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 PADRES QUE FIZERAM PARTE DA NOSSA HISTÓRIA
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A igreja Nossa Senhora das Graças se iniciou em 1996 com um barracão de madeira, onde o atual 
Padre Marcos, (na época era seminarista) e o Padre Carlos celebravam missas no ambiente.
E com esse incentivo à coordenação da época Dona Nair e o Senhor Agenor junto com a co-
munidade realizou toda a fundação, já a parte administrativa da igreja Senhor Antonio, Se-
nhor José, Paulo entre outras pessoas realizou todo o acabamento, correram atrás, tiravam 
dinheiro do próprio bolso, pois acreditavam na graça que iria acontecer com a construção da 

igreja, passaram por dificuldades, onde quase fecharam as portas por questões internas 
da coordenação, mas neste instante o Senhor Antônio percebeu que faltava oração na 
comunidade e fundou o grupo de oração com a permissão do Padre Idelfonso (Pároco 
na época), isso deu forças novamente a comunidade para continuar e não deixar todo o 

esforço para trás, e 19 anos depois, pode – se notar o quanto valeu a pena tanto trabalho, a igreja cresceu, possui 
diversas pastorais como: grupo de oração, dizimo, catequese, crisma, canto, entre outros.
A comunidade ainda se permanece unida, respeitando e ajudando um ao outro através de oração ou como pre-
cisar, caminhando bem atualmente, mas como qualquer comunidade ela precisa de mais ajustes nas pastorais e 
na estrutura da igreja, para melhorar cada vez mais com a ajuda de Deus, o nome de nossa Senhora das Graças 
foi um nome escolhido entre e os coordenadores, devido à história da Santa ter um grande significado e lhes ter 
chamado a atenção. Foram citados outros nomes, mas o Padre Carlos escolheu este nome e o mesmo foi aceito.
‘Cheguei a um ponto da minha vida que eu disse:
Senhor, se o senhor não tirar a minha vida eu mesmo vou tirar’. ‘Hoje eu estou bem, pois encontrei uma nova 
vida trabalhando na igreja Nossa Senhora das Graças e tudo isso eu devo a Deus e a minha família que me 
ajudou com o retorno a igreja’. 

Senhor Antônio
Entrevista por  Jaqueline Alves 

A  igreja Nossa Senhora Aparecida 
localizada atualmente no Jardim 
Apuanã, seria uma das comunida-
des integrantes da paróquia Nossa 
Senhora do Carmo.

Marcos ao qual atualmente 
participa da comunidade irá 
nos contar um pouco da histó-

ria desta igreja, como tudo começou.
A comunidade Nossa Senhora Aparecida é uma co-
munidade nova, em formação ainda, tendo apenas 10 
anos de caminhada. Bem harmoniosa, com pessoas 
bem participativas ao qual ajudam muito no que for 
preciso. 
Pessoas que realmente querem a palavra de Deus no 
seu Viver. 
A caminhada se iniciou com o Padre Edgar, em 
2005, com as missas campais, onde surgiu o convite 
ao Marcos, sua Esposa (Cida) e Marciana para que 
levassem a comunidade à frente e assim poderem fa-
zer dela uma comunidade viva, que vivesse a palavra 
de Deus para que assim construíssem sua capela.
No Ano de 2006 com a saída do Padre Edgar, o 
Padre Luciano tornou-se pároco, passando a frente 
da comunidade. Continuou com as missas campais 
(nas ruas, vielas, casas).
Atualmente quem está frente da comunidade, seria 
o Padre João, realizando as missas em lugares mais 
fechados, mais tranquilo e harmonioso. Possui al-
guns projetos de criação de pastorais, junto com o 
Marcos, Cida e Marciana como: a pastoral da solida-
riedade, das crianças e da liturgia.
O nome da comunidade surgiu devido aos devotos 
a Santa, de inicio a ideia era colocar o nome de um 
Santo, mas devido à aparição ter sido algo muito for-
te e significativo e ela sempre se fazer presente neles, 
decidiram então colocar esse nome, Nossa Senhora 
Aparecida do Apuanã.
“Ela mesma se criou, nós não ficamos procuran-
do... Há vai ser São Benedito, Santo Antonio, Não. 
Ela foi chegando e tomou conta. Ela é a padroeira 
do Brasil e tornou-se a Padroeira do Apuanã”

Marcos
Entrevista por  Jaqueline Alves

de São Paulo, a 
Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo, 
lutou e lutou muito 
para a melhoria de 
vida do povo, en-
quanto isso, os bair-
ros cresciam lugares que antes eram desocupados 
se transformaram, pela luta do povo, novos bairros, 
como do Filhos da Terra e Jova Rural que são exem-
plo deste tempo: ‘o povo unido conquistava o seu va-
lor, conquistou um lugar para morar’.

FELIZES OS QUE HABITAM EM 
NOSSA CASA, SENHOR!

Texto: Maria do Carmo Bispo dos Santos

Tudo começou em 1919, al-
gumas famílias que mora-
vam nesta região fundaram 
em uma chácara, a capelinha 

Nossa Senhora do Carmo que 
por muito tempo, este era o local 

de oração daquelas famílias.
O lugar foi crescendo tanto como um gran-
de bairro de São Paulo como com a parti-
cipação e fé do povo em uma capelinha. 
Foi então, que em 1956 o povo se uniu para cons-
truir a primeira igreja, conhecida até hoje como 
“Igrejinha”, mas até então não era paróquia.
O Padre Olívio Bedim, motivado pelo 
momento eclesial e social manifestou o desejo de 
vir nos finais de semana, e juntamente com a Irmã 
Marta e o apoio de Dom Paulo Evaristo Arnes, 
fortaleceram ainda mais os trabalhos pastorais.
Em 1972 a “igrejinha” passou a ser Paróquia um 
novo marco histórico que vislumbrou a idéia de cons-
truir uma igreja maior, e o povo ‘botou a mão na 
massa’ e ajudaram a construir a igreja atual, na época 
ficou pronta em 1981, uma fase bonita, a fé e a vida 
andando juntos com o sofrimento do povo.

Em 1979 o Padre Olívio 
Bedin foi eleito provin-

cial e em seu lugar assumiu 
o Padre Raimundo Lipsk, que 
continuou o a missão rio; a paróquia 
estava bem forte e presente na situação so-
frida do povo, os bairros cresciam, os grupos de 
famílias aumentavam, mas por outro lado as dificulda-
des como falta de água, luz, atendimento, pobreza, do-
enças, moradia e transporte, sempre aumentavam. 
A igreja não ficaria de olhos fechados para toda esta 
realidade, então o Padre Raimundo Lipsk junta-
mente com seminarista, as lideranças e muitas pes-
soas se comprometeram em várias lutas concretas: 
movimento direito humanos, luta por creches, movi-
mento de moradia, clube de mães, junto com toda igreja

UMA PARÓQUIA VÁRIAS COMUNIDADES! COMO NASCEU NOSSA PARÓQUIA?

NOSSA SENHORA APARECIDANOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

         
FOTOS ANTIGAS 



A Igreja orienta que as crianças filhas de mães e pais 
cristãos sejam batizadas dentro das primeiras sema-
nas de vida e de preferência na paróquia onde os pais 
têm residência. Se os pais quiserem que a criança seja 
batizada noutra Paróquia, devem procurar a Secreta-
ria Paroquial e adquirir os documentos necessários 
para a transferência. 
Em nossa Paróquia, oferecemos vários momentos de 
preparação – oração e reflexão- aos pais, mães, padri-
nhos e madrinhas para o Batismo.

Equipe do Batismo

No dia 26 de julho serão batizados
 as seguintes crianças: 

ANA CLARA LUCAS PEREIRA SILVA
EMYLLY BEATRIZ FERREIRA GOMES

GABRIEL BEZERRA DA SILVA
LUIZ OTÁVIO DA SILVA FRANÇA

MARIANA RODRIGUES
MATHEUS BESERRA DA SILVA

PEDRO HENRIQUE DOS S. OLIVEIRA
RUTE ARRAIS SAMPAIO
PIETRO SANTOS SOUZA

1º Dia: Terça-feira - Dia 07/07 - Missa as 20:00H
Tema: A FÉ QUE TESTEMUNHAMOS
Animação: Past. Batismo e ECC

2º Dia: Quarta-feira - Dia 08/07 - Missa as 20:00H
Tema: IGREJA A SERVIÇO DA VIDA
Animação: Past. Solidariedade, Past. Criança e Fé, Vida e Cidadania

3º Dia: Quinta-feira - Dia 09/07 - Missa as 20:00H
Tema: ALEGRAI-VOS NO SENHOR NO SERVIÇO E NA MISSÃO
Animação: as Comunidades
15:00h - adoração Ministros da Eucaristia

4º Dia: Sexta-feira - Dia 10/07 - Missa as 20:00H.
Tema: O CORAÇÃO DE JESUS REVELA A TERNURA DE DEUS
Animação: Apostolado da Oração, Legião de Maria e Terço dos Homens

5º Dia: Sábado - Dia 11/07 - Missa as 19:00H
Tema: FAMÍLIA: SANTUÁRIO DA VIDA
Animação: Past. Catequese, Coroinhas e Past. Noivos

6º Dia: Domingo - Dia 12/07 - Missa as 18:00H
Tema: JESUS NOS ENVIA EM MISSÃO
Animação: Juventude (Aliança Somos Teus e EJC)

7º Dia: Segunda - feira - Dia 13/07 - Missa as 20:00H
Tema: O ENCONTRO QUE FAZ ARDER O CORAÇÃO
Animação: RCC e Ministros da Educaristia

8º Dia: Terça-feira - Dia 14/07 - Missa as 20:00H
Tema: A VONTADE DE DEUS NO SIM DE MARIA
Animação: Fraternas da Divína Vontade, Leigos Saletinos e Past. do Dízimo

9º Dia: Quarta-feira - Dia 15/07 - Missa as 20:00H
Tema: Fazei tudo o que ele vos disser
Animação: Todas as Pastorais

GRANDE FESTA E NOVENÁRIO 
NOSSA SENHORA DO CARMO

07 à 16 de Julho de 2015
Tema: “VÓS SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS” At 1,8

Lema: “FAZEI TUDO O QUE ELE VOS DISSER” Jo 2,5

10º DIA: QUINTA-FEIRA - DIA 16/07 - DIA DA FESTA
06:00H - ALVORADA FESTIVA COM FOGOS 
06:30H - OFÍCIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO
15:00H - MISSA COM A BÊNÇA DA SAÚDE
20:00H - MISSA SOLENE, PROCISSÃO E PARTILHA DO BOLO
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No século XI, um grupo de homens dispostos a seguir Jesus Cristo, reuniram-se no Mon-
te Carmelo, em Israel. 
Ali construíram uma capela em honra de Nossa Senhora. 
Este local é considerado sagrado, desde tempos imemoriais (Is 33,9;35,2; Mq 7,14), e 
se tornou célebre pelas ações do profeta Elias (1 Rs 18). A palavra “carmelo” quer dizer 
jardim ou pomar. 
Nasciam ali os carmelitas, ou a Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria 
do Monte Carmelo, tempos depois, os carmelitas mudaram-se para a Europa e passavam 
por grandes dificuldades. 
No dia 16 de julho de 1251, quando rezava em seu convento de Cambridge, Inglaterra, S. 
Simão Stock, superior geral da Ordem, pediu a Nossa Senhora, um sinal de sua proteção, 
que fosse visível a seus inimigos.
Recebeu, então, de Nossa Senhora o escapulário, com a promessa: “Recebe, filho ama-
do, este escapulário. Todo o que com ele morrer, não padecerá a perdição no fogo 
eterno. Ele é sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e pacto sempiterno”.
Quem segue Jesus e é devoto de Maria Santíssima, caminha a passos seguros no caminho 
da salvação. O escapulário é sinal da proteção de Maria.
A festa de Nossa Senhora do Carmo é celebrada todo 16 de julho de cada ano, desde 
1332, e foi estendida à Igreja Universal no ano de 1726, pelo papa Bento XIII. 
O papa João Paulo II, ao declarar que usa o escapulário desde sua juventude, escreve: 
“O Escapulário é signo de aliança entre Maria e os fiéis. Traduz concretamente a en-
trega, na cruz, de Maria ao discípulo João” (Jo 19, 25-27).

Consiste em dois pedaços de pano marrom, unidos 
entre si por um cordão. 
Um pedaço de pano traz a estampa de
Nossa Senhora do Carmo, e o outro a do Sagrado 

Coração de Jesus, ou o emblema da Ordem do Carmo a 
palavra latina “scapulas” significa ombros, daí designar-se 
Escapulário este objeto de devoção colocado sobre os 
ombros e para os religiosos carmelitas, é símbolo de con-
sagração religiosa na Ordem de Nossa Senhora do Carmo e 
para os fiéis leigos, para o povo, é símbolo de devoção e afe-

to para com a mesma Senhora do Carmo e nos meios populares, é conhecido 
como “bentinho do Carmo”.
“Para a Igreja, entre as formas de devoção mariana, está o uso piedoso do Escapulá-
rio do Carmo, pela sua simplicidade e adaptação a qualquer mentalidade” (Papa Paulo 
VI). 
Maria, Mãe de Jesus, é a “mulher que pisa na cabeça da serpente” (Gn 3,15), e aparece 
“vestida de sol, tendo a lua sob os pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça” (Ap 
12,1-17). 

Fonte: Côn. Dr. Pedro Carlos Cipolini
Pároco e Reitor da Basílica

O ESCAPULÁRIO DO CARMO

ORIGEM DO ESCAPULÁRIO

Jesus instituiu o Batismo logo no início da sua prega-
ção, quando entrou no rio Jordão para ser batizado por 
São João Batista. O Batismo de João não era uma Sa-
cramento. Só quando Jesus santifica as águas do Jor-
dão com sua presença e que a voz do Pai se faz ouvir: 
“Este é meu Filho bem amado, em quem pus minhas 
complacências”, e que o Espírito Santo aparece sob 
a forma de uma pomba (foi então uma visão da Santís-
sima Trindade), é que fica instituído o Batismo.
Essa instituição será confirmada por Jesus quando Ele 
diz a seus Apóstolos: “Ide e ensinai todas as nações, 
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo.”

Leia na Bíblia, no Evangelho de São Mateus, 
o capítulo 3, versículo 13.

O objetivo da Pastoral do Batismo é conscientizar 
pais, mães, padrinhos e madrinhas sobre o valor do 
batismo, realizando periodicamente o curso de batis-
mo na Igreja. 
Ao desejar batizar uma criança, antes de tudo se deve 
ter consciência de que a graça batismal é uma reali-
dade rica que produz o nascimento para a Vida Nova, 
pelo qual o homem e a mulher se tornam filhos adoti-
vos do Pai, membros de Cristo, herdeiros do Reino de 
Deus e templos do Espírito Santo. 

QUANDO FOI QUE JESUS INSTITUIU O BATISMO? QUAL  A  IMPORTÂNCIA DA PASTORAL 
DO DÍZIMO PARA A PARÓQUIA?

Para que aconteça uma pastoral de conjunto dinâmica 
e atuante, é necessário que todos contribuam; a parti-
cipação não é meramente financeira, mas implica tam-
bém na doação pessoal de talentos e do próprio tempo 
a comunidade, a equipe da pastoral do dízimo tem, pre-
ponderantemente, o papel de conscientizar a cada parti-
cipante da comunidade sobre sua responsabilidade em 
contribuir em todos os sentidos para com essa mesma 
comunidade e toda igreja, caberá à equipe de pastoral 
do Dízimo prover a comunidade com os recursos mate-
riais necessários a toda obra evangelizadora; todo mun-
do sabe que sem dinheiro não se faz nada, para qualquer 
tipo de evangelização, é preciso contar não somente 
com as pessoas e sua boa vontade, mas também com o 
dinheiro. 
É preciso investir na formação de lideranças, na cate-
quese das crianças, adolescentes e jovens, em viagens 
e hospedagens para cursos e estudos, no pagamento de 
salário justo aos padres e outros agentes de pastoral, 
nos materiais para a celebração. 
Tudo isso, e muito mais, deve ser bancado pela comuni-
dade, porque a igreja não vive de subsídios do governo, 
nem de coletas feitas entre grandes empresas, nem das 
doações dos ricos, a igreja vive da gratuidade de seus 
fieis. 
Quanto mais a comunidade puder contar com esses 
recursos financeiros, mais ela poderá aplicar na obra 
evangelizadora. 
Conseguir esses recursos, eis o carisma de quem parti-
cipa da Equipe de Pastoral do Dízimo.

Pe. João Holek



Aniversariantes
dizimistas de julho
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Adão Dias Ferraz
Aline Oliveira Silva
Ana Claudia Alves

Aurora de Santana Esteves
Beatriz Teixeira Geraldo Henriques
Belmira Edna A . da Silva Ortega

Bianca Rodrigues dos Santos
Bruno Henrique Lima

Camila Cristina de Souza Silva
Carla Cristina R. Santos

Carlos Gilberto de Oliveira
Cely Matias da Silva

Conceição Ribeiro Novaes da Silva
Creuza Ferreira dos Santos

Cristiane Ladeia
Danilo Rodrigo Patrocino Sabino

Delson Rodrigues da Silva
Deuzanira Lopes Marcelino

Edite da Silva
Elza Maria dos Santos

Elzenita Macedo e Silva
Ester de Jesus Fernandes

Eudimar Rodrigues de Souza
Francisco de Assis Fontes
Gideival Lopes de Sousa

Gislaine Liberal de Melo Mazaia
Glaucia Uliara de Queiroz Silva

Hormezinda Francisca dos Santos
Ivaneide Dantas

João Batista Luna Ferreira
João José Nieto Sanches

João Lopes da Costa Filho
João Oliveira Aguiar

José Alves Nunes

José Aparecido da Silva
José Augusto Pereira
José Marinheiro Filho
José Oliveira de Jesus

Luiz Alves do Nascimento
Manoel A do Nascimento

Marcia dos Santos Barbosa
Margarida Alves dos Santos

Maria Cardoso Mesquita
Maria Cistina Dantas

Maria Cristina Gustavo da Silva
Maria da Conceição dos Santos Sobrinho

Maria das Dores da Silva
Maria das Graças de Castro Oliveira

Maria das Graças Silva Prazeres
Maria de Lourdes Rodrigues

Maria de Lurdes Oliveira da Silva
Maria do Ceu  Marcelino da Silva

Maria dos Anjos M. Santos
Maria Francisca dos Santos
Maria Helena dos Santos

Maria Josete de Souza
Maria Luzia Soares

Maria Menezes de Oliveira Pereira
Neide Araujo L. Alcantara

Neusa Mori
Neuza Maria Simielli Rangel

Neuza Silva Oliveira
Odilon Pereira Cardoso

Rita Alves dos Santos Rodrigues
Rosinete Leite

Salvador Ribeiro de Souza
Sandra Regina Garcia Romero

Sonia Maria Alfieri

Sueli França dos Santos
Tânia Mara P. Tavares

Terezinha Clemencia R. Chagas
Terezinha Galceviche Rosa

Terezinha Tomas Lopes
Thais Souza de Oliveira

Therezinha Maria Costa de Lima
Valdemar Rodrigues Monteiro

Valéria Silvia de Carvalho
Veneranda Ataide Santos

Vera Armando Garcia
Vera Lucia Xavier Pimenta

Verginia Fernandes Huistane
Veronica Alves Pereira
Vicença Paula Bezerra

Victor Antônio Oliveira Lima
Waldyr Furyo da Silva

Walter Carlos Pinto Guedes
Walter Gramorelli Junior

Wellington Amaro da Silva
Yola Aparecida dos Santos

Zelia Severo
Zenilda Rosa de Macêdo Silva

Zenilda Rosa de Oliveira
Zilda Natalia de Jesus
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