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Jesus disse-lhes: "Vinde após mim; eu vos farei pescadores de homens." (São Marcos, 1:17)

Sínodo Arquidiocesano de São Paulo
Prezados irmãos e queridas irmãs, como sabemos, a vida é um vai e vem.
O tempo passa e nós passamos com ele. Todavia, a graça de Deus
sempre nos acompanha e protege. Os desafios nos chegam e nós os
abraçamos corajosamente, sabendo que jamais estaremos livres deles.
Em se tratando de desafios, na missa de domingo passado eu fazia
alusão da possibilidade de remoções dos Religiosos Saletinos do Brasil.
Dito, pensado e feito. Recebi, nesta semana, a comunicação oficial de
que estou sendo removido daqui para União da Vitória, Paraná. Eu teria
gostado de ficar um pouco mais, visto que o Sr. Bispo, Dom Sérgio deume a Provisão para seis anos. Porém, como somos de Congregação
Religiosa, é o nosso Superior quem nos remove. Sendo assim, já
comuniquei ao Sr. Bispo desta minha remoção e agora estou arrumando
os meus poucos panos que tenho para usá-los em outro lugar até que me
deixem por lá. Confesso que foram quase dois anos por aqui. Foi pouco
tempo. Para mim foi muito bom. Deixo muitos amigos e alguns que
certamente estão dando graças pela minha remoção. É pena que ainda
exista gente que não reconhece o sacerdote como ele é. Há gente que
quer um padre perfeito, mesmo que tais pessoas não sejam tão perfeitas
assim. Querem um padre atuante, mas nem sempre estas pessoas
ajudam a criar condições para que o padre possa atuar com mais
eficiência. Querem um padre sereno e tranquilo, mas espalham o
azedume na comunidade, procurando estragar o relacionamento do padre
com o povo. Olham os defeitos do padre, mas não olham os próprios
defeitos. Querem corrigir o padre, mas não procuram se corrigir. Gostaria
de lembrar a estas pessoas o que diz o Salmo 105, 15: “Não toqueis nos
meus ungidos, não façais mal aos meus profetas!”. Profeta não o sou,
mas ungido sim, pela graça de Deus. Bem como, no livro 1Sam. 24,6-7:
“Que o Senhor me livre de fazer uma coia dessas ao ungido do SENHOR,
levantando a minha mão contra ele, o ungido do SENHOR”. O uso
maldoso nas conversas, nas fofocas e fuxicos contra o ungido do Senhor,
é também uma maneira de espalhar e fazer o mal. Nós padres e
religiosos deixamos todas as possibilidades de organizar uma vida
pessoal, tendo uma família, uma profissão que nos renda bens materiais
para estar à disposição da Comunidade a quem somos enviados. E
quando somos maltratados, temos a tentação de nos arrepender de
termos chegado a tal Comunidade. Todavia, não me arrependo de modo
algum por ter estado aqui nesta Paróquia Nossa Senhora do Carmo
porque a Comunidade como um todo é um povo bom, acolhedor, amigo e
fraterno. Somente umas pouquíssimas pessoas se tornaram adversas à
minha pessoa. Mas da Comunidade em geral, levo o carinho, o amor e a
boa acolhida. A esta grande Comunidade Paroquial: N. S. das Graças; N.
S. da Salette; N. S. de Lourdes; N. S. Aparecida e N. S. do Carmo fica
o meu profundo agradecimento por este tempo em que estivemos juntos.
Valeu a pena; foi muito bom. Vou continuar rezando para que os meus
colegas que virão para cà: Pe. Josival – na qualidade de Pároco; Pe.
Kleber – na qualidade de Vigário Paroquial e Pe. Vergínio – na qualidade
de Diretor espiritual dos Seminaristas e certamente colaborador nos
trabalhos da Paróquia, sejam bem acolhidos e se sintam felizes na missão
aqui. Deixo um abraço muito grande e cada um e a cada uma que queira
acolher este meu afetuoso abraço. Confesso que vou com saudade. Mas
vou seguindo o CAMINHO!

A palavra sínodo é de origem grega, que
significa “caminhar juntos”. O Cardeal de São
Paulo na solenidade do Corpo e Sangue de
Cristo em maio de 2017 convocou a
Arquidiocese de São Paulo inteira a celebrar e
participar do sínodo arquidiocesano com
profunda fé, alegre esperança e ardente
caridade.
Diz um ditado popular: “que roupa suja tem que ser lavada em casa”, atualmente
analisando a maioria de nossas paróquias, parece que pararam no tempo e acham
que do jeito que está, está muito bem. Na realidade muitas precisam ser animadas
com um vivo ardor missionárias para testemunharem o Evangelho.
Por outro lado muitas paróquias incentivam suas pastorais investindo em cursos
de formação continuada para seus agentes, para que os mesmos se atualizem e
cresçam para que aconteça uma grande ação evangelizadora em suas matrizes e
comunidades de fé e de comunhão.
Não vamos nos omitir, pois somos Igreja, o povo de Deus e precisamos atender
nosso arcebispo, Dom Odilo, que nos convoca e conta com todos que de o seu
máximo para este grande acontecimento.
A paróquia Nossa Senhora do Carmo já está se preparando para esse grande
momento de nossa arquidiocese, conseguimos montar nossa equipe sinodal
paroquial, composta de pessoas da Matriz e Comunidades que juntos
caminharemos lado a lado com a arquidiocese.
Para que o sínodo arquidiocesano aconteça em nossa paróquia e suas
comunidades serão necessárias, que todas as pastorais e movimentos existentes
não se omita, mas participe.

Contamos com você, acompanhe nosso Cantinho do Sínodo, fixado na parede do
fundo de Nossa Igreja ( Templo).

N.B.: Estarei sendo enviado para União da Vitória e me despedindo da
Paróquia, na missa do dia 18 do próximo mês de Fevereiro, às 08h (pela
manhã).
Pe. Alfredo Celestrino dos Santos, MS

Diácono Maurício Luz de Lima - Assistente de Pastoral

➢ 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 segundo 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.
➢ ESCOLA BÍBLICA
A cada 15 dias na Quarta-feira às 20:00h.
➢ AAESP
Terça-feira às 19:30h.
➢ AULAS DE ARTESANATO GRATUITO
Terça-feira das 14:00hs às 16:00h.
➢ GINÁSTICA RÍTMICA JAPONESA
Segunda/Quarta/Sexta das 8:00h. às 9:00h.
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