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“EU VI A DOR DO MEU POVO, 
SEU CLAMOR CHEGOU AOS MEUS 

OUVIDOS E DESCI PARA LIBERTÁ-LO” 
(EX 3,7)

O papa Francisco ao convocar o 
ANO SANTO DA MISERICÓRDIA 
apresenta diversos elementos significa-

tivos: as ações de Deus para com o povo da pri-
meira Aliança, a ação de Deus em Jesus, como 
reveladora da misericórdia; indica também su-
gestões para se viver bem este Ano Santo. 
Contudo, a mim o que se apresenta bastante 
caro é o fato da proposta do papa Francisco 
estar mergulhada numa interpretação da mise-
ricórdia profundamente ligada às obras de mi-
sericórdia, tanto corporais quanto espirituais, 
isso apresenta o conceito de misericórdia muito 
próximo ao de justiça e caridade cristãs, antes 
que confundido com um sentimento, e nesta 
aproximação poderíamos aprofundar o motivo 
pelo qual Maria seja aquela em que “tudo foi 
plasmado pela presença da misericórdia fei-
ta carne”, por isso, “mãe da misericórdia”. 
Com a abertura do Ano Santo na festa da 
Imaculada Conceição de Maria, o papa clara-
mente a apresenta como aquela que experi-
mentou a imensidão da misericórdia de Deus, 
portanto, faz-se plausível averiguar o porquê 
aquela que foi preservada do pecado experi-
mentou a misericórdia. Sua opção pelo caído 
à beira da estrada, pela mulher pecadora ou 
pelo povo da primeira aliança não é porque eles 
eram bons, mas porque estavam indefesos, 
não tinham voz, e diante disto, a misericórdia 
de Deus se impõe como uma voz que rompe a 
indiferença. Ele faz o mesmo com cada indefe-
so, ainda que seja pecador.
Poderíamos nos perguntar onde entra Maria 
santíssima nesta história. 
Primeiro ela foi preservada do pecado, como 
dádiva da misericórdia de Deus, depois, ela fa-
zia parte de um povo oprimido e o seu canto 
do magnificat é uma expressão de quem re-
conhece que Deus lhe foi misericordioso, não 
somente ao individual, mas como povo, Deus 
foi misericordioso com o povo de Israel, com a 
humanidade ao nos agraciar com a encarnação 
do verbo. 
Assim, Maria é a primeira a experimentar a 
misericórdia do Verbo de Deus, que é Deus 
mesmo; Maria é o modelo de quem experimen-
tou a misericórdia como erguimento da dignida-
de, seja por ser preservada do pecado, seja por 
ter sido retirada da humilhação social e religio-
sa.O Ano Santo da Misericórdia seja esse tem-
po de conversão e perdão e de buscar uma jus-
tiça que ultrapasse a justiça humana e chegue 
a este erguimento dos filhos e filhas de Deus.

NELSON TEIXEIRA 
CNLB-SUL 1 / LEIGO SALETINO 

MARIA MÃE DA MISERICÓRDIA
O SAVs (Serviço de Animação Vocacional Saletino) em parceria com a Irmãs da Divina 
Vontade e a Paróquia Nossa Senhora do Carmo da Vila Paulistana promoveram de 25 a 
27 de setembro, o 1º Despertar Vocacional (espécie de retiro) com os jovens da Crisma, 

dos coroinhas, cerimoniário e alguns catequizandos da referida paróquia. 
Destacamos um agradecimento ao Conselho Provincial na pessoa do Padre Pro-
vincial Edegard da Silva Júnior, MS pela ajuda e incentivo, como também a ajuda 
de imensos voluntários para o bom êxito do encontro: a presença amiga e fraterna 

do Padre Alfredo Granzotto, MS que cedeu a Casa de Maria onde aconteceu o evento; a disponibi-
lidade do Padre João Holek, ms e a visita dos formandos Saletinos: Lucas e Advan que residem na 
casa da Chácara; com certeza, isso tudo foi de grande valia para a vocação dos jovens participantes.
Participaram do encontro 48 jovens, moças e rapazes, desde os 11 até a faixa dos 20 anos de idade. 
O Despertar teve início na noite de sexta feira. 
Ao longo dos dias do encontro, diversas celebrações foram realizadas como: celebração em torno da 
Cruz do Senhor e aos pés da materna proteção de Nossa Senhora, Santa Missa, Jardim da Reconci-
liação, oração do Terço e celebração de encerramento. Ainda, nos dias de encontro, tivemos a alegria 
de contar com a presença do Irmão Henrique Aguiar, MS, bem como das Irmãs Inês e Marlene que, 
juntos com o Irmão Edvan Santos, MS formaram a equipe de condução do encontro.
Os temas trabalhados foram: Vocação de for-
ma geral, vocação específica, vocação na 
Sagrada Escritura, a vocação: berço familiar, 
carismas... suscitando nos jovens profundos 
questionamentos sobre o sentido da existên-
cia e sobre a felicidade que Deus nos reserva. 
Registramos aqui, por fim, algu-
mas palavras da Irª Inês: “o ser hu-
mano realiza-se de forma madura na 
liberdade, inteligência e vontade” e do Ir. Hen-
rique: “jovens, ‘sim’ e ‘não’ são as palavras 
que vai acompanhá-los por toda vida”. 
Fica agora o compromisso de levar para a vida os dias vividos e da oração por estes jovens, para 
que eles possam discernir melhor a sua vocação, a fim de que, conscientemente, possam  dar  o  seu  
SIM generoso, ao serviço na Messe do Senhor, a Virgem Santíssima sustente as vocações e condu-
za sempre pastores e ovelhas ao seu Filho Jesus.

 Ir. Henrique Aguiar, MS

1º DESPERTAR VOCACIONAL - SP

Dia 10 de Outubro a catequese na Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo, foi brincante, segui-
da da Santa Missa presidida pelo padre João, 
na qual teve uma singela homenagem à Nossa 
Senhora Aparecida e à noite teve o bingo para as 
crianças na comunidade das Graças.
Dia 12 de Outubro a comunidade Aparecida dis-
tribuiu picolés, bolo e doces à tarde e finalizou o 
dia com a Santa Missa em louvor à Nossa Senho-
ra Aparecida!

VIVA AS CRIANÇAS!  VIVAAAAAAAAA!

COMEMORAÇÃO DO DIA  DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 E FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS

TEXTOS: 
FERNANDO AMADO / DENISE RAMOS

No dia 12 de Outubro foi realizada a procissão 
da Imagem na comunidade de Nossa Senhora 
Aparecida, com a presença dos Padres João e 
Renildo que celebraram a missa e também lem-
braram o dia das crianças. A festa foi finalizada 
com entrega de canetas e bolo.



• BOLETIM INFORMATIVO • P. N. S. DO CARMO • ANO I • Nº 08 • NOVEMBRO • 2015 • www.paroquiansdocarmo.com.br •

“SANTO, SANTO É,
SANTO, SANTO É,

DEUS DO UNIVERSO
OH! SENHOR JAVÉ!
OH! SENHOR JAVÉ!”

Cantamos em toda Celebração Eucarística, 
“Santo é o Senhor Javé”, proclamando o que já 
no AT, Deus era sempre denominado o “Santo” a 
quem deveria ser prestado todo louvor e profunda 
adoração. 
Assim a santidade, tem sua expressão e seu signi-
ficado mais alto em Deus, porque Ele é o “Santo”. 
Deus comunicou sua santidade ao longo da histó-
ria da Salvação, onde esta culmina e se manifesta 
de forma mais evidente no seu Filho Jesus Cristo, 
o qual estende sua santidade a todos aqueles e 
aquelas que se põem a caminho, em seu segui-
mento e vivem com o mesmo propósito e senti-
mento que Ele. 
Estamos no mês de Novembro em que celebramos 
dois momentos litúrgicos na vida da Igreja, que nos 
levam a uma profunda reflexão: Finados; dia em 
que fazemos memória de todos aqueles que ao re-
ceberem o convite, o chamado de Deus a viverem 
sua vida segundo o seu projeto se põe a caminho 
como peregrino, respondendo no cotidiano de sua 
vida os apelos de Deus e que já nos precederam 
junto de Deus e que por responderem com genero-
sidade e na fidelidade a tal chamado hoje nos são 
de modelo e nos dizem com a vida que a santidade 
é possível a todos. 
Assim celebrar a memória daqueles que já nos 
precederam é celebrar e entrar em profunda refle-
xão sobre a vocação a qual fomos chamados e nos 
convoca a celebrar o dia de todos os Santos. 
A Igreja celebra a festa de todos os Santos, ou seja, 
celebra a vida de todos aqueles que nos precede-
ram e viveram de modo exemplar as bem-aven-
turanças proclamadas e ditadas por Jesus como 
norma de vida para todo o cristão. 
Celebramos o dia de todos os santos. 
É festa! Quem é, ou quem são os santos? 
A Bíblia nos diz: “Eles lavaram e alvejaram suas 
roupas no sangue do Cordeiro” (Ap 7, 14). 
As bem-aventuranças, proclamadas por Jesus nos 
motiva e nos convida a sermos sempre mais segui-
dores do mestre e construtores de um mundo onde 
é possível não só proclamá-las com a boca, mas, 
sobretudo, com a vida segundo o projeto de Deus.  
O que é a Santidade, senão receber o convite, o 
chamado de Deus feito a cada ser humano de vi-
ver a vocação de ser “imagem e semelhança de 
Deus”, vocação esta de filhos e filhas de Deus, 
num modo peculiar, novo de viver, conforme Jesus 
Cristo a revelou?
Santo é, portanto, todo aquele, toda aquela que se 
põe a serviço de Deus e vive para o outro, vive o 
altruísmo, fazendo de sua vida uma entrega gene-
rosa a Jesus Cristo e seu Reino.
O que é santidade? Santidade é dom de Deus, é 
iniciativa Dele, mas é também e, sobretudo, 
resposta positiva do ser humano à sua iniciativa. 
Esta envolve toda a vida. 
Este dom, o recebemos no batismo, onde fomos 
marcados, selados, com a vocação à santidade. 
Todos nós somos chamados a sermos santos. 
Portanto, ser santo não é privilégio de algumas 
pessoas, mas sim responsabilidade e resposta de 
cada um de nós, àquele que nos chamou e nos 
convocou a vivermos tal vocação.
A Vocação cristã = Vocação à Santidade é a vo-
cação do ser humano, o chamado fundamental a 
cada pessoa, é a realização do sonho, do projeto, 
do plano de Deus. 
Deus tem um plano, um projeto, um sonho para

cada pessoa que é a plena realização. Ele a cha-
ma para a vida, a ser feliz, a chama à santidade. 
Deus ama a cada um de nós seres humanos e nos 
quer felizes, nos chama, nos convida e nos convo-
ca a sermos santos.     
O cristão vive a realidade pessoal na história e 
no tempo, iluminado pela fé, sustentado pela es-
perança e movido pela caridade, como vocação à 
santidade, a qual adere pelo processo contínuo de 
conversão que envolve todo o seu ser e todo o seu 
agir. Processo de conversão que consiste em uma 
passagem continua de morte e ressurreição para 
formas mais perfeitas de caridade; assim o cristão 
e o mesmo povo cristão se sentem peregrinos so-
bre esta terra para a pátria definitiva. Sabe viver 
debaixo de uma tenda como peregrinos, estrangei-
ro, de passagem. Cada momento, cada realidade, 
cada situação é provisória e se faz sempre urgente 
a “urgência” de converter-se mais profundamen-
te. 
O mistério Pascal de morte e ressurreição é princí-
pio, centro e cume da vida do cristão. Neste sentido 
sua vida é desde o seu nascimento um itinerário, 
uma aventura espiritual. Ser santo, portanto, não é 
privilégio de algumas pessoas, mas sim resposta 
generosa e responsável àquele que o chamou, o 
convidou e o convocou a viver tal vocação.
A Igreja nos apresenta diversos exemplos de pes-
soas que por seguirem Jesus Cristo plenamente, 
até as últimas consequências, são proclamados 
bem-aventurados, são proclamados santas e san-
tos. São pessoas que nós a recordamos como mo-
delo, porque dedicaram tudo de si à evangelização 
e à concretização da mensagem de Jesus na pró-
pria vivência do seu dia-a-dia.
Dentro deste contexto de reflexão à santidade é 
que nós Irmãs da Divina Vontade, desejamos par-
tilhar e fazer conhecer um pouco mais, a vida e o 
caminho de santidade que a bem-aventurada Gae-
tana Sterni, nossa fundadora viveu e que hoje nos 
é intercessora junto de Deus e pode ser modelo 
e testemunho que nos ajuda a viver e a dizer que 
a santidade não é privilégio de alguns, mas, que 
é uma possibilidade para todos. A bem-aventura-
da Madre Gaetana Sterni nasceu aos 26 de junho 
de 1827, na Itália e faleceu dia 26 de Novembro 
de 1889. Sua Autobiografia é testemunho e reco-
nhecimento do grande amor e ternura de Deus 
sobre ela. O caminho por ela percorrido; é desde 
cedo marcado no desejo e no empenho de viver 
os valores do reino que é o amor, a solidariedade, 
a justiça, a fraternidade, a compaixão, a ternura, a 
benevolência, a caridade, o perdão, a esperança. 
A este empenho ela coloca tudo de si, inteligência, 
vontade, tempo para construir no cotidiano de sua 
vida, o projeto de Deus, o seu ser vocacionada: 
“Descobrir e realizar a Vontade de Deus. Amar e 
ser amada – conquista do cotidiano no processo 
de santidade que mais tarde será traduzido no 
“Santo zelo pelo bem do próximo” e deixado como 
herança e patrimônio a nós Irmãs da Divina Vonta-
de e a todos aqueles e aquelas que desejam per-
correr  este mesmo caminho rumo à santidade.
Concluímos que a vida familiar vivida na fé – cari-
dade – esperança, valores do Reino, é construtora 
da vida dos Santos.
Mas quem é esta mulher, qual o segredo, qual be-
leza, qual fascínio para encontrar e estar no co-
ração de Deus? Gaetana, mulher que encontrou 
um lugar no coração de Deus, porque fez de toda 
a sua vida um caminho constante à santidade, na 
busca constante de Fazer a Vontade de Deus.
Seu segredo? Buscar, descobrir e realizar a 
Vontade de Deus no dia–a–dia, mesmo que 
custassem sacrifícios, privações e sofrimentos: 
“Pai, se quiseres afastar de mim esta taça...

no entanto não se faça a minha vontade, mas a 
tua”! (Lc 22, 42). 
Assim reza Gaetana quando Deus a pede de en-
trar no Asilo (casa de mendicância), lugar a ela tão 
repugnante. Sua beleza? Está no cconcretização e 
animação de ter um grande zelo e amor ao próxi-
mo que se encontra em situação de necessidade. 
E que este ano estamos celebrando 150 anos de 
existência.
onstante compromisso de viver sempre mais inten-
samente ser cristã, na ótica da Vontade de Deus, 
que ela a traduz na sua vida como “amor”, zelo ao 
próximo e em particular ao mais necessitado. 
Seu fascínio? Traduzir no concreto o que acredi-
ta enamorar-se cada dia mais do seu Senhor, a 
tal ponto de identificar-se com Ele e poder dizer: 
“Jesus de Gaetana, Gaetana de Jesus”. 
(AF p.127).
A contemplação, a intimidade, a oração, a partici-
pação aos sacramentos, foram desde cedo para 
ela, pontos chaves no construir uma espiritualidade 
que fosse própria e que a fizesse mais tarde sentir 
a necessidade de condividir, partilhar com pessoas 
este mesmo ideal e espiritualidade. 
Assim nasce a Congregação das Irmãs da Divi-
na Vontade com o carisma, com a espiritualidade 
que lhe é própria “Fazer a Vontade de Deus” na 
concretização e animação de ter um grande zelo e 
amor ao próximo que se encontra em situação de 
necessidade. E que este ano estamos celebrando 
150 anos de existência.

Irmã Inês de Góes Encarnação

“O CAMINHO DA SANTIDADE”
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Você se importa com as crianças e adolescen-
tes? Exerça sua cidadania, vote na Eleição p/ 
Conselheiro Tutelar.
No dia 15/11/2015 acontecerá a Eleição para 
Conselheiros Tutelares das 8h às 16h, a região 
da Zona Norte possui seis Conselhos Tutelares: 
Brasilândia, Casa Verde , Freguesia do Ó, Santa-
na , Vila Maria e Jaçanã. Este último se refere ao 
nosso território. 
O Conselho Tutelar do Jaçanã fica na Avenida 
Paulo Lincoln do Valle Pontin, 800 ao lado da 
Delegacia de Policia 73º  DP Jaçanã. É o órgão 
responsável em atender situações relacionadas 
às crianças e adolescentes, conforme o ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente.  
Em cada Conselho trabalham cinco Conselheiros 
escolhidos pela comunidade, para um mandato 
de quatro anos. Embora a votação seja voluntária 
é importantíssimo a nossa participação dessa es-
colha que refletirá na qualidade do atendimento 
às crianças e adolescentes das nossas famílias.
As Principais Funções do Conselho Tutelar são:
• receber a comunicação dos casos de suspeita 
ou confirmação de maus tratos e determinar as 
medidas de proteção necessárias;
• determinar matricula e freqüência obrigatória 
em estabelecimento oficial de ensino fundamen-
tal, garantido assim que crianças e adolescentes 
tenham acesso à escola;
• requisitar certidões de nascimento e óbito de 
crianças ou adolescentes, quando necessário;
• atender e aconselhar pais ou responsáveis, 
aplicando medidas de encaminhamento a: pro-
gramas de promoção à família, tratamento psico-
lógico ou psiquiátrico, tratamento de dependên-
cia química;
• orientar pais ou responsáveis para que cum-
pram a obrigação de matricularem seus filhos 
no ensino fundamental,  acompanhando sua fre-
qüência e aproveitamento escolar;
• requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, 
educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança;
• encaminhar ao Ministério Público as infrações 
contra os direitos de crianças e adolescentes.

Na página da Prefeitura em Coordenação 
de Políticas para crianças e Adolescentes 
está a lista de candidatos.

Texto: Simone Carvalho

QUEM PODE VOTAR? 

Pessoas maiores de 16 anos, com título de elei-
tor emitido até o dia 3 de abril de 2015. O voto é 
facultativo e secreto e cada eleitor poderá esco-
lher até cinco (5) candidatos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
Documento de identificação com foto 
Título de Eleitor. 
Local de votação: 
Os eleitores deverão votar em sua região de do-
micílio eleitoral.

ELEIÇÕES: 
CONSELHO TUTELAR 

CONSELHO TUTELAR
 JAÇANÃ

EMEF Antonio Sant Ana Galvao, Frei 
R: General Jeronimo Furtado, 715 - Jd. Modelo
EMEI Jonise Maximo da Fonseca, Prof. 
R: Miguel Arrojado Lisboa, 153 - Jd. Modelo 
EMEF Julio Marcondes Salgado, Gen. 
Av. Edu Chaves, 1289 - Pq. Edu Chaves 
EMEF Lourenco Filho 
R: São Geraldin, 212 - Vl. Constança 
EMEF Octavio Pereira Lopes 
R: Alcy Borges dos Santos, 242 - Guapira 

CONSELHO TUTELAR
TREMEMBÉ

EMEF Profa. Esmeralda Salles Pereira Ramos
R: Mª Amalia Lopes Azevedo, 2167 - Jd. Yara
EMEF Hipolito Jose da Costa
Rua Augusto Rodrigues, 272  - Jd.  Fontalis
CEU Jaçanã 
R: Antônio César Neto, 105 - Jaçanã
EMEF Joao Ramos - Pernambuco - Abolicionista
R: Joao Nicolau Chamma, 253 - Jd. Virginia Bianca
EMEF Noe Azevedo, Prof
R: Sao Cleto, 165 -Jd. Denise
EMEF Rondon, Mal. 
R: do Buruí,  120 - Pq. Casa de Pedra
EMEF Antonia e  Artur Begbie
R: Ilha de Marui, 100 - Jd. Campos

LOCAIS DE VOTAÇÃO

 desse mês trás ANTÔNIA SANTANA conhecida como TONINHA 
tem 65 anos de idade, natural de Sergipe, início na 
caminhada cristã aos 8 anos de idade e recebeu o sacramento da 
Eucaristia, na paróquia Santa Ana, em Simão Dias, no estado de 

Sergipe, deu-se ai o inicio à sua jornada na obra de Deus.
Chegou em São Paulo aos 15 anos, no bairro da Freguesia do 
Ó, onde foi catequista na paróquia São José por alguns anos.

Em meados de 1975, Toninha mudou-se para a  pequena Vila Paulistana, e passou a fazer parte das 
ações sociais que existiam na ainda capela Nossa Senhora do Carmo.
Toninha é conhecida por sua maneira única e autêntica de catequizar, sua catequese 
é orante e envolvente!
Muitos jovens foram evangelizados através de grupo de reflexão e também da 
música, ensinou a ainda ensina crianças a tocar violão e teclado.
Catequista por amor e com amor, hoje catequiza na Comunidade de 
Lourdes.

Passagem bíblica que lhe toca ao coração: “Jesus chamou uma 
criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos 
declaro: se não vos transformardes e vos tornardes como 
criancinhas, não entrareis no Reino dos céus. Aquele que se 
fizer humilde como esta criança será maior no Reino dos céus”. 
Mateus 18:2- 4

Entrevista e Texto : 
Denise Ramos



Aniversariantes
dizimistas dO  MÊS DE novembro
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PAROQUIA N. S. DO CARMO

Alaide Dos Anjos
Alex Wagner Baranzeli
Aline Passos Ramos

Alvaro Porfirio Fernandes
Anderson bispo da cruz

Angela Maria Nogueira de Jesus
Arlete da Conceição Martins da Cruz

Carlos Roberto da Silva
Cicero Sabino

Cleide Alves Soares
Dagmar Regina de Souza

Elenita da Silva Pereira
Eliene Nunes de Aguiar Silva

Elza Rocha dos Santos
Fatima Aparecida Coelho
Fidelcino Jose dos Santos

Heder Luiz Araujo
Ilca Aparecida da Costa

Ingrid Monteiro Leite
Joaquina Aparecida Andrade

Jose Joaquim de Brito
Josefa Sonia do Nascimento Costa

Josefa Vanubia Pontes Moreira
Lilia Meira O. da Silva
Luana Passos Ramos

Luzene Souza Lopes Brito
Manoel Inacio Pereira

Manuel Bezerra de Medeiros
Maria Aparecida Brandão
Maria das Graças da Silva
Maria Elza Aguiar da Silva

Maria Iray de Souza
Maria Lopes Dantas

Maria Luciene Oliveira
Maria Luzia dos Santos

Marlene P. Souza
Messias Donizeti

Naldice Rosa de Souza
Neildes Gonzaga G. Lima

Neusa Maria Pontelli da Costa
Padre João da Silva Holek

Pedro Neves da Cruz
Rita Barbosa de Medeiros

Rogerio Osti
Rosirene Vieira de Oliveira Braga

Sebastião Aparecido Tavares
Solange Silva Santos

Tayrini Borges de Suoza
Terezinha Gonçalves Rocha

Valdemar Oliveira Santos
Valdemir Vieira Santos

Valdirene Alves do Santos
Vanda Donizete Santos

Vanessa Domingos Costa
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QUERIDO IRMÃO E IRMÃ DIZIMISTA

Que bom tê-lo (a) em nosso meio e sentir o 
quanto é importante para a nossa comunida-
de. Você realmente tem um coração generoso 
e sensível para com as obras de Deus.
Com o Dizimo você esta ajudando a transfor-
mar a igreja para que ela seja mais unida e 
fraterna, a fim de que ela possa cumprir com 
sua missão que é evangelizar a todos.
Muito obrigado pela sua participação. 
Que Deus lhe dê cada vez mais um coração 
fiel e generoso por que: “Deus ama quem dá 
com alegria” (2COR 9,7).
Que Deus o (a) abençoe!

Pastoral do Dizimo

COM. N. S. DAS GRAÇAS

Aluiza Rodrigues dos santos
Aparecida Menezes de Oliveira

Cleide Vieira
José Raimundo Lopes Vieira
Maria da Glória Costa e Silva

Maria de Lurdes Almeida
Maria do Carmo F. de Oliveira
Maria Valanir Ferreira da Silva

A Pastoral da Criança da Paróquia Nossa Senhora do Car-
mo, do Setor Jaçanã realizou no dia 10 de outubro (sába-
do) Festa do Dia das Crianças para aproximadamente 200 
pessoas, de todas as Comunidades da Paróquia: 
Aparecida, Carmo, Graças, Lurdes e Salette, oportunidade 
que foi realizada a Celebração da Vida. Com distribuição 
de doces, com oficinas de: Pintura de rosto, pinturas de 
quadros, de Brinquedos de EVA, Sucata, pintura de unhas, 
Brinquedo coletivos: piscina de bolinhas e cama elástica. 
Com competição de corrida de saco, logo após foram dis-
tribuídos: batata fritas; lanches, 
algodão doce, bolo e refrigerante e saquinhos de doces. 
A festa foi realizada graças a colaboração das Lideres Co-
munitárias, Equipe de Apoio e Voluntários, também de do-
ações recebidas pela equipe. 
A Pastoral Criança realiza visitas domiciliares e mensal-
mente Celebração da Vida nas Comunidades: da Matriz 
Nossa Senhora do Carmo todo primeiro sábado de cada 
mês as 15:00 horas,  Nossa Senhora de Lurdes todo ulti-
mo domingo  de cada mês  as 09:00 horas, Nossa Senhora 
da Salette todo o terceiro sábado do mês as 15:00 horas. 
A comunidade Nossa Senhora das Graças retomara as 
suas atividades assim que terminar a formação das duas 
lideres que esta sendo realizada pela Coordenação Regio-
nal da Pastoral da Criança na Cúria de Santana.

Janina Maria Bomfim Teixeira
Leiga Saletina 

Coordenadora Paroquial da 
Pastoral da Criança

De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto

Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto

E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive

Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama

Mas que seja infinito enquanto dure.

SONETO DE FIDELIDADE

Vinicius de Morais


