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Todos sabemos que Domingo de Ramos é o 
dia em que nós da Igreja Católica, celebra-
mos de maneira muito festiva a entrada de 

Jesus na Cidade de Jerusalém, sua Terra Natal. 
Por diversas vezes Ele tinha resistido a fazer isto 
porque sabia o que estava para acontecer ao 

chegar lá. Todavia, para que se cumprisse o que dele 
estava previsto, chegou o momento de 
fazê-lo.	 Isto	 é	 muito	 significativo	 para	
cada um e cada uma de nós. Na vida, Deus 

também	 tem	 projetos	 específicos	 a	 serem	
realizados. Nem sempre a gente está com a disposi-

ção de enfrentar tal projeto. Tal qual Jesus, Deus Pai quer nos encorajar a não 
fugirmos daquilo que cada pessoa está convocada a levar a cabo. Até certo 
ponto a gente, como Jesus, consegue driblar. Todavia, deve chegar o momento do 
enfrentamento. Porém, sabemos que, Aquele que nos chama, pega junto conosco 
e não nos deixa desamparados. 
No	final,	tudo	termina	em	ALELEUIA!  Alegria. Vencemos e venceremos sempre 
que buscarmos realizar a vontade de Deus. Jesus nos dá o exemplo quando diz: 
“Pai, não se faço como eu quero, mas que seja feita a tua vontade”.
2º TRÍDUO PASCAL
1- O TRÍDUO PASCAL tem início na QUINTA FEIRA SANTA, dia em que nós 
católicos celebramos de um modo muito elegante a INSTITUIÇÃO DE DOIS 
GRANDES SACRAMENTOS: O SACRAMENTO DA EUCARISTIA e o 
SACRAMENTO DA ORDEM. É um dia muito especial porque: 
a) Geralmente, pela manhã, em cada Diocese do mundo inteiro o Bispo se 
reúne com todos os Sacerdotes, Diáconos, Religiosos e Religiosas, bem como o 
povo de Deus de sua Diocese para a Missa assim chamada dos Santos Óleos. 
É nesta Missa que o Bispo Diocesano abençoa três tipos de óleo: O ÓLEO DOS 
ENFERMOS que é usado pelos Sacerdotes durante o ano quando vai atender 
a uma pessoa doente, conferindo-lhe o Sacramento da Unção com este Óleo; 
O ÓLEO DO BATISMO OU DOS CATECÚMENOS  que é usado no momento 
da	realização	do	Batismo	de	uma	pessoa	que	quer	entrar	oficialmente	em	nossa	
Igreja e O ÓLEO DO SANTO CRISMA que é usado pelo Sacerdote na hora do 
Batismo	pelo	qual	a	pessoa	fica	consagrada	a	Deus,	mas	sobretudo	este	Óleo	
Santo é usado pelo Bispo por ocasião do Sacramento da Crisma, na ordenação 
Sacerdotal e Consagração de um Bispo. 
b) É neste dia que, geralmente à noite,em todas paróquias, é celebrada a Missa da 
Instituição da Santíssima Eucaristia. É uma Missa muito alegre e solene.
2- Na SEXTA FEIRA SANTA fazemos a memória do grande momento da entrega 
de Jesus para a nossa salvação. Celebramos então o mistério de sua Morte.
3- No SÁBADO SANTO celebramos a grande VIGÍLIA PASCAL que é a 
memória da RESSURREIÇÃO DE JESUS. É nesta noite da Vigília que geral-
mente se realiza o BATISMO, sobretudo de pessoas adultas. Em nossa Paróquia 
batizaremos os Jovens e adultos que estão já há algum tempo se preparando pelo 
Catecumenato de Iniciação Cristã.
4- DOMINGO DE PÁSCOA que é o dia principal da celebração do PÁSCOA DE 
JESUS. Recordando este dia, a Igreja passou da observância do Sábado judeu 
para o Domingo que é chamado o DIA DO SENHOR. 

Os Conselhos da Paróquia: Pastoral e de Assuntos Econômicos (CAE); 
o Diácono Maurício; os Funcionários da Paróquia; os Padres: Bolívar, Jean e 

Alfredo desejamos a cada um e cada uma Santa e feliz Páscoa.

      Pe. Alfredo Celestrino dos Santos, MS.

Jesus certa vez disse que era preciso ser 
“Simples como as pombas e prudentes 
como as Serpentes”. Por um devaneio 
meu acabei relacionando esta frase a uma 
poesia de Rogaciano Leite que diz:

“Aqui é a minha oficina
Onde conserto e remendo

Quando o ferro é grande eu corto
Quando é pequeno, eu emendo
Quando falta ferro, eu compro
Quando sobra ferro eu vendo”

Explico-me, Aristóteles dizia que a 
virtude do homem está ligada ás 
escolhas que ele faz. Ex: A função de um 
olho virtuoso é enxergar, a função de uma 
macieira virtuosa é produzir frutos. Na vida 
devemos seguir o mesmo caminho, por isso, 
quando o autor descreve com simplicidade 
que	na	oficina	ele	acaba	agindo	segundo	as	
circunstâncias que vão surgindo ele acaba 
mostrando sua prudência no trato com o
trabalho. 
Agir simples é agir conforme as circunstân-
cias consertando o que está errado, fazendo 
o que tem que ser feito.

CUIDAR OS BIOMAS BRASILEIROS É UMA QUESTÃO DE FÉ E CIDADANIA 

SEMANA SANTA

A metrópole nasceu em berço de Mata Atlântica. Cresceu, e hoje 
substituiu sua biodiversidade por plantas estrangeiras. Plantar as 
nossas árvores nativas é resgatar o equilíbrio ecológico, diminuir 
manutenção, trazer mais água, ter plantas que se desenvolvem 
melhor, atrair mais fauna e ensinar as pessoas sobre o nosso maior 
patrimônio: a natureza.
Com isso, esta região onde se concentra mais de 10% da população 
brasileira em menos de 1 milésimo do território nacional.
Essa	 concentração	 demográfica	 se	 distribui	 de	 maneira	 caótica,	
engendrando	um	ambiente	social	de	contradições	que	se	reflete	na	
organização do espaço territorial, saturando e consumindo os 
recursos ambientais. A cidade é a um só tempo “local de consumo 
e consumo do local”.
Na expansão constante da mancha urbana em direção à periferia, 
a cidade vai devorando seus recursos naturais, tecido verde, solo, 
água, ar e a própria memória do sítio primitivo.

Dando seqüência ao boletim 
informativo anterior (22), conti-
nuamos a falar sobre a oração 

cristã e suas diversas formas e 
expressões, ou seja, como se 

relacionar com Deus. A oração 
por ser um “Mistério de nossa 

fé”, mas conduzida pelo Espírito Santo e vivida 
diariamente em nossa vida, faz com que o próprio 
Cristo Jesus ressuscite todos os dias diante de 
uma comunidade que reza, canta, partilha e que 
ama.
A Igreja como Mãe e mestra do modelo de 
oração, nos ensina diversas formas de expressar-
mos nossa comunicação com Deus, através de 
diversos tipos de expressões que sejam capazes de 
transmitir a fé, ou seja, o contato com Deus e com 
o irmão (ã).
Neste boletim, trataremos sobre as expressões de 
oração vocal, de meditação e a de contemplação 
que nos ajudarão neste tempo litúrgico que esta-
mos vivenciando, o tempo da quaresma, para che-
garmos bem a Páscoa do Senhor Jesus, a nossa 
salvação.
Se entende por oração vocal, as preces, súplicas, 
louvor que tomam um corpo através de palavras 
ditas, ou “mentalizadas”, de forma espontânea 
ou com ajuda de livros, manuais de orações, ladai-
nhas e consagrações contidas em livros de ora-
ções populares para diversas situações.
No Catecismo da Igreja Católica (2700) nos ensina 
que Deus fala ao homem (Humanidade) e escuta 
a nossa oração, quer seja, mental ou vocal e não 
depende de quantidades das palavras, mas pelo 
fervor de nossa fé.
Quanto à oração de Meditação, podemos entender 
que tudo o que rezamos e que dirigimos a Deus, 
precisa	ser	meditado,	refletido.	Aqui	podemos	citar	
nossos	conceitos,	fidelidades	e	também	nossas	in-
fidelidades.	A	escritura	sagrada	passa	a	ser	nosso	
alimento e nossa estrutura diária, porque sobre o 
estímulo da oração de meditação ela exige uma 
atenção e disciplina para que possamos corres-
ponder aos pedidos, que Deus também tem o di-
reito de nos pedir, relativo, ás nossas exigências e 
pedidos dirigidos a “Ele”, por intermédio de nossas 
orações vocais.
Na oração de Contemplação, o homem mergulha 
por completo em Deus, deixa-se conduzir pelo 
seu imenso amor para as águas mais profundas, 
ou seja, entrar no mistério de Deus pela vida de 
oração.
Contemplar	 é	 olhar	 com	 os	 olhos	 da	 fé,	 fixá-los	
no Senhor. Um ótimo momento que possamos 
expressar e vivenciar esta oração de contempla-
ção é estar diante do Santíssimo Sacramento ex-
posto na sagrada Eucaristia, olhar para Jesus e 
renunciar ao nosso (eu), que os olhos de Cristo, 
iluminem os olhos do nosso coração.
A contemplação exige o silêncio e interiorização 
para encontrar a Deus na morada interior de nos-
so coração, aqui não se usa palavras ou gestos, 
mas  uma linguagem de amor, guiado pelo Espírito 
Santo. Amém.
Até nosso próximo encontro falando sobre a ora-
ção cristã, até lá vigiai e orai todos os dias.

Diácono Mauricio Luz de Lima
Fonte: Catecismo da Igreja Católica

A ORAÇÃO CRISTÃ- II PARTE
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Jesus certa vez disse que era preciso ser 
“Simples como as pombas e prudentes 
como as Serpentes”. Por um devaneio 
meu acabei relacionando esta frase a uma 
poesia de Rogaciano Leite que diz:

“Aqui é a minha oficina
Onde conserto e remendo

Quando o ferro é grande eu corto
Quando é pequeno, eu emendo
Quando falta ferro, eu compro
Quando sobra ferro eu vendo”

Explico-me, Aristóteles dizia que a 
virtude do homem está ligada ás 
escolhas que ele faz. Ex: A função de um 
olho virtuoso é enxergar, a função de uma 
macieira virtuosa é produzir frutos. Na vida 
devemos seguir o mesmo caminho, por isso, 
quando o autor descreve com simplicidade 
que	na	oficina	ele	acaba	agindo	segundo	as	
circunstâncias que vão surgindo ele acaba 
mostrando sua prudência no trato com o
trabalho. 
Agir simples é agir conforme as circunstân-
cias consertando o que está errado, fazendo 
o que tem que ser feito.

CUIDAR OS BIOMAS BRASILEIROS É UMA QUESTÃO DE FÉ E CIDADANIA 

Jesus é mestre nestes assuntos, quando 
agimos de maneira correta e sem exageros 
fazemos coisas simples que geram grandes 
resultados. Jesus ensinava seus discípu-
los a respeito de suas atitudes, porque uma 
atitude simples e correta acaba dando 
prazer. O contrário é quando agimos de 
forma imprudente e equivocada, muitas 
vezes acabamos tendo que “dormir” com 
nossos erros. Outro exemplo é a Cobra, se 
reparamos na vida deste animal podemos 
verificar	que	a	cobra	não	dá	botes	aleatórios	
e sem direção.
A cobra é prudente ao dar o bote, não se 
cansa atoa. É necessário aprendermos 
isso nos relacionamentos e na forma como 
lidamos com assuntos mais urgentes. Jesus 
via as virtudes nas pessoas e as estimula-
vam	a	refletirem,	foi	assim	no	encontro	com	
Zaqueu, foi assim no encontro com Paulo.
Zaqueu ao receber Jesus na sua casa, 
foi estimulado a fazer o bem! Olhou para 
sua riqueza, fruto do vício do roubo, e se 
arrependeu e já naquele mesmo instante
resolve fazer o que tinha que ser feito, 

A metrópole nasceu em berço de Mata Atlântica. Cresceu, e hoje 
substituiu sua biodiversidade por plantas estrangeiras. Plantar as 
nossas árvores nativas é resgatar o equilíbrio ecológico, diminuir 
manutenção, trazer mais água, ter plantas que se desenvolvem 
melhor, atrair mais fauna e ensinar as pessoas sobre o nosso maior 
patrimônio: a natureza.
Com isso, esta região onde se concentra mais de 10% da população 
brasileira em menos de 1 milésimo do território nacional.
Essa	 concentração	 demográfica	 se	 distribui	 de	 maneira	 caótica,	
engendrando	um	ambiente	social	de	contradições	que	se	reflete	na	
organização do espaço territorial, saturando e consumindo os 
recursos ambientais. A cidade é a um só tempo “local de consumo 
e consumo do local”.
Na expansão constante da mancha urbana em direção à periferia, 
a cidade vai devorando seus recursos naturais, tecido verde, solo, 
água, ar e a própria memória do sítio primitivo.

devolver e ressarcir a todos os que tinham 
prejudicado. Paulo ao cair do cavalo no 
encontro com Jesus, percebe o grande erro 
que estava cometendo, sua cegueira serviu 
para lhe abrir os olhos espirituais.
Logo que volta a enxergar, “fez o que 
tinha que ser feito”, converte-se e vira um 
grande pregador, levando o ensinamento 
de Jesus para todos. Na vida complicamos 
demais as nossas próprias atitudes e 
ficamos	 “enrolados” em situações que 
roubam nossa saúde e felicidade. 
A virtude de ser simples e prudente é a solução 
para tantas coisas que nos tira a Paz. Que o 
Reino da simplicidade e da prudência faça 
morada em nossos corações! Por que Ele 
está no meio de nós... Fiquem com Deus!

Texto: Anderson Galvão Albuquerque

SIMPLES E PRUDENTE

Fotos recentes de satélite revelam a mancha urbana avançando
sobre áreas críticas sensíveis do Cinturão Verde, sem deter-se nos
 obstáculos naturais, como os mananciais de água da região 
sudeste, os paredões cristalinos da Serra da Cantareira na 
região norte. 
Diante deste quadro caótico nós cristãos temos uma imensa 
responsabilidade com o mundo é obra desejada de Deus; tudo o 
que existe é criação amada, desejada e realizada por Deus. 
Neste sentido o ser humano possui o papel de ser o guarda desta 
obra criada. 
Porque o “jardim” não é apenas o local do qual se retira o 
alimento, mas é o ambiente do encontro com Deus e da vivência da 
fraternidade (Gn 1,29-31).  
A criação, amada e desejada por Deus, é ambiente concreto onde o 
homem realiza sua vocação (cultivar e guardar a criação).
Para responder a isto temos necessidade de conversão pessoal e 
social para cultivar e guardar a criação. 
Devemos ter iniciativa concretas de cuidado para o Bioma Mata 
Atlântica: Exigir do poder público a recuperação das áreas 
degradadas (matas ciliares, nascentes); exigir que as políticas de 
saneamento básico sejam implantadas em toda área urbanizada e 
rural. 

Texto: Nelson Teixeira
Leigo Saletino e Presidente do CNLB-Santana

Dando seqüência ao boletim 
informativo anterior (22), conti-
nuamos a falar sobre a oração 

cristã e suas diversas formas e 
expressões, ou seja, como se 

relacionar com Deus. A oração 
por ser um “Mistério de nossa 

fé”, mas conduzida pelo Espírito Santo e vivida 
diariamente em nossa vida, faz com que o próprio 
Cristo Jesus ressuscite todos os dias diante de 
uma comunidade que reza, canta, partilha e que 
ama.
A Igreja como Mãe e mestra do modelo de 
oração, nos ensina diversas formas de expressar-
mos nossa comunicação com Deus, através de 
diversos tipos de expressões que sejam capazes de 
transmitir a fé, ou seja, o contato com Deus e com 
o irmão (ã).
Neste boletim, trataremos sobre as expressões de 
oração vocal, de meditação e a de contemplação 
que nos ajudarão neste tempo litúrgico que esta-
mos vivenciando, o tempo da quaresma, para che-
garmos bem a Páscoa do Senhor Jesus, a nossa 
salvação.
Se entende por oração vocal, as preces, súplicas, 
louvor que tomam um corpo através de palavras 
ditas, ou “mentalizadas”, de forma espontânea 
ou com ajuda de livros, manuais de orações, ladai-
nhas e consagrações contidas em livros de ora-
ções populares para diversas situações.
No Catecismo da Igreja Católica (2700) nos ensina 
que Deus fala ao homem (Humanidade) e escuta 
a nossa oração, quer seja, mental ou vocal e não 
depende de quantidades das palavras, mas pelo 
fervor de nossa fé.
Quanto à oração de Meditação, podemos entender 
que tudo o que rezamos e que dirigimos a Deus, 
precisa	ser	meditado,	refletido.	Aqui	podemos	citar	
nossos	conceitos,	fidelidades	e	também	nossas	in-
fidelidades.	A	escritura	sagrada	passa	a	ser	nosso	
alimento e nossa estrutura diária, porque sobre o 
estímulo da oração de meditação ela exige uma 
atenção e disciplina para que possamos corres-
ponder aos pedidos, que Deus também tem o di-
reito de nos pedir, relativo, ás nossas exigências e 
pedidos dirigidos a “Ele”, por intermédio de nossas 
orações vocais.
Na oração de Contemplação, o homem mergulha 
por completo em Deus, deixa-se conduzir pelo 
seu imenso amor para as águas mais profundas, 
ou seja, entrar no mistério de Deus pela vida de 
oração.
Contemplar	 é	 olhar	 com	 os	 olhos	 da	 fé,	 fixá-los	
no Senhor. Um ótimo momento que possamos 
expressar e vivenciar esta oração de contempla-
ção é estar diante do Santíssimo Sacramento ex-
posto na sagrada Eucaristia, olhar para Jesus e 
renunciar ao nosso (eu), que os olhos de Cristo, 
iluminem os olhos do nosso coração.
A contemplação exige o silêncio e interiorização 
para encontrar a Deus na morada interior de nos-
so coração, aqui não se usa palavras ou gestos, 
mas  uma linguagem de amor, guiado pelo Espírito 
Santo. Amém.
Até nosso próximo encontro falando sobre a ora-
ção cristã, até lá vigiai e orai todos os dias.

Diácono Mauricio Luz de Lima
Fonte: Catecismo da Igreja Católica

A ORAÇÃO CRISTÃ- II PARTE
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A Pastoral da Criança da Comunidade Ns Sra da Salette teve a re-
presentatividade de duas famílias durante a pesagem das crianças 
no inicio de fevereiro 2017, e recebeu a motivação das catequistas 
para a participação das crianças para a Catequese, ou com a nova 
nomenclatura: INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ, pois, compreende que 
os sacramentos: batismo, primeira eucaristia e crisma. Visto que 
se tratou de um mês de férias, é importante lembrar que a Pastoral 
da Criança acompanha mais famílias e esta motivação continuará.
A Pastoral da Catequese da Comunidade Ns Sra da Salette, rea-

lizou também outras motivações para convidar a comunidade as 
inscrições de crianças na catequese, pré- adolescentes na Perse-
verança e Crisma para os jovens. Distribuíram convites nas casas 
do entorno da Comunidade, realizou convite para as pessoas nas 
ruas e divulgou com cartaz nos comércios locais, seguindo a pers-
pectiva de uma catequese missionária. 
Houve a Festas da Inscrição com a presença das Catequistas da 
Comunidade, Coordenação Paroquial da Catequese e Irmã da 
Divina Vontade, onde representantes das famílias e os catequi-
zandos das etapas em andamento, receberam os novos amigos 
de encontro com dinâmicas, leitura da palavra de Deus, música, 
lanche e lembrancinhas. As Inscrições continuam abertas tanto as 
comunidades como na Paróquia Ns Sra do Carmo, informações 
ligue: 2243 1333.

PASTORIAS REALIZANDO AÇÕES 
EVANGELIZADORAS EM COMUNHÃO

Saudações  em Cristo meus amigos e amigas de fé. Neste mês em que faremos memória dos momentos mais marcantes da vida de 

Jesus, gostaria  de iniciar minha fala com  um relato de experiência : no mês  passado  meus catequizando, iniciaram os encontros 

catequéticos na sala. Em meu primeiro contato com Eles pedi que respondessem uma pergunta:  - O que você falaria pra Jesus se tivesse a 

oportunidade de encontrá-lo nos  dia de hoje?

Para minha alegria ao ler os relatos escritos por meus catequizandos, percebi como eles estavam agradecidos a Jesus em relação à vida, 

a família e a oportunidade de aprender sobre o Senhor para solucionar suas dúvidas. Convido vocês a fazerem também esta experiência 

sobre o que gostariam  de dizer a Jesus se tivessem a oportunidade de falar com Ele nos ensinou.

Faço esse momento com meus catequizandos, pois acredito que um primeiro passo para  fazer uma vivência pessoal com Cristo  se deve 

ao fato que os seus ensinamentos e testemunho de vida partiram de sua realidade e de sua vivência  com o povo. 

Ao fazermos memória da Vida- Morte – Ressurreição de Cristo em que testemunhamos seu amor profundo por nós, é que entende-

mos por que  muito tempo depois Jesus ainda nos contagia com seus ensinamentos e práticas , provocando em nós um sentimento de 

mudança de  vida.

Enfim,	amigos	e	amigas	de	fé	viver	o	tempo			quaresmal		é	buscar	nas	experiências	de	Cristo	a	oportunidade		de	ver	como		estamos	

vivendo nossa caminhada de vida. E decidir se queremos aprender e testemunhar o Mestre através da prática do amor ao próximo, 

da justiça e da verdade como Eles nos ensinou ou continuaremos como os fariseus entendedores da lei e da moral, mas incapazes de 

vivenciar  a prática do amor e da justiça para com o próximo.

Termino este breve relato como um dos melhores ensinamentos  que Jesus nos disse:

“ ... quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês; e quem de vocês quiser ser o  primeiro, deverá 

torna-se servo de vocês. Pois, o filho do homem não veio para ser servido. Ele veio para servir, e para dar a sua vida como 

resgate em favor de muitos.” (Mt 20,26).

Desejo a todos uma Santa e Abençoada  Semana Santa. E que a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em vós

 Texto: Catequista Adriana

A PARÁBOLA DO TRIGO E DO JOIO

Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é 
semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo;
Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no 
meio do trigo, e retirou-se.
E,	quando	a	erva	cresceu	e	frutificou,	apareceu	também	o	joio.
E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: 
Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Por que 
tem, então, joio?
E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe 
disseram: Queres pois que vamos arrancá-lo?
Ele, porém, lhes disse: Não; para que, ao colher o joio, não 
arranqueis também o trigo com ele.
Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da ceifa, 
direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o 
queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Texto: Simone Carvalho
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Texto: Simone Carvalho

TEATRO ALFREDO MESQUITA
Av. Santos Dumont, 1770
Santana  São Paulo, 02012-010 (11) 2221-3657198 lugares

TEATRO RUTH CARDOSO 
200 Lugares - Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641
Vila Nova Cachoeirinha
Próximo do Terminal de Ônibus Cachoeirinha. Tel. (11) 3984-2466

TEATRO JARDIM SÃO PAULO
359 lugares - Av. Leôncio de Magalhães, 382 
Fone: (11) 2959-2952 - Jardim São Paulo

TEATRO DA APCD 
800 Lugares -Rua Voluntários da Pátria, 547
 Telefone:11 2223-2474

TEATRO CULTURAL CERRONE 
300 Lugares - Rua dos Patis, 141
Tel: 3851-9827
Vila Nova Cachoeirinha 
Diretora e Mantenedora Maria Matilde Cerrone

TEATRO DO COLÉGIO CONSOLATA 
300 Lugares - Av. Imirim, 1424 - Imirim
Tel. (11) 6256.6688 - Fax (11) 6256.7629 
Mail:consolat@colegioconsolata.com.br

TEATRO SIN ISAAC NEWTON 
591 Lugares - Colégio Sir Isaac Newton
Av. Júlio Buono, 2407 
Vila Gustavo - Tel.: 11 2984-1155 | E-mail: cosin@cosin.com.br

TEATRO DOM BOSCO 
1450 Lugares - COLEGIO SALESIANA
Rua Dom Henrique Mourão, 201 - Santa Teresinha
telefone (11) 2971-6900 - fax: (11) 2973-0079

TEATRO DO COLÉGIO BRAS LEME 
350 Lugares - Rua Nova dos Portugueses, 365 
Bairro Santa Terezinha - fone/fax: +55 11 2236-0788

TEATRO INSTITUTO MADRE MAZZARELLO 
600 LUGARES - Praça Domingos Correia da Cruz, 14
Alto de Santana - Tel. (11) 6971.4700 - Fax (11) 6971.4710

TEATRO ELIS REGINA
[http://%20www.anhembi.com.br/] 
800 LUGARES - Av. Olavo Fontoura, 1.209,
Anhembi Parque - Santana - Telefone [55 11] 2226-0400

TEATRO DO CLUBE GUAPIRA 
400 LUGARES - Rua Dr José Camargo Aranha, 404
tel (11) 2249-9100

MARÇO MÊS DO TEATRO

A Pastoral da Criança da Comunidade Ns Sra da Salette teve a re-
presentatividade de duas famílias durante a pesagem das crianças 
no inicio de fevereiro 2017, e recebeu a motivação das catequistas 
para a participação das crianças para a Catequese, ou com a nova 
nomenclatura: INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ, pois, compreende que 
os sacramentos: batismo, primeira eucaristia e crisma. Visto que 
se tratou de um mês de férias, é importante lembrar que a Pastoral 
da Criança acompanha mais famílias e esta motivação continuará.
A Pastoral da Catequese da Comunidade Ns Sra da Salette, rea-

lizou também outras motivações para convidar a comunidade as 
inscrições de crianças na catequese, pré- adolescentes na Perse-
verança e Crisma para os jovens. Distribuíram convites nas casas 
do entorno da Comunidade, realizou convite para as pessoas nas 
ruas e divulgou com cartaz nos comércios locais, seguindo a pers-
pectiva de uma catequese missionária. 
Houve a Festas da Inscrição com a presença das Catequistas da 
Comunidade, Coordenação Paroquial da Catequese e Irmã da 
Divina Vontade, onde representantes das famílias e os catequi-
zandos das etapas em andamento, receberam os novos amigos 
de encontro com dinâmicas, leitura da palavra de Deus, música, 
lanche e lembrancinhas. As Inscrições continuam abertas tanto as 
comunidades como na Paróquia Ns Sra do Carmo, informações 
ligue: 2243 1333.

PASTORIAS REALIZANDO AÇÕES 
EVANGELIZADORAS EM COMUNHÃO Tendo em vista que no mês de de março é considerado o mês 

mundial do TEATRO, segue abaixo os enderenços dos teatro da 
zona norte:

Texto: Simone Carvalho
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PÃO DOCE FÁCIL RÁPIDO

INGREDIENTES

• 250 ml de leite morno
•2 ovos

• 1colher(sopa)de margarina
• meia colher (sopa)de sal

• 40 ml de óleo de soja
• 2 ou 3 colheres (sopa)de açúcar

• 1 pacotinho de fermento biológico seco 
instantâneo 10 gramas

• farinha de trigo até dar o ponto de 
não grudarnas mãos (1 kilo)

MODO DE PREPARO

1. bata todos os ingredientes no 
liquidificador,menos	a	farinha	de	trigo.

2. agora coloque a mistura em uma
tigela e vá acrescentando a farinha de 
trigo aos poucos,até dar o ponto de não 
grudar nas mãos. sove a massa por uns 
10 minutinhos,agora é só modelar os 
pãezinhos e deixe descansar por uns 
40 minutos a 1 hora. agora é só levar 
pra assar,o forno não precisa estar pré
aquecido ok.
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Aniversariantes
dizimistas dO MÊS DE ABRIL 

Marcos Antonio Peixoto
Maria Alice de Oliveira

Maria Aparecida Morais da Silva
Maria Conceição dos Santos
Maria José da Silva Souza

Maria Zelia Santos
Marionildes Glória Santos

Marlene dos Santos Azevedo Gomes
Marlene Maria da Silva

Reginaldo da Silva/Luzia de S. da Silva
Rita de Cacia Oliveira
Rosa Afonso Pereira

Rosirene Vieira de Oliveira Braga
Sumaia Malheiros da Rocha

Tania Reis Santos
Tarciso Augusto da Silva

Tereza M. de Sozua /José Carlos Silva
Valdemir Vieira Santos
Valdemir Vieira Santos

Victor Antônio Oliveira Lima
Vilma de Jesus Santos

Com. N. S. das Graças:

Renata Braga 

Com. N. S. da Salette:

Cristina Chaien 
Fabio Santos Leite

Idelfonso Moreira da Silva 
Maria Lucia Candido

“Devemos ser dizimistas em 
resposta a Deus”. (Genesis 1, 1-31), 
Deus é o criador do mundo e o fez por 
amor a nós. Tudo o que vemos, sentimos, 
ouvimos e sabemos existir e até o que 
não conhecemos é criação de Deus, para 
o nosso bem, por amor a nós. O dizimo 
tem a função principal de fazer com que 
este Deus, que é Pai maravilhoso, seja 
conhecido, amado e adorado por mais 
pessoas. 
O dizimo é uma intima e profunda relação 
entre o homen e Deus. 

É Deus dando ao homen força para o trabalho, material para a 
produção, inteligência para o seu desenvolvimento, é o homen 
respondendo a Deus com parte do que recebe como recompensa por 
seu trabalho. É, na verdade, o homem devolvendo a Deus o que é 
de Deus. O dizimista, consciente destas maravilhas, é um cristão em 
perfeita sintonia com Deus e recebe deste mesmo Deus, graças em 
profundidade.
“Façam essa experiência comigo – Diz o senhor. Vocês hão de ver, 
então, se não abro as comportas do cèu, se não derramo sobre 
vocês as minhas bênçãos de fartura.”(Malaquias 3,10).

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

Este mês 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!

FELIZ ANIVERSÁRIO! PARABÉNS!
DE TODA A PASTORAL DO DIZIMO, E TODA A COMUNIDADE

Coordenação da Pastoral do Dizimo

Alvanir Costa Macedo
Alvina Rosa dos Santos

Angelita Alves dos Santos
Antonio Alves Fernandes
Arsenio Cardoso Martins

Aurea Maria de Sales
Carlos José Guimarães da Silva

Damiana Alves de Souza
Elcia Helena de Lima

Fabiana Nobrega Dutra
Francisca Telma de Souza Coutinho

Givanildo Alves Ferreira
Ingrid da Cunha

Iolanda Maria de Jesus
João Duarte Martins
José Kaindongongo

José Pedro dos Santos
Jose Pedro dos Santos Junior

Josefa Alves di Moura
Josefa Creuza dos Santos Dourado

Josefa Maria da conceição Silva
Joselita Barbosa de Sá Teles
Josineide da Silva Domingos

Lidia Jose do Prado
Lúcia Brandalise

Lucimá Ferreira de A .Santana
Luiz Banos Gimenez

Lusanira Gomes Cosmo
Luzia Maria dos Santos Gonçalves

Luzia Rosa de Souza
Manoel do Nascimento Almeida

Manoel Pereira das Neves

COMUNIDADE DA IGREJA MATRIZ AGRADECIMENTO AO DIZIMISTAS



DIA 14/04 - SEXTA - FEIRA SANTA
ESCALA ADORAÇÃO

•
JUVENTUDE, PASCOM E 

TERÇO DOS HOMENS
08:00hs às 09:00hs

• BOLETIM INFORMATIVO • P. N. S. DO CARMO • ANO II • Nº 23 • ABRIL • 2017 • www.paroquiansdocarmo.com.br •

• O InfoCarmo é uma publicação da Pastoral da Comunicação (PasCom) da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, com tiragem de 600 cópias • Av. Antonelo da Messina, 772 - Vila Paulistana - SP. • 
• contatos: Tel: 2243 - 1333 • e-mail: pascom.nsdocarmo@gmail.com • site: www.paroquiansdocarmo.com.br • facebook: https://www.facebook.com/ParoquiaNossaSenhoraDoCarmo.VilaPaulistana • 

• Responsável: Pe. Alfredo Celestrino • Coordenador: Fernando Amado • Diagramação: Carlos Coin / Fernando Amado• Social: João Lopes / Simone Carvalho • Impressão: PASCOM •
• Colaboradores: Anderson Galvão Albuquerque / Catequista Adriana/ Diácono Mauricio Luz de Lima / Nelson Teixeira •

E.C.C., E.J.C. E PAST. DOS NOIVOS
09:00hs às 10:00hs

•
CATEQUESE E COROINHAS

10:00hs às 11:00hs
•

PASTORAIS SOCIAIS
11:00hs ás 12:00hs

•
FÉ É POLÍTICA E LEIGOS SALETINOS

12:00hs às 13:00hs
•

BATISMO E DÍZIMO
13:00Hs às 14:00hs

•
AP. DA ORAÇÃO, LEGIÃO DE MARIA

14:00hs às 15:00hs
•

CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO
15:00HS

Matriz e Comunidades (Graças e Salette)
•

ENCENAÇÃO: PAIXÃO, MORTE E 
RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO
18:00hs - (estacionamento do apuanã)

•

DIA 08/04 - SÁBADO

17hs  - Missa de ramos  
(Matriz - Catequese)

•
18hs  - Missa de ramos 

(Com. Aparecida)
•

19hs - missa de Ramos
 (Com Graças) 

•
DIA 09/04 - DOMINGO DE RAMOS

07:00hs -  Procissão de Ramos
(Apuanã até  a matriz)

•
08:00hs - Missa de Ramos

(Matriz)
•

10:00hs - Missa de Ramos 
(Matriz)

•
10:00hs Missa de Ramos 

(Com.  Salette)
•

18:00hs - Missa de Ramos 
(Matriz)

•
19:00hs - Missa de Ramos 

(Com . Lourdes)
•

DIA 10/04 - SEGUNDA - FEIRA SANTA

 20:00hs - DORES DE MARIA 
(Matriz / Grupo de Oração)

DIA 11/04 - TERÇA - FEIRA SANTA

 20:00hs - Missas 
(Matriz)

•
DIA 12/04 QUARTA - FEIRA SANTA

15:00hs - Missa para Doentes
(Matriz)

•
DIA 13/04 - QUINTA - FEIRA SANTA

20:00hs - Missa Lava Pés
 Matriz

22:00hs às 24:00hs
Adoração (Grupo de Oração)

•
20:00hs - Missa Lava Pés

 Com. Nossa Senhora das Graças 
(logo após  adoração)

•
20:00hs -Missa do Lava Pés 

Com. Nossa Senhora da Salette 
(logo após adoração)

• DIA 15/04 - SÁBADO DE ALELUIA 

20:00hs  - VIGÍLIA PASCAL 
(Matriz)

•
DIA 16/04 - DOMINGO DE PÁSCOA

 (horário normal das missas)


