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Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! (2 Coríntios 5:17)

ANO NOVO, VIDA NOVA?
O ANO de 2017 já é passado. Seria muito bom se
pudéssemos fazer uma grande retrospectiva de tudo o que
aconteceu neste ano que passou. Certamente, numa
perspectiva de otimismo, não dá para negar tantos fatos,
atos e ações que ajudaram o nosso redor, o nosso mundo
e a nossa sociedade serem melhores.
Na nossa Paróquia Nossa Senhora do Carmo tivemos
muitos gestos bem humanos, com é o caso dos irmãos e
irmãs todo mês colaborar com o projeto fome zero.
Entendemos e sabemos que não nos foi possível fazer tudo; todavia, o que
fizemos, fizemos com alegria e senso de solidariedade. Esta nossa ação tem
provocado muitos sorrisos. Na alegria de estarmos servindo a Deus, pudemos
ter muitos momentos bonitos de espiritualidade, sobretudo com a celebração da
Santa Missa a cada Domingo, Celebração de Batismos, Casamentos,
Sacramento da Crisma para os nossos irmãozinhos tanto da Catequese de
perseverança como dos que estão no Projeto de Iniciação à Vida Cristã;
adoração ao SSmo. Sacramento etc. Pudemos participar de momentos
especiais na nossa espiritualidade Paroquial como, por exemplo: A bonita
Encenação da Paixão de Cristo realizada pelos nossos Jovens; a festa da
Padroeira em que houve momentos que encheram os nossos corações e olhos
de alegria. Quanto ao cenário nacional, não podemos dizer que tivemos muitas
alegria. Ao contrário: o jogo de interesse dos políticos em prejuízo da
coletividade; as cenas perversas de roubos e corrupções; os assassinatos de
tanta gente, sobretudo de jovens, irmãos e irmãs nossos; o desemprego
gritante que tem colaborado com a triste realidade de pessoas tendo que
roubar para não morrer de fome; as ludibriações de governantes que sempre
têm procurado manter o povo numa triste situação de enganos e propagandas
enganosas e tudo o mais. Jovens e adultos numa corrida desenfreada para o
mundo das drogas e outros vícios destruidores de sua dignidade de filhos e
filhas de Deus.
Mesmo assim, não podemos nos entregar ao desânimo, ao
fracasso e à derrota. Afinal Jesus Disse: “Não tenhais medo, eu estarei sempre
convosco”. E se Jesus está conosco, Ele é capaz de alimentar a nossa
esperança e ajudar-nos a buscar uma vida nova com um novo jeito de
estarmos presentes.
Que o Deus da Vida, da alegria, do amor e da paz nos
ajude a perseguir um novo tempo neste novo ano que se aproxima. UM FELIZ
E ABENÇOADO ANO NOVO para você, sua Família e a toda a nossa
Comunidade. Que Deus nos conceda a sua paz com mais justiça, respeito à
vida e força para continuarmos a lutar para derrotarmos esta triste
desigualdade que tenta nos engolir e devorar. Com o meu abraço e prece.
Texto: Padre Alfredo Celestrino

Cantinho do Sínodo
O objetivo básico do Sínodo Diocesano é
rever, renovar e revitalizar a pastoral da
diocese, passando pela avaliação e a
reflexão sobre os diversos aspectos da
realidade eclesial diocesana. Pensando
nisso a Paróquia Nossa Senhora do
Carmo preparou o cantinho do Sínodo.
Fique por dentro de tudo o que acontece.

A Epifania do Senhor
Jesus estava com alguns dias
de vida quando, conduzidos
pela estrela, os magos foram
encontrá-lo,
daí
o
nome
Epifania, epi= “em cima”, e
phanos,”aparição”, porque a
estrela apareceu no céu para
indicar que o Cristo era o
verdadeiro Deus.
Lucas em seu evangelho (Cap. 3,7) em diante,
comenta sobre o batismo de Jesus no rio Jordão, onde
acontece uma Teofania, uma aparição de Deus, nesse
momento, a Trindade manifestou-se pelo Pai, na voz
que se fez ouvir: "Tu és o meu Filho bem-amado; em ti
ponho minha afeição."
Quando do nascimento do Senhor, foram a Jerusalém
três magos, chamados em latim: Gaspar, Baltazar e
Melchior. A palavra, mago tem três significações:
“enganador, feiticeiro e sábio”, muitos dizem que os reis
foram chamados de enganadores, pelo motivo de terem
enganados à Herodes.
Os magos chegando a Jerusalém, perguntaram onde
estava aquele que nascera rei dos judeus? Vimos sua
estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso,
Herodes ficou inquieto, e Jerusalém inteira com ele. O
rei Herodes ficou inquieto com medo de que o povo
judeu recebesse o recém-nascido como seu rei e
expulsassem a ele que era um estrangeiro.

Assim, Herodes convocou os magos em segredo e
disse a eles: Quando encontrem ao Menino, voltassem
para lhe dizer onde foi o local de nascimento para que
ele pudesse ir adorá-lo. Depois que os magos saíram
de Jerusalém, a estrela voltou a guiá-los, até o lugar em
que estava o menino.
A Teologia nos explica que a estrela vista pelos magos,
possui cinco sentidos: 1-material (os magos viram no
Oriente), 2- espiritual (a fé), 3- uma estrela intelectual
(O Anjo, que eles viram durante o sono), 4- uma
estrela, racional (A Virgem que viram no estábulo), 5supra- substancial (O Cristo que viram no presépio).
Depois de terem encontrado o menino com sua mãe, os
magos ofertaram presentes a Jesus, o Ouro ( porque o
menino será um rei), Incenso ( prece que sobe á Deus)
a Mirra ( a carne que não foi corrompida). Avisados em
sonho os magos não voltaram a Herodes, regressaram
a seu país.
Diácono Mauricio Luz de Lima

Que coisa boa Janeiro chegando!
O Espelho Negro

Estava eu assistindo um seriado chamado Black Mirror (Espelho Negro), achei
os episódios muito parecidos com nossa realidade “virtual” atualmente. O 1º
Episódio da Terceira temporada me chamou a atenção. As pessoas eram
classificadas pelo seu “Status” social nas paginas de relacionamentos. Isso
parece Ficção atualmente? Quanto mais popularidade na internet, mais poder
aquisitivo e facilidades a pessoa tinha de acordo com sua classificação.
Sentimentos, ações e reações eram tudo de forma abstrata, superficial. A
corrida para ser alguém ou postar o que não se é, apenas para agradar os
outros ou a si mesmo permeia essa grande questão. Você é realmente aquilo
que você posta nas redes sociais? Você usa as redes sociais, porque sente
necessidade de atenção e afeto? Você se esconde atrás desse sorriso amarelo
quando na verdade sua alma está entristecida, ou sendo sugada por um
“buraco negro”? A internet realmente é um espelho negro que está educando
pessoas artificiais sem questionamento critico de si mesmo.
Estamos
parecendo uma inteligência artificial, sente-se tudo de forma simplória, tudo
resumido. Não podemos ter tempo de refletir o choro, basta postar os olhos
lacrimejados no Facebook e tudo já se resolveu. Estamos morrendo
afogados na própria superfície! Aproveitando muitas vezes do anonimato da
internet para colocar a tona o que temos de mais corrupto como verme
humano, nossa hipocrisia. O verdadeiro espelho que devemos seguir é Jesus!
Procurou aqueles que não tinham “Status”, abraçou os amigos anônimos e era
reconhecido como o Filho do Carpinteiro.

E junto com ele vem aquela sensação de iniciar do zero,
esperança renovada, uma folha em branco a se
escrever...
“Janeiro, uma folha em branco a se escrever”!

A sensação de renovação é um sentimento muito bom,
não é mesmo?! E culturalmente Janeiro tem essa força
de trazer o recomeço, e assim a possibilidade de
escrever uma nova página no ano que está iniciando.
Desta forma gostaria colocar você a par de um
movimento lindo e muito importante, chama-se Janeiro
Branco, esse movimento tem a intenção de trazer um
projeto de Lei no país inteiro, essa campanha tem foco
em chamar atenção para a prevenção em saúde mental/
emocional promovendo uma cultura de cuidados com a
Saúde Mental no Brasil e no mundo.

Hoje você já disse “Eu te amo”, para sua família sem precisar postar nas redes
sociais? Vamos nos despojar do superficialismo das relações líquidas e voltar o
olhar para aquilo que nos apresenta sólido como uma rocha. Dê todos os
sentimentos o maior é o Amor! E para esse não há necessidade de
demonstrações virtuais. Seja uma pessoa presente, de corpo e espírito
presente na vida daqueles que você ama. Que Jesus o Amor Maior nos ensine
novamente o verdadeiro significado de afeto. Fiquem todos com Deus!
Construamos com Ele este Reino.
Texto: Anderson Galvão Albuquerque

O seu idealizador Leonardo Abrahão tem se esforçado
ao máximo para difundir nas mídias sociais e
movimentado muitos profissionais da área da saúde á
lutar para que se consolide ainda mais.
Com isso eu desejo que para este ano de 2018 que
você aposte em sua Saúde Mental cuidando como parte
que é, da sua saúde integral. Que você cuide da sua
folha em branco, pois QUEM CUIDA DA MENTE CUIDA
DA VIDA!
Suzidália Alves – Psicóloga - Dirigente: ECC, Membro Pastoral dos
Noivos e EJC.

TEMPO DE RENOVAR A ESPERANÇA!
"Não vos lembreis das coisas passadas, nem
considereis as antigas. Eis que faço coisa
nova, que está saindo à luz; porventura, não
o percebeis? Eis que porei um caminho no
deserto e rios, no ermo". - Is. 43, 18 e 19
O Ano está findando. As festas se
aproximam e naturalmente as pessoas,
instituições, igrejas e grupos, dos mais
diversos, começam a pensar e a
movimentar-se no intuito de comemorar o
Ano Novo. Vivemos uma crise de
ajustamento a uma economia globalizante,
que provoca ondas de desemprego e
violência por todos os lados, destruindo o
sonho de muita gente.
Este é um momento de estarmos atentos,
pois nesse período se instala no meio social,
a preparação para o aproveitamento
comercial, e infelizmente, muitos acabam se
envolvendo com a celebração social da festa,
e se esquecem do verdadeiro sentido do
Natal.

E o texto do livro de Isaías, aqui mencionado,
surge num contexto de desesperança,
desconfiança e frustração, por causa do
cativeiro babilônico, e nos traz algumas pistas
pastorais: "Não vos lembreis das coisas
passadas...". O passado não deve ser
ignorado, mas deve ser visto na expectativa
de mudança.
O profeta valorizou sua história e
compreendeu como um instrumento de
capacitação para responder aos desafios de
um presente desfavorável. Como o profeta,
temos que infundir esperança e novas
perspectivas, apesar do caos que vivemos.
"Eis que faço coisa nova..." O Senhor é Deus
de novidade de vida.
"...porei água no deserto..." A frase está no
futuro. Isto nos proporciona ver com os olhos
da esperança, e sonhar com dias melhores.

Essa condição não se concretiza sem uma
confiança inabalável na condução divina
da história. Assim como o profeta pregou
para o povo de Israel do cativeiro,
precisamos ter os olhos da fé abertos para
a grande oportunidade que o momento
presente nos coloca, oferecer uma
mensagem de Natal que desperte
esperança, ainda que vivenciemos uma
dura realidade.
Falar de Ano Novo é, portanto, renovar a
esperança e reabastecer-se de ânimo para
não
se
deixar
envolver
pelas
circunstâncias e com isso, abandonar a
luta, pois o texto de Isaías renova a
esperança e sua releitura é uma
necessidade contínua.

Texto: Nelson Teixeira - Leigo Saletino e Presidente
do Conselho de Leigos da Região Santana

Aconteceu em Dezembro

Serviços - População de rua

Festa de Natal - Pastoral da criança - Com. Nossa Senhora da Salette

Festa Natal - Pastoral da Solidariedade

Missa de envio da Irmã Idalina

"Mendigos" como popularmente conhecidos com uma carga de
preconceitos, são os chamadas as pessoas em situação de rua,
visto que de fato é uma situação, onde se existe população nesta
condição de vida, ocasionada por diversos motivos desde
desemprego, vícios, doenças mentais em fim diversas histórias de
pessoas que sofrem e assim como a centralidade da vida é o
Trabalho, eles estão incluídos na sociedade, mas só que a margem,
visto que dependem de pessoas que trabalham para se alimentarem,
logo consumo que gira o sistema capitalista em que vivemos, ou
dependem do trabalho dos poucos serviços públicos e filantrópicos.
CENTRO DE ACOLHIDA

ESPECIFICIDADE

ORGANIZAÇÃO

CA SANTANA
Rua Antônio Santos Neto, 40 - Carandiru
-CEP: 02028-020
Tel. 2089-0378 Orelhão: 2223-0337
CASA VERDE
Rua Zilda, 420 - Casa Verde
Tel: 2737-8555 / 2737-7555 CEP:
02545-000
CA Jaçanã
Rua Alto Paraguai,630 x Rua
Aperibé,260 Pq. Edu Chaves
Tel: 2248-9900
CEP: 02238-240
CA ZAKI NARCHI I
Av. Zaki Narchi, 600 - Carandiru
Tel: 2089-1829
CEP: 02029-001

HOMENS

APOIO - ASSOCIAÇÃO
DE AUXÍLIO MÚTUO DA
REGIÃO LESTE

80 HOMENS
20 MULHERES

INSTITUTO SOCIAL
SANTA LÚCIA

80 HOMENS
20 MULHERES

APOIO - ASSOCIAÇÃO
DE AUXÍLIO MÚTUO DA
REGIÃO LESTE

HOMENS /
TRAVESTIS E
TRANSEXUAIS

COORDENAÇÃO
REGIONAL DAS OBRAS
DE PROMOÇÃO
HUMANA - CROPH
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA SÃO
MATEUS - ASCOM

CA ZAKI NARCHI II
Av. Zaki Narchi, 600 - Carandiru - CEP:
02029-001
Tel: 2221-1994 (port)/ 2221-1998 (eq
tec)/ 2221-1996 (ger)
FAMÍLIA EM FOCO SANTANA
Rua Dr. Zuquim, 1034 - Santana
Tel. 2615-7017
CEP:02035-021

HOMENS /
TRAVESTIS E
TRANSEXUAIS

FAMILIAS

COORDENAÇÃO
REGIONAL DAS OBRAS
DE PROMOÇÃO
HUMANA - CROPH

CASA VERDE
Rua Antonio Vera Cruz, 213 - Casa
Verde Alta
Tel.: 2384-4124/4125
CEP: 02555-010
SANTANA-I
Rua Machado Pedrosa, 268 - Jd. São
Paulo
Tel: 2528-8001/ 7831-0109
SANTANA-II
Rua Urupiara, 99 - Carandiru
Tel: 2533-1151/ 7831-0109 CEP:
02032-001

52 IDOSOS E
08 IDOSAS

INSTITUTO SOCIAL
SANTA LÚCIA

MULHERES /
TRAVESTIS E
TRANSEXUAIS

COORDENAÇÃO
REGIONAL DAS OBRAS
DE PROMOÇÃO
HUMANA - CROPH

HOMENS

COORDENAÇÃO
REGIONAL DAS OBRAS
DE PROMOÇÃO
HUMANA - CROPH

HOMENS

COORDENAÇÃO
REGIONAL DAS OBRAS
DE PROMOÇÃO
HUMANA - CROPH

SANTANA-III
Rua Castro Maia, 345/345A
Tel: 2528-3291

Missa de Natal
Texto: Simone Carvalho

Sinais que você precisa usar óculos
Se você se identificou com um ou mais sinais como os citados nas
edições anteriores do InfoCarmo, ou talvez algum outro incômodo
com os olhos que possa parecer estranho, não perca mais tempo.
Seus olhos precisam de cuidados simples, porém necessários para
mantê-los sempre saudáveis. Passe em nossa ótica e faça seu
orçamento.

Conversão de São Paulo
➢ 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

No dia 25 de Janeiro a cidade de São Paulo celebra 464 anos e pensando nisso o InfoCarmo trás a
história do Apostolo Paulo de Tarso.
O apóstolo dos gentios e das nações nasceu em Tarso. Da tribo de Benjamim, era judeu de nação.
Tarso era mais do que uma colônia de Roma, era um município. Logo, ele recebeu também o título
de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus. Foi neste ambiente, em meio a tantos
títulos e adversidades, que ele foi crescendo e buscando a Palavra de Deus.
Combatente dos vícios, foi um homem fiel a Deus. Paulo de Tarso foi estudar na escola de Gamaliel,
em Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Nessa
época, conheceu o Cristianismo, que era tido como um seita na época. Tornou-se, então, um grande
inimigo dessa religião e dos seguidores desta. Tanto que a Palavra de Deus testemunha que, na
morte de Santo Estevão, primeiro mártir da Igreja, ele fez questão de segurar as capas daqueles que
o [Santo Estevão] apedrejam, como uma atitude de aprovação. Autorizado, buscava identificar
cristãos, prendê-los, enfim, acabar com o Cristianismo. O intrigante é que ele pensava estar
agradando a Deus. Ele fazia seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta, sem discernimento. Era
um fariseu que buscava a verdade, mas fechado à Verdade Encarnada. Mas Nosso Senhor veio
para salvar todos.
Encontramos, no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, o testemunho: “Enquanto isso, Saulo só
respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos
sacerdotes e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos, a
Jerusalém, todos os homens e mulheres que seguissem essa doutrina. Durante a viagem, estando já
em Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu
uma voz que lhe dizia: ‘Saulo, Saulo, por que me persegues?’. Saulo então diz: ‘Quem és, Senhor?’.
Respondeu Ele: ‘Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão’.
Trêmulo e atônito, disse Saulo: ‘Senhor, que queres que eu faça?’ respondeu-lhe o Senhor: ‘Levantate, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer'”.
O interessante é que o batismo de Saulo é apresentado por Ananias, um cristão comum, mas dócil
ao Espírito Santo.
Sua primeira pregação foi feita em Damasco. Muitos não acreditaram em sua mudança, mas ele
perseverou e se abriu à vontade de Deus, por isso se tornou um grande apóstolo da Igreja, modelo
de todos os cristãos.
Fonte: https://santo.cancaonova.com/santo/conversao-de-sao-paulo-o-apostolo-dos-gentios/

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.

Dia 1º de Janeiro
Dia da confraternização universal
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos:
eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis
os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja;
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Amém!

Adalgiza Ferreira Souza
Adelaide Angelo de
Almeida
Adelia F.da Rocha
Adelina Martins Garcia
Adriana Jesus Soares
Adriano Malta das Virgens
Agenor Pereira da Silva
Agnaldo L. Bury
Alaide Martins dos Santos
Alcidia Basilia da Costa
Alcidina Alves de Souza
Filha
Alcione Martins Sobral
Alcirete Francisquete
Tavares
Aldina Santana Matos
Alessandra Malta das
Virgens
Alice Rosa de Gouvêa
Alicia Lemos da Silva
Alvanir Costa Macedo
Alvina Rosa dos Santos
Alzira Silva Campos
Amélia Cesar Nunes
Machado
Ana Benetdita dos Reis

Ana da Silva Costa
Ana de Lurdes Oliveira da Silva
Ana de Oliveira Jorge
Ana Dias Duarte Alves
Ana dos Santos
Ana Felix Lopes dos Reis
Ana Lúcia Ferreira da Silva
Nabeiro
Ana Maria dos S. de Oliveira
Ana Maria dos Santos Marinho
Andrea Luiza G. Silva
Andressa da Silva
Anita Carlos de Souza
Antonia Alves de Almeida
Antonia Alves de Oliveira
Antonia Alves Nunes de Souza
Antonia Aurea da Silva
Antonio Alves da Cunha
Antonio Duarte de Oliveira
Antonio Hass de Souza
Antonio Lorival da Silva
Antonio Mauricio Batista
Antonio Rodrigues de Oliveira
Aparecida de Jesus Martiniano
Tavares
Aparecida de Matos C. Ivo
Aparecida dos S. de Araújo

Aparecida Sueli de Lima
Arlinda Malheiros da Rocha
Arlinda Pereira dos Santos
Arnaldo Alves Pereira
Aurea Maria de Sales
Avilete Santana de Souza
Barbara Esteves de Oliveira
Barbara G. de Almeida J.
Ferreira
Benedita dos Santos Azevedo
Benedita Fermino Caramujo
Benedita Maria da Silva
Benedita Vitória de Oliveira
Carlos Alberto Almeida
Carlos Alberto de Souza Silva
Carlos Alberto P. de Caldas
Carmelinda Luz de Lima

Erenir da Silva Pereira
Fernanda Santos de Oliveira
Fernando Amado
Francisco G. do Nascimento
Franscisco Moacir de Oliveira
Juraci Dias da Silva
Luiza Suriano do Amador
Manoel da Costa Servo
Maria de Lourdes Vieira
Maria Diva Candido
Maria Passos da Silva
Maria Salete de Souza
Maria Viera Santos
Nair Bergamoschi
Ricardo Adalberto da Silva
Casimiro Francisco de Silva
Risoneide Alves Viana
Ecília de Cassia da S. Rodrigues
Tania Maria Costa
Ceciliana R. de A . S. Silva
Thamyres Jesus de Lima
Celia Gomes do N. Silva
Vanessa de Souza Almeida
Celmir Antonia Silva Novaes
waldelice R. N. da Assunção
Celso de Aguiar Arrais
Yraci Aparecida Caetano De
Claudete Francisca Bono
Souza
Claudio Laércio de Souza
Zenaide Santos Souza
Dulcineia dos Santos Barbosa

UMA MENSAGEM PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA
Nós Missionários Saletinos, Diácono Maurício, Irmãs da Divina Vontade e Membros dos Conselhos Pastoral e Administrativo da Paróquia
Nossa Senhora do Carmo, da Região Episcopal Santana, Arquidiocese de São Paulo, queremos expressar o nosso eterno agradecimento
AOS DIZIMISTAS E COLABORADORES de nossa Paróquia que nos proporcionaram toda possibilidade de mantermos em dia os nossos
compromissos financeiros. Vocês doaram com alegria e contribuíram para o bem estar de todos. Deus recompense a cada um e cada uma
pela sua generosidade. Nosso reconhecimento carinhoso aos nossos funcionários e colaboradores de toda ordem: TANTO NA LITURGIA
COMO NOS EVENTOS PAROQUIAIS, para que a nossa da Paróquia se torne sempre mais o local de encontros fraternos com boa e
alegre acolhida carregada de carinho e amor para com todos. A todos e todas UM FELIZ E ABENÇOADO ANO NOVO DE 2018 pleno de
muitas bênçãos. Pe. Alfredo Celestrino dos Santos, MS.
• Responsável: Pe. Alfredo Celestrino • Referência: Fernando Amado • Social: Simone Carvalho / Flaviana Leme / João Lopes • Informativo eletrônico
• Site: paroquiansdocarmo.com.br • Facebook: ParoquiaNossaSenhoraDoCarmo.VilaPaulistana • Instagram: pascom_nsc • Youtube: Carmo TV
• Endereço: Av. Antonelo da Messina, 772 - Vila Paulistana - SP • Telefone: (11) 2243 – 1333 • E-mail: pascom.nsdocarmo@gmail.com

