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Estamos nos aproximando do mês de 

outubro que é o mês Missionário. 

Nossos Bispos nos pedem que 

sejamos todos membros de uma Igreja 

toda Ministerial. 

As Pastorais, Movimentos e Ministérios 

numa Paróquia são meios para 

atingirmos esta meta: Sermos todos 

Discípulos-Missionários de Jesus 

Cristo. Cada um e cada uma recebe de 

Deus um dom.  

E este dom deve ser colocado a serviço da construção da Comunidade. 

Ninguém pode se omitir de prestar um serviço à Comunidade. Veja qual é o seu 

dom que Deus lhe concedeu e venha conversar com a gente. Procure se 

inteirar de como participar e venha conosco. 

 

Precisamos crescer com você e você pode fazer a Comunidade crescer cada 

vez mais com os seus dons. Aqui em nossa Paróquia Nossa Senhora do 

Carmo da Vila Paulistana temos as seguintes Pastorais, Movimentos, 

Ministérios e Serviços: 

a) PASTORAIS: Do Batismo; dos Noivos; do Dízimo; da Criança; da    

Comunicação; da Solidariedade; da Catequese, da Liturgia; da Iniciação 

Cristã; dos Coroinhas. 

b) MOVIMENTOS: Leigos Saletinos; Terço dos Homens; Grupo de Oração; 

AAESP (Alcoólicos Anônimos); Clube de Mães; Melhor Idade; Apostolado 

da Oração; Legião de Maria; Fé e Cidadania. 

c) MINISTÉRIOS: Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística; 

Ministério da Palavra. 

d) SERVIÇOS: Encontro de Casais com Cristo (ECC); Encontro de Jovens com 

Cristo (EJC) 

e) CANTO E MÚSICA: Grupo Santa Cecília e Grupo São Brás. 

Estamos aguardando por você viu? Venha! Um forte abraço do Pe. Alfredo. 

NOSSA SENHORA APARECIDA 

300 anos com o Povo Brasileiro (1717-2017) 

História que o povo brasileiro começou a contar em 

outubro de 1717, quando do encontro de uma pequena 

imagem pelos pescadores Domingos Garcia, João 

Alves e Filipe Pedroso no Vale do Paraíba, entre São 

Paulo e Rio de Janeiro. Durante os quinze anos 

seguintes ao encontro da Imagem, no Rio Paraíba, a 

mesma foi reparada e permaneceu na humilde casa de 

um dos pescadores, Filipe Pedroso. 

Antes do ano de 1920, os padroeiros do Brasil foram: o 

Imperador São Pedro de Alcântara por conta do nome 

do primeiro imperador, Pedro I (1822-1831), e Nossa 

Senhora da Glória, cuja Igreja no Outeiro da Glória (Rio 

de Janeiro) tornou-se a capela imperial da família real. 

No dia 16 de julho de 1930, o papa Pio XI, a pedido do 

cardeal do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, por 

decreto papal, Aparecida é declarada Padroeira do 

Brasil. Troca-se a Virgem ligada à monarquia por uma 

virgem negra. 

A nova Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da 

Conceição Aparecida, imagem que foi pescada nas 

águas do Rio Paraíba, encontra-se no Santuário 

Nacional, na cidade de Aparecida, interior de São 

Paulo, que tem sua administração, pelos Missionários 

Redentoristas, que estão com Aparecida há mais de 

120 anos. 

Aparecida no ano de 2007 torna-se a grande pátria 

latino-americana e também universal, pelo fato e 

decisão do Papa Bento XVI convocar para ali a V 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano 

que se realizou nas datas de 13 á 31 de Maio de 2007. 

Para efeito de informação, na Conferência Episcopal 

Latina Americana, que aconteceu em Aparecida em 

2007, o Papa Francisco foi o coordenador da comissão 

de redação do documento. 

Aparecida, a grande devoção popular, em 12 de 

outubro será o começo de longa história de amor que 

completará 300 anos. 

Viva a Mãe de Deus e Nossa!

 

Diácono Mauricio Luz de Lima 

Fonte: Revista Vida Pastoral 

 

 

 

PASTORAIS E MOVIMENTOS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Noite Escura da Alma 

A alma é forjada a um renascer, pois é “o passar do tempo e do vento que dá 

consistência à alma.” Para o nascimento de uma nova vida é preciso 

desmoronar a vida anterior, no sentido de tê-la iluminada e ressignificada, 

repleta de sentido. Esse processo é profundo e gasta tempo, pois “os edifícios 

humanos morrem pedra por pedra.”  Para isso, se faz necessário iniciar o 

caminho, dar o primeiro passo. É sempre longo, cheio de dor e esperança, 

ambas se entrelaçam de forma inefável, pois pressupõem “a passagem 

transformadora de Deus pelo cenário de um homem.” Esse homem era São 

Francisco, esse homem é cada um de nós. Foi no cárcere em meio às 

dificuldades que este Santo despertou para Deus. E nós qual é o nosso 

Cárcere?  O desmoronamento de todas as certezas pode fornecer as primeiras 

pedras para a construção de um mundo novo e mais humano. Nesse novo que 

irrompe, o homem percebe que toda realidade é efêmera. A sua realidade é 

efêmera, não possui solidez. Somente Deus é sólido! 

 

Quando percebemos este estágio acabamos por nos desinstalarmos de nós 

mesmos e repetimos como Paulo em Filipenses quando dizia: “Contudo, seja 

qual foi o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente” (FL 

3,16) ou como Santo Agostinho: “rápido, voltei-me por inteiro para mim 

mesmo”. Todo o novo começa no cárcere das nossas fraquezas, do caos o 

mundo interior dentro de nós vai se ordenando e gerando uma nova vida. A 

partir da dor que é um processo inevitável e solitário na jornada de cada 

individuo. São nossas noites escuras que derrubam as colunas que não 

estavam apoiando nada. Sim, nossas noites escuras que vai dando sentido à 

nossa fé. O humano vai tomando consciência da sua efemeridade e passa à 

disposição daquilo que realmente é eterno. São os excessos das nossas 

construções que vão caindo à tona. As inseguranças podem nos fornecer 

respostas nos dar um motivo, uma direção. É um processo construtivo, no 

entanto até para se fazer uma reforma é mister destruir algumas paredes. Já 

dizia a filósofa Rosa Luxemburgo “Quem não se movimenta, não sente as 

correntes que o prendem”. Fiquem com Deus! Lembrem-se Ele está no meio de 

nós. 

Fonte: http://www.ofmscj.com.br 
Livro: O irmão de Assis (Inácio Larranaga) 

 FESTA - NOSSA  SENHORA  APARECIDA 

Dias 09 à 12  de outubro de 2017 

Local: Jardim Apuanã - Setor Jaçanã – São Paulo 

Tema: Senhora Aparecida - 300 Anos de Evangelização 

 

PROGRAMAÇÃO DO TRÍDUO 

1ª Noite: 09/10 - 2ª feira  às 20:00h - CELEBRAÇÃO DA PALAVRA 

Subtema: Senhora Aparecida: Das águas ao povoado, formando    

Comunidade. 

Presenças especiais: Idosos, Gestantes e Pastorais Sociais 

Responsáveis: Comunidades N. S. de Lourdes e N.S. da Salette. 

Presidente: Diácono Darley 

2ª Noite: 10/10 - 3ª feira  às 20:00h - ADORAÇÃO 

Subtema: Senhora Aparecida: Das águas à luz que é Jesus. 

Presenças especiais: Catequistas, raça negra e Terço dos Homens. 

Responsável: Nossa Senhora do Carmo 

Presidente: Pe. Hercules 

3ª Noite: 11/10 - 4ª feira às 20:00h – SANTA MISSA 

Subtema: Sra. Aparecida: Das águas aos 300 anos de bênçãos do 

céu. 

Presenças especiais: Casais, E.C.C., crianças e E.J.C. 

Responsável: Comunidade N. Sra. das Graças. 

Presidente: Pe. João Holek MS. 

DIA DA FESTA - 12/10 - 5ª FEIRA 

Tema: Senhora Aparecida: 300 anos de Evangelização e bênçãos. 

Alvorada: 6:00h 

Ofício de Nossa Senhora: 6:30h 

Procissão: 18:30h - Em frente ao posto de Saúde Apuanã 

Missa Solene: 19:00h 

Presenças especiais: Todas as Comunidades 

Responsáveis: Comunidade N. Sra. Aparecida. 

Presidente: Pe. Alfredo MS. e Diácono Maurício 

 A MISSÃO DO LEIGO E DA LEIGA 

A Missão do leigo e da Leiga é um mandato 

que nós recebemos quando somos 

batizados. Pelo Batismo aderimos à proposta 

do Mestre Jesus. Daí para frente precisamos 

refletir o que é ser Sal da terra e Luz do 

mundo. Jesus se utiliza de um elemento 

muito importante do cotidiano da vida, da 

cozinha para se dirigir aos seus discípulos e 

discípulas: o sal. O sal era e é um elemento 

muito importante para a conservação dos 

alimentos. O sal era e ainda hoje é 

fundamental para a preparação de uma boa 

alimentação. Ele dá sabor aos alimentos. 

Aqui, Jesus se utiliza do elemento sal, 

referindo-se ao seu papel importante de dar 

sabor aos alimentos. O que significa para 

nós, em nosso contexto, ser sal da terra? 

Como damos um sabor diferente a esta 

terra amada e criada por Deus? 

A metáfora utilizada por Jesus nos versículos 

seguintes é igualmente tão importante para a 

vida diária. Ele segue falando da luz. A luz só 

tem sentido se estiver aí para iluminar. 

A função dos discípulos e das discípulas é 

iluminar o mundo. Eles e elas não podem 

esconder-se, mas também não atuam para 

que sejam vistos, admirados.  "Você é o sal 

da terra". Todo mundo sabe que o sal 

serve, acima de tudo, para saborear 

alimentos e preservar alimentos contra a 

corrupção. 

O Papa Francisco viu que a Igreja hoje está 

trancada em si mesma, paralisada por medos 

e muito longe de problemas e sofrimentos 

para dar sabor à vida moderna e oferecer-lhe 

a luz genuína do Evangelho. 

 

Sua reação foi imediata: "Temos que sair 

para as periferias". Para sair precisamos 

acreditar no mandato de Ser Sal na terra e 

luz do mundo. Onde efetivamente sal e 

luz. (...) 

 

Texto: Nelson Teixeira - Leigo Saletino e Presidente 

do Conselho de Leigos da Região Santana 

(Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo (Mateus 5.13-16) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCA e CJ - Atividades para crianças e adolescentes 

O Info Social deste mês, relacionado ao dia das crianças, 

gostaríamos de divulgar um serviço que existe. Realizado por ONGs 

conveniadas com a Prefeitura para prevenção de riscos sociais para 

este público: O CCA - Centro para Crianças e Adolescente, atende 

crianças de 6 a 14 anos e o CJ- Centro para Juventude de 15 a 17 

anos com atividades socioeducativas por meio período, oferece 

alimentação e convivência. Faz-se necessário existirem mais 

serviços, visto que esses centros são um complemento em contra 

turno da escola para crianças e adolescentes, acrescentando no seu 

desenvolvimento e como proteção de estarem ociosos, proteção aos 

riscos sociais. 

Seguem os Centros para crianças e jovens na região da nossa 

Paróquia: 

 CCA Multirão do Pobre e CJ Helena Portugal 

R. dos Filhos da Terra, 944 - Jd Filhos da Terra -  Contato: 2243-

1475 

 CCA Soraya Maria  

Rua: Diego Leiva, 110 – Vila Dona Augusta – Contato: 2240 8002.  

 CCA Jova Rural  

R. Roberto Lanari, 998 - Conj. Hab. Jova Rural – Contato: 2241 4986 

 CCA Zilda Arns  

Av. Sezefredo Facundes, 14.105 – Cachoeira – Contato: 2992 7528 

 CCA Fontalis  

Rua Augusto Rodrigues, 291 - Jardim Fontális – Contato: 2995-6432 

 CCA NS Sra Aparecida 

Rua: Maestro Bortolucci, 203ª – Vila Albertina – Contato: 2996 1624  

 CCA Fraternidade  

R. Gen. Jerônimo Furtado, 286 - Jardim Modelo – 2241 7847 

 CCA Nadino  

R. Dr. Azevedo Lima, 202 - Jardim Modelo –Contato:  2242-7717  

 CCA Mulheres Amigas da Jova Rural  

Rua: General Jerônimo Furtado, 286 – Vila Nilo – Contato: 2241  

7847  

 CCA Murialdo  

Rua: Igaraté, 338 – Vila Nilo – Contato: 2240 6367  

 CCA Santa Terezinha 

Av. Guapira, 2055 – Jaçanã – 2240 7640  

CCA Núcleo Cristão Cidadania e Vida 

Rua: Flor de Ouro, 407 – Vila Nova Galvão – Contato: 2241 9043 

 CJ Obra São Benedito 

Rua: Itapoã, 03 – Vila Nova Carolina - Contato: 2247 2748 

 

Texto: Simone Carvalho. 

 BRINCAR, NÃO É BRINCADEIRA!!! 

Vocês já perceberam que todos os mamíferos brincam? 

Pois é, somente nós mamíferos passamos pelo processo da 

infância, propriamente dito, e este depende de um adulto para 

auxiliá-lo por mais tempo. E é exatamente nesta fase que o 

cérebro tende a se desenvolver mais do que em sua fase adulta. 

Na brincadeira de faz-de-conta, que se dá de forma imaginária, as 

crianças tendem a resolver suas necessidades imediatas, o mais 

próximo possível do real, absorvendo assim todo o contexto 

fazendo um paralelo entre o real e o imaginário. Desta forma um 

aliado, muito bom também para a brincadeira ser mais completa, 

são os BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, apesar de vivenciarmos 

em uma era dos eletrônicos, os mesmos são pensados de maneira 

estratégica aos pequeninos em cada faixa etária, ajudando a 

desenvolver as habilidades, os sentidos, aspectos cognitivos e 

comportamentais, crescimento psicomotor, como também a 

construção da sua personalidade, propiciando inclusive elaborar e 

vivenciar situações emocionais e conflitos sentidos no dia a dia. 

 

Sendo assim deixar a criança ser criança e incentivar a brincadeira 

seja sozinho, acompanhado, com o corpo ou até mesmo com 

adultos trará muitos benefícios e no final a diversão vem como 

brinde! 

Texto: Suzidália Alves – Psicóloga. 

Dirigente ECC, Membro Pastoral dos Noivos e Membro EJC. 
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 SECRETARIA DA PARÓQUIA 

SEGUNDA Á SEXTA: Das 08:00h às 18:00h. 

SÁBADO: Das 08:00h às 16:00h. 

 MISSAS - NOSSA SENHORA DO CARMO 

TER/QUA/QUI/SEX: 20:00h. / SÁBADO: 17:00h. 

DOMINGO: 08:00h, 10:00h. e 18:00h. 

 MISSA - NOSSA SENHORA APARECIDA 

Todo primeiro e último Sábado do mês às 18:00h. 

 MISSA - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

Todos os Sábados às 19:00h. 

 MISSA - NOSSA SENHORA DE LOURDES 

Todos os Domingos às 18:00h. 

 MISSA - NOSSA SENHORA DA SALETTE 

Todos os Domingos às 10:00h. 

 GRUPO DE ORAÇÃO 

Toda Segunda-feira às 19:30h. 

 TERÇO DOS HOMENS 

Toda Quinta-feira às 20:00h. 

 OUTRAS ATIVIDADES: 

AAESP - Terça-feira às 19:30h. 

 Aulas de Artesanatos Gratuito: 

Terça-feira das 14:00hs às 16:00h. 

 GINÁSTICA RÍTMICA JAPONESA 

Segunda/Quarta/Sexta das 8:00h. às 9:00h. 

Cleuza Fatima dos Santos 

Edileuza Maria da Silva 

Edna Aparecida de Oliveira 

F. Siqueira 

Helena Oliveira da Silva 

Maria Aparecida Martins 

da Silva 

Maria de Lurdes Costa 

Maria Natividade S. A. 

Maria Passos da Silva 

Ieris Souza Dias 

 

Marina Mazzetto Bento 

Rodrigues 

José Matias dos Santos 

José Sabino Gomes 

Josefa Negromonte Silva 

Liliane Cristina Presta 

Luana Passos Ramos 

Luiza Suriano do Amador 

Manoel Antônio Vieira Lima 

Matheus Rodrigues Vieira 

Neusa Mori 

Maurilio da Silva Barbosa 

Miguel Francisco Entringer 

Paulo Vitor de Lima 

Rafael Nunes  

Reginaldo Souza Rodrigues 

Risoneide Alves Viana 

Tomazia da Paixão 

Valdevino Soares 

Vanderleida Lima 

Waldyr Furyo da Silva 

 

Alessandra Ferreira Xagas 

Amélia Cesar Nunes 

Machado 

Anazilda Tomas de 

Almeida 

Benedita dos Santos 

Azevedo 

Carla Cristina R. Santos 

Caroline da Conceição 

Andrade 

Cintia Alves da Silva 

Claudia Aparecida Santos 

 


