou
preparação das pessoas para a recepção
destes sacramentos sempre tem deixado

para ganhar as eleições? Paz, com um mundo de pessoas desocupadas procurando o

a desejar. De modo geral se fazia (como

que fazer para ganhar o seu sustento com dignidade, todavia, o número de pessoas sem

ainda se faz na maioria das paróquias),

trabalho crescendo cada da vez mais? Paz, com essa tamanha desigualdade social em

é

nosso País, com a continuidade da posse dos bens materiais e dinheiro nas mãos de uma

prática cristã, com o prejuízo da separação

minoria que se beneficia sempre e cada vez mais, deixando a grande maioria com o

dos sacramentos. Com a nova prática do

mínimo do mínimo e poucos com o máximo do máximo descontroladamente? Paz,
porém, com essa mortandade de seres humanos como se fossem filhos sem dono? Paz!
Mas com essa confusão no sistema de governo em nosso País onde não se sabe quem
é quem e quem faz o que? Meu Senhor!!! Que Feliz Natal é esse? E também dizemos:

uma

preparação

Catecumenato

os

desvinculada

três

da

sacramentos

caminham juntos e especialmente com as
suas celebrações correspondentes.

“FELIZ ANO NOVO”! Todavia, com tudo o que estamos vendo de carências, como

Nós padres do Setor Jaçanã da nossa

esperar que o ano seja feliz e traga felicidade para quem? Que o Senhor Jesus, o Senhor

Região Episcopal Santana decidimos, em

da História, nos ajude a construir uma História melhor no ano que se aproxima. Deus o

reuniões, assumir juntos o início desta

Deus Menino que já cresceu ficou Adulto nos ilumine e nos acompanhe nesta construção

prática em todas as paróquias. Aqui na

da PAZ VERDADEIRA. Um abraço para você e a sua Família.

Paróquia Nossa Senhora do Carmo já
estamos

caminhando

conforme

esta

orientação. A Paróquia São Benedito está
mais adiantada na questão. É claro que,
por ser uma prática nova, temos que
aprender a fazê-la. Está sendo bastante
gratificante. Pedimos a Deus que nos
anime
firmeza

caminharmos com serenidade e
neste

novo

processo

de

evangelização.
Texto: Padre Alfredo Celestrino

Texto: Padre Alfredo Celestrino
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NOTA DE AGRADECIMENTO
"Procurai, antes, entre vós, irmãos, sete homens de boa reputação,
repletos do Espírito e de Sabedoria, e nós o encarregaremos desta tarefa." (Atos 6, 3)
A Comunidade Nossa Senhora das Graças e Paróquia Nossa Senhora do Carmo, vem por meios desta agradecer ao Conselho da
Comunidade Nossa Senhora das Graças pelos serviços prestado nestes anos onde a propagação do Evangelho foi o alicerce e a
maior preocupação durante seu mandato. Com muito Carinho agradecemos ao Paulo que foi o coordenador e sucessivamente todos
os que estavam envolvidos nas decisões e diretrizes da comunidade, Seu Antonio, Anderson, Aurea, Maria Elena e Maria Correa.
Agradeçemos à transparencia desta gestão que foi sempre democratica e possibilitava abertura ao dialogo com os demais menbros das
Pastorais e movimentos. Tendo ciência que a Luta do Cristão é sempre permanente, onde ao pôr de um ciclo ou naturalmente já nasce,
desejamos força e Paz para estes novos desafios que vão surgir para cada um. Novamente Parabéns pela Gestão sempre responsável
que cada um exerceu pelo bem comum da comunidade. Aos novos membros do Conselho à certeza de que encontraram uma comunidade
organizada e estruturada fruto do esforço de toda à comunidade. " A multidão dos que haviam Crido era um só coração e uma só alma"
(Atos 4, 32). Obrigado à todos do Conselho! Que o Senhor os abençoe! Amém.

C. P. A. ANTECESSOR
Anderson, Antônio, Aurea, Maria Correa, Maria Elena e Paulo

C. P. A. SUCESSOR
Alda, Alex, Branca, Izilda, João e Renata

PÍLULAS DO LIVRO: VIVENCIAR O EVANGELHO
POR CAUSA DE UM CERTO REINO
(A FELICIDADE TEM NOME)
Nesse mês de dezembro é comum que mundo para saber do nosso sorrir da É essa a Felicidade que precisa nascer no
nossos corações já comecem a sentir o nossa dor, da nossa fome e enfim das dia 25 de dezembro, essa Felicidade que
ambiente natalino, é Jesus que a cada nossas alegrias e dificuldades. A letra tem um nome chamado JESUS, e quer
ano insiste em nascer em nossas vidas, desafia aos Cristãos sobre o conceito de nascer na Manjedoura do seu coração
a liturgia da Igreja nos ensina bem esse felicidade, já que à própria felicidade não e das suas ações. Esse Jesus que é
momento único que se renova a cada ano. mora em um lugar qualquer ou no seu sorridente, mas que ainda hoje sofre e
Com o coração já voltado para o nascimen- "mundinho"

que

você

criou

para

si sente fome, que passa por necessidades e é

to do menino Jesus, nosso salvador, me mesmo. A felicidade só dá frutos se além menosprezado. Esse Jesus que tem feições
recordo de uma música simples que de

partilharmos

o

bem,

pudermos de povo oprimido e batalhador, que não

contém uma riqueza própria de um bom também se colocar à disposição daqueles desanima e nem foge da Cruz cotidiana.
compositor.

Esta

novamente

ser

deveria que choram e estão à margem da pobreza.

música

Que 25 de dezembro seja o nascer do

mais A felicidade consegue superar qualquer Reino que procuro a partir de mim e que me

introduzida

frequentemente nas celebrações natalinas, obstáculo até mesmo a falta de perdão, ela faz questionar e por vezes perder o sono.
é essencial para o Cristão. A verdadeira Lembrem-se: Ele está no meio de nós.

tal como é tocada Noite Feliz.
O

nome

reflexão,

já
"A

é

bem

Felicidade

convidativo
tem

à felicidade ela dá sentido à nossa fé e

Nome" faz com que comunguemos juntos dos

(Música. Frei Fabreti - Letra. J. Thomaz Filho). mesmos ideais. Não fica no silêncio velado
Só realmente aqueles que acreditarem ou
poderá

ver

essa

felicidade

que

no

individualismo,

pelo

contrário,

nos "Transforma mãos dadas em pão", não

convida a um olhar mais profundo sobre negando a origem de comunidade que
esse menino Deus que veio ao nosso, partilhavam tudo em comum (Atos 2, 44-47).

Texto: Anderson Galvão Albuquerque
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DOM SERGIO INVESTE 30 CERIMONIÁRIOS PAROQUIAIS
DURANTE CELEBRAÇÃO NA IGREJA DE SANT’ANA

MENSAGEM DO PAPA

Em missa solene, dia 19, na igreja de Sant’Ana, com a presença
de cerca de 350 coroinhas e cerimoniários pertencentes a diversas
paróquias, Dom Sergio de Deus Borges, bispo auxiliar da
Arquidiocese

na

Região

Santana,

investiu

30

cerimoniários

paroquiais. Concelebraram os padres Maércio Pissinatti Filho,
Alfredo dos Santos, Andrés Marengo, coordenador regional de
pastoral, e Geremias dos Santos.
“Instruir o cerimoniário paroquial a ter autonomia para pesquisar
e se aprofundar nos documentos da Igreja e da Santa Liturgia,
direcionando os jovens para o senso de responsabilidade de
participar da organização das missas, servindo a comunidade
nos momentos de culto e de oração a Deus” explicou Robson
Vieira, coordenador da Pastoral dos Coroinhas e Cerimoniários, que
promoveu a formação dos jovens. Para o ano de 2017, a pastoral
pretende no primeiro semestre realizar outra oficina de formação para
cerimoniários, sem descuidar da formação dos coroinhas.
Texto/Foto: Diácono Francisco Gonçalves
Colaborador de comunicação da Região Santana

O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa; entretanto se faz
necessário o silêncio, para que se consiga ouvir a voz do Amor.
Natal é você, quando se dispõe, todos os dias, a renascer e deixar
que Deus penetre em sua alma.
O pinheiro de Natal é você, quando com sua força, resiste aos
ventos e dificuldades da vida.
Você é a decoração de Natal, quando suas virtudes são cores que
enfeitam sua vida.
Você é o sino de Natal, quando chama, congrega, reúne.
A luz de Natal é você quando com uma vida de bondade,
paciência, alegria e generosidade consegue ser luz a iluminar o
caminho dos outros.
Você é o anjo do Natal quando consegue entoar e cantar sua
mensagem de paz, justiça e de amor.
A estrela-guia do Natal é você, quando consegue levar alguém, ao
encontro do Senhor.
Você será os Reis Magos quando conseguir dar, de presente, o
melhor de si, indistintamente a todos.
A música de Natal é você, quando consegue também sua
harmonia interior.
O presente de Natal é você, quando consegue comportar-se como
verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano.
O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita no gesto
de amor, de suas mãos.
Você será os “votos de Feliz Natal” quando perdoar,
restabelecendo de novo, a paz, mesmo a custo de seu próprio
sacrifício; A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e
esperança, qualquer carente ao seu lado.
Texto: Papa Francisco

Novos cerimoniários paroquiais investidos na função pelo bispo Dom Sergio Borges

																		

O ADVENTO É O TEMPO PROPÍCIO, PARA UMA AUTO ANÁLISE.
Vimos em Mateus 24,44, as seguintes palavras: Por isso, também vocês estejam preparados, porque,
o Filho do Homem virá na hora em que vocês não tiverem pensando.
A parábola das 10 virgens, nos leva a pensar: Esperar o que? Esperar pra que?
Quantas vezes somos como as 5 virgens sem juízo?
Pra que pegar mais azeite?
Temos tantas coisas que julgamos ser mais necessárias do que orar, ser educado, ser justo e honesto.
É tão mais fácil, fazer por fazer, falar por falar.
Que neste tempo do advento, possamos ser um pouco mais como as 5 virgens prudentes, vamos parar e
ter certeza de que o azeite manterá a lamparina acesa até o momento da tão esperada chegada do
noivo?
Feliz e refletivo advento à todos.
Texto: Denise Ramos
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DIA INTERNACIONAL DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PASTORAL DA LITURGIA

03 de dezembro DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS
As equipes de liturgia são, em primeira mão, as responsáveis pela
pastoral litúrgica. Essa ação eclesial tem por objetivo imediato
a participação ativa, consciente e frutuosa dos fiéis na celebração e por finalidade, a edificação do corpo de Cristo mediante a
santificação das pessoas e o culto a Deus.
A

pastoral

litúrgica

no

Brasil

é

organizada

em

três

setores: o setor da celebração propriamente dito (mais

COM DEFICIÊNCIA, considerando essa data comemorativa,
conheça os NAIS - NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA da nossa região.
Atualmente os NAIS estão em várias regiões de São Paulo,
atuam na perspectiva da garantia de direitos e têm como objetivo
prevenir a institucionalização e a segregação de pessoas com
deficiência, com vistas a promover a sua inclusão social, assegurando

conhecido como pastoral litúrgica), o setor de canto e

o direito à convivência familiar e comunitária. O atendimento pode

música litúrgica, o setor do espaço litúrgico e da arte sacra.

ser realizado entre duas à cinco vezes por semana.

A liturgia é uma ação comunitária, pressupõe uma assembleia

O funcionamento do serviço é de 8 horas em dias uteis e

reunida com uma diversidade de ministérios exercidos por

divididos em dois períodos manhã e tarde gratuito, conveniado

pessoas com dons e carismas distintos e complementares.

com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

A liturgia necessita do serviço de equipes que, em nome da
comunidade eclesial, planejem sua vida litúrgica, preparem e
avaliem

as

celebrações

e

qualifiquem

os

ministros

OFERECEM OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS

e

QUE PROPORCIONAM:

servidores para eficiente e eficaz desempenho de suas funções.
A equipe de Liturgia da Paróquia Nossa Senhora é composta por
integrantes entre eles Leigos e Religiosos. A Pastoral Litúrgica
da Paróquia Nossa Senhora do Carmo tem como dinamismo a
integração dos valores e contexto atual onde habitamos sem
sair daquilo que a igreja no Brasil (CNBB) sonha e orienta.
Encontros na última quinta-feira de cada mês as 20:00h. Venha
nos conhecer e aprofundar um pouco sobre a liturgia da Igreja.
Integrantes da Pastoral: Tereza, Fátima, Adriana, José Antônio,
Jorge e Bernadete.

- Atividades de convívio;
- Socialização e encaminhamento para cursos e mercado de
trabalho;
- Potencialização da capacidade;
- Desenvolvimento de habilidades;
- Atividades de vida diária e prática;
- Apoio, informação, orientação e encaminhamento aos familiares,
com foco na qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão
social.
OS NAIS DA NOSSA REGIÃO SÃO:
NAIS JAÇANÃ - PROMOVE
R: Profª Jacira de Carvalho nº 70 – Vila Constança
(Próx. Av. Guapira);
Para agendar triagem: 2249 5539.
NAIS TREMEMBÉ – RECANTO NS SRA DE LOURDES
Av. Luiz Carlos Gentille de Laet, 1736 – Vila Rosa
(Próx ao Pq. Horto Florestal).
Para agendar triagem: 2203 6584.

Texto: Rafael Tessitori

Texto: Simone Carvalho
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BRIGADEIRÃO DE FORNO
FÁCIL DE FAZER
INGREDIENTES
3 ovos;
1 lata de leite condensado;
1 caixinha de creme de leite (200g);
1 colher (sopa) de manteiga;
1 embalagem de Cream
Cheese Philadelphia (150g);
1/2 xícara (chá) de chocolate em pó
Chocolate granulado para cobrir
MODO DE PREPARO
1 - No liquidificador, bata os ovos, o leite
condensado, a manteiga, o cream cheese
Philadelphia e o chocolate em pó.
2 - Passe para uma forma de furo central
untada e polvilhada com açúcar e cubra
com papel-alumínio.
3 - Leve ao forno preaquecido em temperatura média, em banho-maria, por uma hora.
4 - Espere esfriar e desenforme.
5 - Cubra com o chocolate granulado.
6 - Sirva gelado.
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Aniversariantes
dizimistas dO MÊS DE DEZEMBRO
COMUNIDADE DA IGREJA MATRIZ
Agenor Pereira da Silva
Almira Caldeira Santana
Ana de Oliveira Jorge
Ana Maria Pereira
Antonio Carlos da Silva
Barbara Esteves de Oliveira
Dilma Marieta Prado
Edite Malta da Virgens
Eliezete Santos Souza
Isabelle Alves André
Ismenia Oliveira de Lima
Joao Ricardo Vasconcelos Furtado
Joaquim Dutra da Silva
José Alves do Nascimento Irmão
José Geraldo Brandão
Jose Joao da Silva
Luzia Miguel de Souza
Manoel Neto da Silva
Maria Cristina dos Santos Barbosa
Maria dos Santos de Assis

Maria Eva Matias dos Santos
Maria josé Fernandes
Maria Madalena Salvatico Braga
Maria Silvania dos Santos
Mariana Gabriela Piaba
Marisa Rosa de Jesus
Marlene Pereira de Sousa
Marlene Rodrigues de Macedo
Natalia Macedo Neres
Padre Alfredo Celestrino
Ronaldo Celio de Oliveira
Rosa Augusto de Souza
Sebastiao Francisco dos Santos
Terezinha Castro B. Silva

Com. N. S. das Graças:
Aida Gomes Nogueira
Maria Lopes Teodoro

AGRADECIMENTO AO DIZIMISTAS
QUE EFEITOS A OFERTA DO DIZIMO PRODUZ NA PESSOA?
O dizimo é como a semente. Lançada em terreno fértil, germina e
cresce, e com o tempo, produz frutos bons e abundantes. Com a
evangelização paroquia do dizimo, observasse que cresce, no coração
do dizimista e na generosidade e partilha, se evidencia a cada dia.
Percebesse que as pessoas, ao fazerem a experiência do dizimo,
vivenciam em suas casas em diferentes ambientes o fato de que nada
lhes faltam, principalmente necessário para sua sobrevivência. Essas
pessoas perceberam o sentido e objetivo do dizimo. Descobriram que o
dizimo é um ato de louvor. E um agradecimento a Deus, por tudo o que
somos e temos. O dizimo é um compromisso com Deus, com a igreja e
com os pobres. O dizimista é alguém que aprendeu a repartir. Seu
dizimo é uma partilha dos bens de Deus, do que se tem e não do
que sobra. Por isso, o dizimo deve vir, como diz a bíblia, das nossas
primícias, isto é, de nossos “Primeiros frutos”. Deus não
precisa de nossas coisas e do nosso dinheiro, mas quer nos educar a
generosidade e a partilha. O dizimo nos leva a imitar Deus na
generosidade: Educa-nos para a vida de comunidade. O dizimo é um
ato de fé em Deus e confiança na comunidade. “Quem semeia com
largueza, com largueza colhe” se você já fez a experiência do
dizimo: Parabéns! Persevere sempre. Se ainda não é dizimista: Não
tenha medo. Faça a experiência e vera a promessa de Deus se
cumprir na sua vida. Ao final de tudo, você é quem vai sair ganhando!
FELIZ ANIVERSÁRIO! PARABÉNS!
DE TODA A PASTORAL DO DIZIMO, E TODA A COMUNIDADE
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