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     06 DE JANEIRO É DIA DOS SANTOS REIS

“SÃO TRÊS REIS QUE CHEGAM LÁ DO ORIENTE, 
PARA VER UM REI QUE ACABA DE NASCER

DIZEM QUE UM É BRANCO, OUTRO COR DE JAMBO, 
OUTRO REI É NEGRO E VIERAM VER: 

O NOVO REI QUE NASCEU, IGUAL ESTRELA NO CÉU...”

O “Dia dos Reis” ou “Dia dos Santos Reis” comemorado em 06 de janeiro é o 
dia que Jesus Cristo recém-nascido recebeu a visita dos 3 Reis Magos, vindos do 
Oriente; a data marca, para os católicos, o dia para a veneração dos Reis Magos, 

que a tradição surgida no século VIII converteu nos santos Belchior, Gaspar e Baltazar.
A história dos Reis magos diz que eles esperavam pelo Salvador. Deus os recompensou 
pela retidão com uma maravilhosa estrela guia reconhecida pela sabedoria de suas mentes 
como o sinal de ser seguido, para a orientação de seus passos até onde se achava o Menino 
Jesus.
Foram eles que mostraram ao mundo o cumprimento das profecias de séculos, chegando no 
palácio do Rei Herodes de surpresa e perguntando pelo “Messias, o recém-nascido rei dos 
judeus”. Nesta época aquele tirano reprimia a população pelo medo, com ira sanguinária. 
Mas os Reis Magos não temeram, prosseguindo sua busca e encontraram o Menino Jesus.
A Bíblia diz que os Reis Magos chegaram à casa e viram o Menino Jesus com sua mãe. 
Isto porque José já tinha providenciado uma moradia muito pobre, mas mais apropriada, do 
que a gruta de Belém onde Jesus nascera. Ali os Reis Magos, depois de adorar o Messias, 
entregaram os presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro significa a realeza de Jesus; 
o incenso, sua essência divina, e a mirra, sua essência humana. Prestada a homenagem, 
voltaram para suas nações, evitando o contato com Herodes, como lhes indicou o anjo do Senhor.
No dia 06 de janeiro termina para os católicos os festejos natalícios; sendo o dia em que 
são desarmados os presépios e árvores de natal e, por conseguinte, são retirados todos os 
enfeites natalícios.
A Folia de Reis é uma festa religiosa de origem portuguesa, que chegou no Brasil no século 
XVIII e aqui se associou a tradição de comemorar o nascimento de Jesus e a visita dos Reis 
Magos. Inicia-se no dia 24 de dezembro e vai até o dia 06 de janeiro. São cantores e instru-
mentistas que vão de casa em casa, levando a “Bandeira dos Santos Reis”, entoando verso 
relativos à visitas dos Reis magos ao Menino Jesus, pedindo uma oferta e, na passagem da 
bandeira, a bênção para a casa e para a família. É uma manifestação de fé de rara beleza. 
Os versos são preservados de geração em geração pela tradição oral.

“...E TRAZEM OURO, INCENSO E MIRRA, 
PRÁ FESTEJAR O NOVO REI-QUE TEM PODER 
E MAJESTADE, QUE VEM DO CÉU E QUE É DE 

DEUS, QUE VAI SOFRER E QUE VAI 
MORRER E QUE NOS LIBERTARÁ!!!”

VIVA OS TRÊS REIS DO ORIENTE! 
VIVA O MENINO DEUS!

                                
          PE. JOÃO HOLEK

APROXIMAVAM - SE DE JESUS OS PUBLICANOS E OS PECADORES PARA OUVI - LO. (LUCAS: 15,1)

SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE 
DEUS, MARIA DIA MUNDIAL DA PAZ 

01- 01- 2016
No oitavo dia depois do Natal, celebramos a 
festa de MARIA, MÃE DE DEUS, portanto 
iniciar o ano civil com esta celebração, 
solenidade e festa, é muito significativo, pois 
nos põe na perspectiva do discipulado. 
Maria é modelo do discípulo: mulher que 
escuta a Palavra e põe em prática o que 
escutou. A atitude de Maria é pedagógica: 
a compreensão do mistério de Deus supõe 
tempo e um itinerário pelo qual o ouvinte 
é conduzido ao mistério Pascal de Jesus 
Cristo, lugar teológico a partir do qual toda a 
história da salvação é compreendida na sua 
unidade.
Embora o ano litúrgico seja independente 
do ano civil, é difícil não lembrar que hoje 
é “Ano Novo” e é também o “Dia Mundial 
da Paz”. A cada ano, o Papa escolhe um 
tema para este dia. Neste 49º Dia Mundial 
da Paz, Papa Francisco escolheu o tema: 
“Vence a indiferença e conquista a Paz”. 
Com este tema “recorda aos cristãos que 
uma das causas principais da falta de 
paz no mundo é a indiferença em relação 
aos flagelos atuais [...]. Recorda também 
que a paz é um bem que não se obtém 
sem esforços e convida cada cristão a se 
empenhar, no campo que lhe é próprio, 
para ajudar construir a paz” (texto tirado 
partes da liturgia diária).

IRMÃ INÊS DE GOES ENCARNAÇÃO
IRMÃ DA DIVINA VONTADE

Deus envíou o seu filho, 
nascido de uma mulher.
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PADRE JOÃO DA SILVA HOLEK, hoje, 
louvamos a Deus, pelo dom de sua 
vida, há acontecimentos e datas que 

não podemos esquecer e no que diz res-
peito a sua vocação, muito mais se torna 
importante fazer memória, principalmente a 
Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Duran-
te o seu tempo de seminarista, Padre. João 
sempre foi referência para a nossa Paróquia 
na caminhada e na luta. Abençoada pela sua 
presença e pelo seu trabalho, sua sabedo-
ria pastoral nos anos aqui vividos lá inicio 
de sua vida religiosa e agora como Pároco. 
Festejar 25 anos de ordenação sacerdotal é 
ter a chance de fazer novos amigos, ajudar 
mais pessoas, ensinar e apreender novas 
lições, sorrir e chorar por novos motivos, amar 
mais ao próximo e dar cada vez mais ampa-
ro, rezar mais preces e agradecer cada vez 
mais vezes e também amadurecer um pouco 
mais e olhar a sua missão de lançar as redes 
como uma dádiva de Deus. Nós Missionários 
Leigos e Leigas de Nossa Senhora da 
Salette, aqui presentes compreendemos 
um pouco a vocação para o sacerdócio, 
como sendo um dom divinal, um dom para 
o qual é preciso abrir mão de muitas coi-
sas essenciais na vida, como família, o 
conforto, os amigos, a liberdade, um ver-
dadeiro despojar-se de si mesmo, para 
que no fim, se obtenha o tudo ofertado 
pelas mãos de Deus. Poderíamos parafrasear o 
Profeta Isaias citado Evangelho de Lucas 4,18 
“O Espírito do Senhor esta sobre mim, 
porque ele me consagrou com a unção 
sacerdotal, para anunciar a Boa Noticia aos 
pobres; enviou-me para proclamar a 
libertação aos presos e aos cegos a 
recuperação da vista; para libertar os 
oprimidos”.
Por isso ser grato, estar disposto, muitas vezes 
não ser compreendido, é ser forte, destemido, 
mesmo que o coração esteja partido pela dor, 
é ser rima, é ser verso, é ver Deus no universo.

“TU ÉS SACERDOTE PARA SEMPRE, SEGUNDO A ORDEM DE MELQUISEDEC”!

CEDESP NA ZONA NORTE

CEDESP DOM BOSCO  
AV: ANTONELO DA MESSINA, 143 
VL PAULISTANA - TEL: 2242 4767

• Assistente Administrativo;
• Montagem e recuperação 

de computadores. 

•
CEDESP PROMOVE 

RUA PEDRO GOMES, Nº 25 
VILA ALBERTINA  - TEL: 2991-5633

•  Assistente Administrativo

•
CEDESP SÃO BENEDITO  

RUA IGARITÉ, 338
JAÇANÃ - TEL: 2247 2748

• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO;
• OPERAÇÃO DE SUPERMERCADO;

• ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS;
•TURISMO E HOTELARIA;

 • HOSPITALIDADE.

Caracterização do serviço: Desenvolvimen-
to de atividades com adolescentes, jovens 
e adultos, com idade a partir de 15 anos 
até 59 anos, com a finalidade de investir na 
formação profissional.
Funcionamento: De segunda a sexta- feira, 
em turnos de 4 horas para o período diurno 
e 3 horas para o noturno. Horário de atendi-
mento das 8 ás 11h e das 13 ás 16h. 
Levar Original e Cópia:
•RG do adolescente ou do adulto que fará 
o curso;
•RG e CPF do responsável (se menor);
•Comprovante de residência.

CEDESP: 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E PRODUTIVO PARA 
ADOLESCENTES, 

JOVENS E ADULTOS

SIMONE CARVALHO

Conforme divulgamos na edição de novembro 
nº  08   -   InfoCarmo, quanto    a   ELEIÇÃO 
DO CONSELHO TUTELAR que ocorreria no 
dia 15/11/2015, reiteramos a informação da 
sua anulação, devido a problemas em diversas 
urnas eletrônicas.
A data foi adiada para 21/02/2016, e vamos 
aproveitar para melhor divulgar a importância 
deste trabalho para o futuro de crianças, ado-
lescentes e suas famílias da nossa sociedade.

PASCOM

Comemorar os 25 anos de ordenação é 
comemorar a vida, pois o sacerdote não 
é apenas o homem da liturgia, mas, 
aquele que faz da sua vida um culto litúrgico, 
identificando-se com a realidade da cruz, que é 
doação, amor e entrega aos irmãos e a igreja, 
fazendo da sua vida um sacramento intenso e 
fecundo. 
Não podemos deixar de citar o seu amor, 
compromisso e zelo com Província da 
Imaculada Conceição dos Missionários de 
Nossa Senhora da Salette, mais ainda com o 
compromisso da mensagem de Maria em La 
Salette, como Missionário da Reconciliação.   
Agradecemos pelo seu continuo esforço, zelo 
e dedicação e principalmente, por ser este fiel 
amigo e pai espiritual que conduz amorosa-
mente nossos passos em direção ao Reino 
de Deus.
Parabéns Padre Joãozinho nesse dia tão 
grandioso na Festa de Maria Imaculada, mãe 
da igreja e que São Paulo Apóstolo que é 
Patrono da nossa Arquidiocese, impulsione 
cada vez mais a assumir sua vida sacerdotal.
Continue sendo servidor da misericór-
dia de Deus pelo seu povo e anima-
dor na prática da misericórdia cristã nas 
comunidades onde for chamado a servir.

 
SAUDAÇÕES SALETINAS  

GRUPO DE LEIGOS SALETINOS 
NOSSA SENHORA CARMO

COORDENADOR NELSON TEIXEIRA  
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desse mês é SUELI FRANÇA DOS SANTOS, tem 3 filhos 
moradora no bairro à 25 anos participa da paróquia desde 1993, 
iniciou na comunidade na Pastoral da Catequese na época do 

 Pe. Claudino,  fez o E.C.C. e trabalhou neste movimento  
por muitos anos, ajudou Pe. Ildefonso na organização de 
Pastorais, mapeamento das ruas  para as missões  no ano 

de 2000, ajudou também  na secretária, e fez parte do CPA, naquela época; participou  da 
Pastoral do Batismo  por uns 10 anos, e conheceu Dona Jandira que a ensinou muito, e começou a 
participar da equipe de liturgia. 
Foi convidada a trabalhar na casa paroquial no ano de 2002  com a chegada do Pe. Edegar, 
trabalhou por muitos anos, e às vezes ajudava Salete na secretaria quando a mesma tirava 
férias, após a sua morte, passou a trabalhar na secretaria onde esta até hoje.
“Fico muito contente com o serviço que faço na secretária e na Pastoral de Liturgia e no 
CPP, procuro faze-lo com muito zelo e carinho, conheço muita gente no atendimento na 
secretaria, e sempre  tiro muitas lições de vida, pois cada pessoa que passa  por lá deixa 
um ensinamento, uma mensagem, que me faz crescer  e tentar ser uma pessoa melhor 
para o próximo e para a COMUNIDADE, me esforço para aprender cada vez mais, e me 
coloco a disposição pra qualquer  dúvida e apoio”.
Participo sempre dos retiros das secretária duas vezes ao ano este último foi lido um 
texto que achei interessante e uma parte dele diz:“ A secretária é lugar de silencio: a 
algazarra perturba e atrapalha tanto a quem serve como a quem esta sendo - ou querendo 
ser - atendido”.
Afinal, ela é secretária de uma comunidade paroquial. 
A Paróquia é a primeira interessada em que haja clima tal de 
respeito pelo trabalho da secretária para que ela possa ser 
expressão acolhedora e prestativa da própria Paróquia. 
Só poderá ser cobrada por seus serviços, se houver a 
indispensável colaboração de todos. Para cooperar com o bom 
andamento dos serviços e garantir a tranquilidade ao 
ambiente, sugiro esta regra de ouro: “Se você não tiver o que 
fazer, não o faça na secretária!”
Que este ano de 2016 seja repleto de paz, saúde e 
alegria para todos vocês.

Abraço a todos e sempre estou a sua disposição.

ENTREVISTA E TEXTO: DENISE RAMOS

PASTOTAL SOLIDARIEDADE 

Em continuidade a informação do mês 
passado, sobre a Ação do Bazar, realizada 
pela Pastoral da Solidariedade, este mês 
trazemos a Ação de Distribuição de cestas 
básicas, mensalmente montadas com as do-
ações recebidas na Paróquia e ajudam mui-
tas famílias por um determinado tempo, mas 
atualmente existe uma fila de espera. 
Pessoas com reais dificuldades e neces-
sidades dessa ajuda, podem realizar um 
cadastro e dialogar com os membros da 
Pastoral, as famílias que recebem são 
visitadas por eles.

Em especial, no mês de dezembro, a 
Pastoral da Solidariedade realizou uma 
festa em comemoração ao natal com as 
famílias atendidas, além da distribuição 
das cestas básicas, foram entregues pelo 
Papai Noel, saquinhos especiais para as 
crianças, lanche e contou com a animação dos 
membros da Pastoral, do Irmão Edvan e da 
Irmã Marlene.
Que em 2016 continuemos ajudar mais 
famílias carentes e que esta entrega seja 
também um instrumento de evangelização.

SIMONE CARVALHO

CASAMENTO COMUNITÁRIO
No sábado dia 31 de outubro, na Comunidade Nossa Senhora das Graças, o Pe. Renildo 
celebrou a união de 3 casais: Wellington Andrade de Almeida / Lucileide Fernandes de 
Souza, Luciano Medeiros Nunes / Fernanda Prado dos Santos e Alvaro Augusto Bezerra /  
Adriana Baldez da Silva Bezerra.

TRÍDUO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Entre os dias 24 e 27 de novembro a Comunidade Nossa Senhora das Graças celebrou, 
mais uma vez, a Festa da sua Padroeira. 
O Tema deste ano foi: “Maria Mãe da Igreja, modelo de humildade.” 
O Ir. Edvan e o Pe. Renildo ajudaram os fiéis a celebrarem mais um tríduo em honra a 
Nossa Senhora das Graças.



• BOLETIM INFORMATIVO • P. N. S. DO CARMO • ANO I • Nº 10 • JANEIRO • 2016 • www.paroquiansdocarmo.com.br •

• O InfoCarmo é uma publicação da Pastoral da Comunicação (PasCom) da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, com tiragem de 1.000 cópias • Av. Antonelo da Messina, 772 - Vila Paulistana - SP. • 
• contatos: Tel: 2243 - 1333 • e-mail: contato@paroquiansdocarmo.com.br • site: www.paroquiansdocarmo.com.br • facebook: https://www.facebook.com/ParoquiaNossaSenhoraDoCarmo.VilaPaulistana • 

• Responsável: Pe. João Holek / Pe Renildo • Diagramação e Design: Carlos Coin / Fernando Amado • Colunistas: Irmã Inês / Nelson Teixeira • Redação e Reportagem: Denise Ramos • Social: Simone Carvalho •

ANIVERSARIANTES
DIZIMISTAS DO  MÊS DE JANEIRO

NOSSA SENHORA DO CARMO

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 Santos 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 Gonçalves 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
Casimiro Francisco de Silva

ecília de Cassia da Silva Rodrigues
Ceciliana R. de A . S. Silva

Celia Gomes do Nascimento Silva

Celmir Antonia Silva Novaes
Celso de Aguiar Arrais

Claudete Francisca Bono
Claudio Laércio de Souza

Dulcineia dos Santos Barbosa
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
Risoneide Alves Viana

Tania Maria Costa
Thamyres Jesus de Lima

Vanessa de Souza Almeida
waldelice R. N. da Assunção

Yraci Aparecida Caetano De Souza
Zenaide Santos Souza

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Hilda Soares da Silva
Izilda Aparecida Morelo da Silva

João Vasconcelos Teodorio
Laurentina Maria de Figueiredo

 Maria Meneses de Oliveira Pereira
Vera Lucia Manzano Silva

NOSSA SENHORA DA SALETTE

Carlos Rodrigues da Cunha Cruz  
Fernando de Oliveira dos Santos  

Francisco Belarmino Leite  
Graziela Santos Leite 

José de Oliveira Sobrinho  
Maria Conceição Paula Coutinho  

Robson Conrado da Silva 
Terezinha  Jacinto O. Santos  

Valdelice Barbosa M. Menezes  

NOSSA SENHORA DE LOURDES 

Celina dos Santos 
Elenize Aparecida Ferreira de Oliveira

Jaime Vieira
Maria José dos Santos

Palmira Aurélia de Oliveira

Que Deus abençoe tua fidelidade e faça 
prosperar a tua justiça! Continue testemu-
nhando a tua generosidade e fidelidade, 
sendo um dizimista fiel em nossa comunida-
de paroquial! 
Nada melhor, ao final de cada período, que 
aquela gostosa sensação do dever cumpri-
do. 
Nestas situações nos damos conta de como 
Deus é bom, propiciando todas as condi-
ções para vivermos uma vida de serenidade 
e confiança. Ele tudo nos dá e espera de 
nós a retribuição do amor e da fidelidade, 
porque Deus é amor, porque Deus é fiel.
Manifestamos nosso amor e fidelidade a 
Deus quando nos dispomos a amar os nos-
sos irmãos, quando dedicamos algum tem-
po de nossa rotina diária para dialogar com 
Ele através das nossas singelas orações, 
quando cumprimos os nossos compromis-
sos religiosos de participar regularmente da 
Santa Missa dominical, quando somos ge-
nerosos com os mais necessitados, quando 
assumimos e cumprimos fielmente o nosso 
compromisso como dizimistas.
Se um dia nos sentimos chamados a nos 
tornar dizimistas, esforcemo-nos para ser 
fieis a este compromisso livremente assu-
mido. Reflitamos sobre a importância do 
que devolvemos a Deus mensalmente. Se 
constatamos a verdade de sermos amados 
por Deus que jamais deixa de manifestar a 
sua fidelidade.
A nossa fidelidade na retribuição com o Dízi-
mo nada acrescenta a Deus que nada preci-
sa de nós. Certamente se alegrará com a fi-
delidade e regularidade da nossa retribuição 
do Dízimo mensal, porque essa importância 
representa a nossa gratidão e o nosso com-
promisso com a nossa comunidade de fé. 
Através da nossa fidelidade no Dízimo a 
Igreja se torna mais plena, a Evangelização 
acontece, o dinamismo da vida comunitária 
floresce e o céu se abre para fazer chover a 
justiça e a fraternidade.
Este mês você esta comemorando mais 
um ano de vida, e é com muita alegria 
que desejamos ainda mais todas as bên-
çãos de Deus em sua vida.
Feliz Aniversário! 
Parabéns de toda apastoral do dizimo 
e toda a comunidade.

PASTORAL DO DIZIMO

AGRADECIMENTO  AOS 
DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES 

DE JANEIRO


