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NOSSA SENHORA
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33ª FESTA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE 

Jardim Filhos da Terra 

de 10 à 19 SETEMBRO DE 2017

Tema: 
NO SIM DE MARIA A

 ALEGRIA DA SALVAÇÃO 

Lema: 
“IDE E ANUCIAI

 A TODOO MEU POVO”
ORAÇÃO VOCACIONAL SALETINA

Nossa Senhora da Salette, vosso Filho 
morreu na cruz para reconciliar o mundo, 
acabar com as barreiras que nos separam 

e os conflitos que nos destroem. 

Ó virgem Reconciliadora e mensageira da 
misericórdia divina, lançai um olhar compas-

sivo sobre as ongregações nascidas de 
vossa aparição e encarregadas de 

"comunicar a todo o vosso povo" 
o apelo à reconciliação.

Por vossa poderosa intercessão, 
obtende-nos de vosso Filho, numerosas 

vocações sensíveis às angustias do mundo 
e disponíveis para servir ao seu designo de 

paz e reconciliação universal.

AMÉM.
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19 DE SETEMBRO, ANIVERSÁRIO DA APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA DA SALETTE.

• O InfoCarmo é uma publicação da Pastoral da Comunica-
ção (PasCom) da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, com 
tiragem de 400 cópias.
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Em sua aparição em La Salette, Nossa Senhora deixou uma men-
sagem que diz muito da realidade que vivemos em nosso tempo.

Nossa Senhora confiou uma mensagem aos videntes 
Maximino Giraud e Mélanie Calvat, em sua aparição em La 

Salette, na França, em 19 de Setembro de 1846. No início da 
aparição, ambos viram a Santíssima Virgem sentada so-

bre uma enorme pedra. Ela tinha o rosto entre as mãos e 
chorava amargamente. 

  As duas crianças foram até a Bela Senhora, que não parava de chorar. A Virgem Maria ex-
plicou a Maximino e a Mélanie que chorava pelos pecados da humanidade e que deveríamos 
rezar para que o braço de seu Filho Jesus não pesasse sobre a Terra. Além, da mensagem, 
confiada aos dois videntes, pedindo oração e penitência pela humanidade, a Mãe de Deus 
confiou a Mélanie um segredo, que deveria ser revelado somente em 1858. Em 1852, o Papa 
Pio IX aprovou a aparição e reconheceu a origem celeste da mensagem. 

O Papa Leão XIII também reconheceu e apoiou a mensagem de La Salette e o Papa João 
Paulo II considerou-a como “o coração das profecias de Maria”. Num primeiro momento, 
Nossa Senhora fala da infidelidade de muitos consagrados a Deus: Os sacerdotes, ministros 
de meu Filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mis-
térios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impure-
za. Depois, a Virgem Maria profetiza sobre a família e a sociedade e quais os males que se 
seguirão. Destas profecias, apresentamos aquelas que são mais significativas e que dizem 
respeito também ao nosso tempo: Os chefes, os condutores do povo de Deus negligenciaram 
a oração e a penitência. E o demônio obscureceu suas inteligências.

Ai dos habitantes da Terra. Toda ordem e toda justiça serão calcados aos pés. Não se verá 
outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem 
amor pela família. Os governantes civis terão todos um mesmo objetivo, que consistirá em 
abolir e fazer desaparecer todo princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, 
e a toda espécie de vícios. Os maus estenderão toda sua malícia. Até nas casas as pessoas 
matar-se-ão e massacrar-se-ão mutuamente. Os justos sofrerão muito. 

Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu e todo o povo de Deus pedirá 
perdão e misericórdia. (Trecho extraído da Internet).

Texto: Pe. Alfredo Celestrino dos Santos, MS

pascom.carmo
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NATIVIDADE DE MARIA
 
A Igreja Católica Apostólica Romana celebra com alegria, a festa da 
Natividade da Bem-Aventurada Virgem Maria no dia 08 de Setem-
bro. O nascimento de Maria Santíssima traz ao mundo o anúncio 
jubiloso: a Mãe do Salvador Jesus Cristo, está entre nós.

São Pedro Damião (1007-1072), Eremita depois Bispo e Doutor da 
Igreja, em um de seus sermões, disse: “A Virgem Maria é para o 
mundo inteiro, esperança e aurora da salvação”.

Continua dizendo São Pedro Damião, que em Maria, Deus 
começa por em prática o seu plano eterno, pois era necessário que se 
construísse a casa, antes que o Rei descesse para habitá-la, o 
Espírito Santo que é o autor desta obra e a casa que aqui é 
mencionado, trata-se de Maria Santíssima, que está alicerçada nos 
dons do Espírito Santo.

A festa da natividade de Maria tem sua origem em torno do século 
V em Jerusalém, junto da piscina de Betsaída. O mundo católico 
nesta festa admira Nossa Senhora como sendo a aurora que 
anuncia o Sol de justiça que dissipa as trevas do pecado. Ela é a 
“bendita entre todas as mulheres” (Lc 1,42).
 
Os Evangelhos nada dizem sobre a natividade de Nossa Senhora, 
nenhum relato é narrado pelos Evangelistas. São João Eudes  em 
um de seus escritos: “ A gloriosa Virgem não apenas foi preser-
vada do pecado original em sua concepção, como foi também 
adornada da justiça original, por conceber e dar a luz ao Salva-
dor do mundo”.
 
Na Sagrada Escritura, temos uma confirmação indireta narrada por 
Lucas 1,44 a respeito de São João Batista. Ele, que fora engendrado 
no pecado original, ao ouvir a Saudação da Virgem Maria a sua Mãe 
Santa Isabel, estremeceu de alegria no seio de sua mãe.
 
A Igreja convida a contemplarmos a “bendita entre todas as mu-
lheres” (Lc1,42), destinada a tornar-se a Mãe do Messias. 

                                                    Diácono Maurício Luz de Lima 

Queridos  irmãos  de caminhada, que alegria poder partilhar com 
vocês  um pouco dos ensinamentos de JESUS. Neste mês dedicado 
a Palavra de Deus começo minha reflexão utilizando duas palavras 
que ouvimos muito ao ler os Evangelhos, são elas: “DISSE JESUS”. 
E  assim, Ele nos dizia  palavras de Amor, de justiça, de Coragem, 
de verdade, de paz, de alegria entre outras.

Debaixo de uma árvore, na beira de um rio, encima de um barco, 
na sinagoga, na casa de amigos, não importava o lugar quando 
Jesus começava revelar a mensagem enviada pelo Pai  as pessoas 
pareciam hipnotizadas. Suas palavras  eram  tão profundas, que 
depois de muitos séculos sentados em um banco de igreja, nós 
também  ainda, parecemos paralisados  diante de tanta sabedoria.

Pensei muito, em que dizer sobre tudo isso. Confesso que  fiquei 
até um pouco confusa, já que poderia aqui escrever diversas fala 
de Jesus  e encerar meu texto, entretanto, uma das certeza sobre 
Jesus e seus ensinamentos  é que suas palavras queria  tocar 
nossos corações e provocar  em nós mudanças profundas. 

Portanto, neste mês dedicado a palavra de Deus, gostaria de 
fazer um questionamento, feito pelo próprio Jesus que ao contar a 
parábola do Semeador, onde, Ele nos apresentou diverso tipo de 
terrenos que a palavra de Deus pode ser semeada. E nos questiona 
que tipo de terreno somos nós.

Será que somos o terreno que ao ser semeado ouvem a palavra, 
mas logo vem a tentação e leva embora o que ouviram. Ou somos 
o terreno cheio de pedras que ouvem a palavra e a recebe com 
alegria, mas como não tem raiz,  na primeira tribulação logo 
tropeça e caem. Ou nosso terreno é o cheio de espinhos que ouvem 
a palavra,  mas as preocupações do mundo sufocam a Palavra e 
não dá fruto ou por fim, somos  a terra boa que ouvem a palavra e a 
acolhem e dá  frutos. 

Enfim, o Mestre nos ofereceu diversos terrenos em que podemos 
semear sua Palavra cabe a cada um de nós descobrirmos  quais 
destes terrenos somos.  E não é com a bíblia fechada ou aberta em 
um único capítulo  encima de uma estante que iremos descobrir a 
resposta, como a multidão que sempre seguia Jesus para ouvir sua 
Palavra. Nós também temos que buscá-la. Temos que dedicar um 
tempo do nosso dia para saciar nossa sede de Deus através de sua 
mensagem de amor. 

Termino esta pequena reflexão com uma fala do apóstolo Paulo que 
aprendeu  no decorrer de sua missão ser terra boa e dar frutos e 
uma destes frutos foi sua visita a comunidade de Tessalonicenses 
onde o  apóstolo disse: 

“ Anunciar o Evangelho é doar a própria vida” (1Ts 4, 8).

Texto: Catequista Adriana

“ EIS ME AQUI. FAÇA-SE”
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No Evangelho de Lucas Cap 8, 43-48, é
narrado a história de  uma mulher 
atormentada com fluxo de Sangue 
havia 12 anos. E ao ver Jesus ela vê uma 
oportunidade de ficar curada, pois, já 
gastará muito com tantos médicos e nenhum 
tinha resolvido o seu problema.  

Aquela mulher “força” um encontro com Je-
sus, não aceita a condição que se encontra-
va naquele momento e vai ao encontro do 
Senhor.  

Muitas vezes em nossas vidas nós ficamos 
parados, estagnados e inertes diante de uma 
situação difícil. Aquela mulher rompe toda 
uma barreira, uma multidão para chegar pró-
ximo de Jesus. Já tinha motivos mais que su-
ficientes para desistir, para desanimar.  

A vergonha ou o orgulho não foram barreiras 
para ela. Ela precisava de uma cura e foi atrás 
dela!

Assim como Jacó que brigou até o amanhecer 
com Deus pela sua bênção (Gen 32, 22-30), 
aquela mulher lutou contra a condição que se 
encontrava naquele momento.  

São duas situações de movimento, de luta e fé. 
Talvez hoje você esteja em uma situação em 
que é necessário agir. 

Não um agir de forma desordenada sem 

discernimento, sem foco! Aquela mulher e o 

próprio Jacó tinham uma meta, tinha uma ra-

zão para tais atitudes. Jesus ainda hoje espera 

por esse toque, por esse encontro “forçado”.

Quem nunca se apaixonou e ficou esperan-
do a paquera passar voltando da escola ou  
no pátio do colégio? Quem nunca forçou um 
encontro com aquele que queria estar pró-
ximo?  Pois, bem!  Jesus se permite tocar, 
ele é acessível e anseia por esse encontro.  
Falta-nos muitas vezes coragem e fé para 
sairmos de uma condição incomoda, de uma  
vida sem sentido.  

Ao tocar Jesus não é somente a parte fisioló-
gica que fica curada, ao tocar Jesus aquela 
mulher descobriu um sentido que ainda hoje 
muitos aguardam. 

E o problema é esse eles apenas aguardam! 
Que possamos construir um Reino de Movi-
mento onde o Amor seja o dínamo o sentido 
da nossa passagem.  

O Reino de Deus é para os inconformados.  
Lembrem-se Ele está no meio de nós.

Texto: Anderson G. Albuquerque

SIM, ALGUÉM TE TOCOU...

Dia 12 de Agosto, na catedral da Sé, 
aconteceu o 15° Encontro Anual de 
Coroinhas Acólitos e Cerimoniários da 
Arquidiocese de São Paulo. 

O encontro contou com a presença de 15 
dos nos jovens que participam com amor nas 
santas Missas.

Venha você, jovem e criança, fazer 
parte do Ministério dos Coroinhas, Acólitos 
e Cerimoniários da Paróquia Nossa Senhora 
do Carmo.

São Tarcísio, interceda pelo ministério de 
Coroinhas, amém!
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MISSÃO DOS LEIGOS NO MUNDO, HOJE: PONTOS PARA UMA REFLEXÃO

É preciso que os que têm o encargo de dar formação católica saibam 
assumir a responsabilidade perante a meta que foi lembrada pelo 
Concílio Vaticano II e recordada com força por João Paulo II: “É hora 
de propor de novo a todos, com convicção, essa da vida cristã 
ordinária”.

Nestas linhas não se pretende apresentar uma perspectiva global so-
bre a missão dos leigos católicos (dos fiéis leigos) no mundo, mas 
focalizar apenas alguns pontos fundamentais, em relação aos quais é 
urgente uma forte tomada de consciência – e um redobrar da respon-
sabilidade – quer dos leigos, quer dos sacerdotes e religiosos.

CONCRETAMENTE, PROCURAREMOS VER:

a) como ponto de partida, alguns critérios mais fundamentais da dou-
trina do Magistério da Igreja sobre a missão específica dos fiéis leigos;

b) depois, as circunstâncias, que fazem com que, no mundo atual, o 
fiel cumprimento da missão “específica” dos fiéis leigos se torne es-
pecialmente urgente;

c) simultaneamente, ao falarmos das duas anteriores, procuraremos 
chamar a atenção, de modo especial, sobre a responsabilidade dos 
“formadores” (sacerdotes, professores, catequistas, etc.) nestes
terrenos.

A Constituição dogmática Lumen gentium, do Concílio Vaticano II, n. 
31, diz: “Aos leigos compete; é específico dos leigos; por voca-
ção própria, buscar o Reino de Deus ocupando-se das coisas 
temporais e ordenando-as segundo Deus. Vivem no mundo, no 
meio de todas e cada uma das atividades e profissões, e nas 
circunstâncias ordinárias da vida familiar e social, as quais 
como que tecem a sua existência. Aí os chama Deus a contri-
buírem, do interior, à maneira de fermento, para a santifica-
ção do mundo, através de sua própria função. A eles, portanto, 
compete muito especialmente esclarecer e ordenar todas as coisas 
temporais, com as quais estão intimamente comprometidos, de tal 
maneira que sempre se realizem segundo o espírito de Cristo, se 
desenvolvam e louvem o Criador e o Redentor”. 

A mesma doutrina é ensinada pelo Magistério da Igreja no Catecismo 
da Igreja Católica, ns. 898-899 e na Exortação Apostólica Christifide-
les Laici de João Paulo II, ns. 15, 55, etc. (O Catecismo, a Exortação e 
os demais documentos pontifícios encontram-se à venda em qualquer 
livraria católica).

Nos próximo voltamos ao assunto para desenvolver outros temas 
relacionado ao Laicato, considerando que na festa de Cristo Rei deste 
ano tem início ao Ano do Leigo.

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

Escola de Fé e Política Dom Paulo Evaristo Arns

1º noite - 10/9 - 18:00hs - Missa de Envio
Por-se a caminho com Jesus e Maria

Texto Bíblicos: Jeremias 1,1-10 
Sl 71(70) Lc. 10,1-11 

2º noite - 11/09 - 20:00hs
Mestre onde moras? Vinde e Vede

Texto Bíblicos: Atos 16,25-36 
Sl 25(24) Jo 1,35-39

 

3º noite - 12/09  - 20:00hs
Alegre por escutar a Palavra e anunciar a Paz 

Texto Bíblicos: Tiago 1,22-25 
Sl 119( 118)105-112 Mt 7,24-27

4º noite - 13/09 - 20:00hs
O Cristão vive a fé em Comunidade

Texto Bíblicos:1Pd 2,9-12 
Sl 122(121) Jo 21,15-19

5º noite - 14/09 - 20:00hs
Escolhe, pois, a Vida

Texto Bíblicos: Dt 30,15-20 Sl 1 Jo 10,11-18

6º noite - 15/09 - 20:00hs
As Maravilhas do Amor em Família

Texto Bíblicos: 1Cor 13,1-13 
Sl 128(127) Mt 7,24-29 

7º noite - 16/09 - 20:00hs
As alegrias de Cristo na alegria da Partilha

Texto Bíblicos: Atos 4,32-37 Sl 49(48) Mc 6,30-44

8º noite - 17/09 - 10:00hs
Cultivar e guardar a criação é nossa missão

Texto Bíblicos: Gn 2,4b-15 Sl 148 Mt 4,1-10
local: Com. Nossa Senhora da Salette

12:00hs Almoço da festa 
local: Pateo da Com.

9º noite - 18/09 - 20:00hs
Pelo Sim de Maria Cristo realiza maravilhas

Texto Bíblicos:1Sm 2,1-10 Sl 98(97) Lc. 1,39-56
local: Com. Nossa Senhora da Salette

10º noite - 19/09 - 20:00hs
PROCISSÃO E MISSA

local: Com. Nossa Senhora da Salette

Programação da 33ª FESTA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE  - de 10 à 19 SETEMBRO DE 2017 

Tema: NO SIM DE MARIA A ALEGRIA DA SALVAÇÃO Lema: “IDE E ANUCIAI A TODOO MEU POVO”
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Texto: Simone Carvalho

E para finalizar a divulgação dos Centros Psicossocial de Saúde, 
nesta edição divulgaremos os CAPS Infantil, lembrando que os  
CAPS são serviços municipais, conveniado com instituições de 
atendimento gratuito, destinadas a acolher pacientes com transtor-
nos mentais, e tais questões de saúde também afetam crianças,-
sendo assim, existe a modalidade Infantil de atendimento que ob-
jetiva para crianças e adolescentes estimular sua integração social, 
familiar e apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, ofe-
recendo-lhes atendimento médico e psicossocial.

Um dos objetivos do Programa é possibilitar a organização de uma 
rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no Brasil. São elaborados  
Projeto Terapêutico Singular, que consiste em um tratamento espe-
cífico para cada criança e adolescente, elaborado pela equipe. 

Além das consultas, o Projeto pode ser composto por diversas ativi-
dades, como oficinas terapêuticas e culturais, rodas de conversa e 
orientações individuais ou em grupo, entre outras.

CAPS Infantil III Santana (24h)
R. Machado Pedrosa, 248 - Jardim Sao Paulo - 2099-1481

CAPS Infantil 
Av. Alberto Byington, 1.526, Vila Maria - 2207-4797

CAPS INFANTIL DICA CULTURAL - CINEMA

Ainda estamos no inverno, e a vontade deficar em casa curtinho um 
programinha mais tranqüilo, nada melhor que um filme para tornar o 
lazer ainda mais agradável.

São Paulo é uma cidade que tem muitos cinemas a grande maioria 
em shoppings, mas também temos cinemas de ruas e
espaços totalmente gratuitos como o CEUs, presentes em diversas 
regiões. 

Aqui em nossa região, pertinho de casa, temos o  Céu Jaçanã, que 
conta com o Spcine.

O SpCine  é um programa da prefeitura de SP que conta com 
salas de cinemas espalhadas com equipamentos de ponta, o que 
garante a qualidade da imagem e do som, tudo isso acessível para 
os moradores do bairro, a entrada é gratuita.

O Céu Jaçanã apresenta semanalmente uma programação repleta 
do melhor do cinema nacional e internacional.

DIAS DE EXIBIÇÃO: 
QUARTA/QUINTA/DOMINGO 

HORÁRIOS: 
SUJEITOS A PROGRAMAÇÃO 

Consulte no Balcão de atendimento e no site SPCINE

NAS BILHETERIAS

Entrada gratuita , Os ingressos são distribuídos sempre com uma 
hora de antecedência ao início das sessões. 

Chegue cedo para garantir o seu e pegar um bom lugar.

A distribuição é feita por ordem de chegada. Não são permitidas 
reservas.

É possível retirar até dois ingressos por pessoa. Sujeito à lotação 
da sala.

PRÓXIMOS FILMES:

• As Aventuras do pequeno colombo;

• D.P. Detetives do prédio azul; 

• Filhos de Bach; 

• Homem-Aranha de volta ao lar; 

• Piratas do Caribe - A vingaça de Salazar;

• SING – Quem canta seus males se espamtam;

Bom filme!  A paz de cristo e o Amor de Maria.

Texto: Flaviana Leme

O LIMITE DO AMOR

“Plantas precisam de podas para que não ultrapassem os limites
estabelecidos. Não houve poda, e por isso a árvore avançou o 
território em que não poderiam ter avançado. Árvores crescem 
sem disciplina. A tesoura de poda que dará o rumo que a árvore 
vai seguir.” Padre Fabio de Melo.

A educação é um processo de amor e estabelecer limites faz 
parte desse ato tão generoso, desta forma  cabe aos pais a 
importante tarefa de pensarem nos seus filhos, exatamen-
te como essas árvores que lhes foram presenteadas pela Vida.

É importante salientar que cada ser tem seus potenciais, 
deixa-los seguir seu rumo, gerar os seus frutos, é 
necessário,  mas o jardineiro, no caso aqui os pais, deve estar 
sempre atentos as suas necessidades e cientes de que não orientar 
ou podar demais pode ter consequências nada agradáveis.

Dessa forma, gerar um filho e conduzi-lo com amor e firmeza, 
possivelmente ele ficará tão fortalecido e vigoroso, que os frutos darão 
grandes retornos a ele mesmo e consequentemente a todos ao seu redor.

Texto:Suzidalia A. dos Santos Brito
Psicóloga / Pastoral dos Noivos

Dirigente ECC/ Participante do EJC
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Aniversariantes

dizimistas dO MÊS DE SATEMBRO

COMUNIDADE DA IGREJA MATRIZ
Agenor Nunes de Carvalho
Aline Azevedo dos Santos

Ana Lucia Manzano
Ana Olinda Gomes Def. Alvarenga

Arlete Aparecida da Silva
Carlito Machado 

Carlos Alberto C. Silva
Cecilio Manoel dos Santos
Claudio Laercio de Souza

Creuza Rosa Macedo Santos
Efigenia de Souza Ribeiro

Efigenia F. de Brito
Fatima Aparecida Coelho

Fransica Rosilangela Rocha
Gideval Lopes de Sousa

Jacqueline de O. dos Santos
Janaini Vieira Bregantin

João Gomes dos Santos
José Carlos da Rocha

Jose Severino Barros de Freitas
Manuel Bezerra de Medeiros

Maria Aparecida Mendes Fialho
Maria Candida de Nascimento

Maria de Jesus Lemos
Maria Helena dos Santos
Maria Iolanda de Sousa

Maria Januaria dos Santos
Maria Jose de Oliveira Alves

Maria José Pereira
Maria Nelmisa Santana dos Anjos
Maria Neuza dos santos Queroz

Maria Pereira de Souza
Odilon Pereira Cardoso

Orezina Rosa de Sá

Raimunda Luzia Silva Martins
Raimunda Silva dos Santos

Rita de Cassia Martins Macedo
Roniel Novais da Silva
Sandra Regina Rosa

Sandra Samartine
Sebastião Marcos Soares

Selma Mendes Neres
Tauane da Silva Costa

Terezinha Galceviche Rosa
Unilto Pereira Mendes

Vanilson dos Anjos Galvão
Vera Lucia de Macedo
Welisson Vieira Santos
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