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MENSAGEM DE AGRADECIMENTO
 Padre João da Silva Holek - ms, que segue para sua nova 

missão, junto a Santuário de Nossa Senhora da Salette 
na Cidade do Rio de Janeiro.

Padre João, parece que foi ontem a sua 
chegada a nossa Paróquia de Nossa 
Senhora do Carmo. Nós o recebemos 
como enviado de Cristo e tamanha 
felicidade foi para nós que como nova 
família o acolhia.
Muitas lembranças ficarão 
guardadas, como por exemplo, suas 
pregações, mas tudo isso foi para 

nos ensinar que a vida é feita também de dores e que são elas que 
nos deixam fortes para enfrentar o bom combate. 
Só temos a lhe agradecer-lhe pelos ensinamentos e força que nos 
deu em suas pregações, afim de que não desistíssemos no meio 
caminho.
Saiba que sua marca já está registrada, não só em nossos 
corações, mas em cada detalhe de nossa vida pastoral e pessoal.  
Seus cuidados e esmeros, para proporcionar aos fieis um lugar 
aconchegante e de oração na igreja, foram além do esperado. 
Como não se lembrar do senhor ao olharmos para imensa cruz de 
Cristo e saber que ali tem um pouco do seu carisma sacerdotal?
A sua missão agora terá prosseguimentos em outra terra, na terra do 
Rio de Janeiro no Santuário de Nossa Senhora da Salette. No foi à 
toa que Jesus o filho de Deus, pronunciou: IDE POR TODO MUNDO 
E PREGAI O EVANGELHO A TODA CRIATURA. 
Os desígnios de Deus não chegam até nos para serem 
desvendados, mas para serem aceitos, cumpridos e vividos com 
total dedicação e fidelidade, guardando no coração assim como 
Maria, e se foi chegado o momento de sua partida devemos acolher 
com todo o discernimento.
Pedimos a benção de Deus para esta nova que missão que 
chega para o seu ministério sacerdotal e pessoal, não diremos 
adeus, preferimos dizer: Até breve, PADRE!

MUITO OBRIGADO POR SUA VOCAÇÃO!

PADRE ALFREDO CELESTINO - MS, 
É com muita alegria que a Paróquia Nossa Senhora do Carmo 

o recebe como pároco.

SEJA MUITO BEM VINDO!!!

A partir de agora, entre nós, o senhor será membro de cada 
família, compartilhará conosco todos os sofrimentos e 
alegrias, cuidará de nós como o Pastor que cuida e 

conhece cada ovelha de seu rebanho.
Apresentar-se-á a Deus em nosso nome oferecendo-lhe nossas pre-
ces e voltará a nós para comunicar-nos o perdão de Deus e a espe-
rança. Que possa nos ensinar perdoar, consolar e abençoar.
Como Deus o amou e assim o chamou para compartilhar com 
Ele todo o mistério da salvação, que o seja sinal de Deus inserido 
sacramentalmente nessa missão apostólica e missionária, e que nos 
ajude a interrogar-nos sobre o sentido da nossa vida e da nossa 
história; Ao receber a convocação do bispo e em virtude da 
obediência abraçada o senhor ofereceu o seu consentimen-
to ao chamado. O chamado a abraçar sua nova missão, sua nova 
Paróquia – Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Mas ao mes-
mo tempo, instigado em sua vocação missionária, o senhor, como 
sacerdote aceitou assumir os desafios desta nova comunida-
de que também o abraça. Sabemos que vai conquistar e ser 
conquistado por esta Paróquia. Mudanças,…, Mudanças… sempre 
cheias de expectativas, todos nós a temos, mas tenha a certeza de 
que nossos corações estão abertos, como o coração de Jesus para 
recebê-lo como nosso novo pároco. Saiba que criamos 
expectativas novas e, em contido entusiasmo, ficamos ansiosos aguar-
dando a sua chegada. A chegada deste nosso novo pastor. Temos uma 
certeza: em tudo o que acontece com a Igreja nas suas várias instân-
cias, a mão de Deus prevalece como o fio condutor. Nessa perspec-
tiva de fé queremos oferecer o nosso apoio e ajuda! Queremos estar 
com o Senhor, nosso novo pastor e do senhor ouvir a voz a nos orien-
tar para caminharmos juntos e em plena sintonia. Oferecemos ao se-
nhor o nosso carinho, amizade e disponibilidade no dia-a-dia da vida 
comunitária. Queremos somar e multiplicar, como convém ao povo de 
Deus. Desejamos que sempre viva com entusiasmo os ensinamentos 
de Cristo propagando o amor fraterno e promovendo a partilha na co-
munidade. Seja mensageiro da Boa Nova, alimentando a nossa fé na 
presença viva de Jesus na Eucaristia; Que como Moisés, abra cami-
nhos de esperança… Que se deixe seduzir todos os dias e momentos 
da vida pelo amor infinito de Cristo fazendo também com que esse 
amor seduza o coração dos filhos de Deus e nossos irmãos; Que trans-
formem em flores os espinhos que poderão ser encontrados nesta ca-
minhada e as pedras em degraus para subir até Deus.… As dores e 
o cansaço em alegria, fé e otimismo; Que deixe transparecer em seu 
rosto o brilho de Jesus para que todos possam dizer: Olhando para ti, vi 
refletido Jesus. E que possa exercer a sua missão no meio de nós 
com muito amor, oração, fidelidade, prontidão e que através das suas 
mãos ungidas, possa derramar as suas bênçãos em nosso meio.

SEJA BEM VINDO !!!
ENTRE NÓS E CONTE SEMPRE CONOSCO

 PADRE AFREDINHO!

BENDITO AQUELE QUE VEM EM NOME DO SENHOR

NELSON TEIXEIRA
LEIGO SALETINO E PRESIDENTE DO CNLB - SANTANA

MENSAGEM DE ACOLHIDA
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A semana santa é a mais importante do 
ano litúrgico. Ela vem antes da Páscoa, 
depois da última semana da 

Quaresma. 
Nesta semana estão incluídos o 
Domingo de Ramos e o Tríduo Pascal,  três 
dias em que se celebra solenemente a paixão, 
morte e ressurreição de Jesus, com as 
celebrações da Quinta-feira, Sexta-feira 
e Sábados Santos, começa com a missa 
vespertina na Ceia do Senhor, possui o seu 
centro na Vigília Pascal e encerra-se com 
as vésperas do domingo da Ressurreição.
Na Quinta-feira Santa: Amou-os até o 
fim! chegamos ao fim da Quaresma, tempo 
de preparação para a Páscoa. Nesta noite, 
vivemos com Jesus uma espécie de clima 
de despedida, em que o Mestre deixa-nos 
assinado um testamento: o testamento de 
seu amor sem medida, o testamento da 
entrega de sua própria vida por nós para que 
todos tenhamos vida. Neste dia celebra-se a 
instituição da Eucaristia; do Sacerdócio, e 
a cerimônia do Lava-pés, gesto de amor 
eserviço. Depois da Missa, o Santíssimo é 
levado para outro lugar, ficando o sacrário 
vazio. Diante do Santíssimo, os fiéis fazem 
adoração. Tira-se a toalha do Altar.

Na SEXTA-FEIRA SANTA: A maior lição 
de amor! O dia de hoje é especialmente 
sagrado para toda a Igreja. O dia em que 
o próprio Filho de Deus, teve a coragem 
de morrer por nós. Dia em que Jesus nos 
mostra de que jeito ele é Rei, 
apresenta-se como Sacerdote único e como 
único mediador entre Deus e a humanidade. 
Dia de silencio, para todos poderem ouvir 
atentamente a voz do maior exemplo de Amor 
que jamais o ser humano presenciou. em que 
não se celebra Missa.

No meio deste silencio, ouvimos a Pala-
vra de Deus que nos apresenta de maneira 
sintética tudo o que Jesus é para a 
humanidade e para toda a criação: Servo, 
Rei, Sacerdote Único; dia de jejum e 
abstinência de carne, é o único dia do ano 
litúrgico.

SÁBADO SANTO: O grande mistério que 
anunciamos nesta noite! não é o sábado da 
aleluia, mas sim o “sábado da sepultura” à 
espera da ressurreição, fazer que este dia 
seja marcado de uma silenciosa expectativa. 
Depois de ter passado todo um dia de silencio e 
oração, nesta noite, nossa comunidade tem a 
alegria de reunir-se, para uma solene Vigília, a 
celebração mais importante do ano, a mãe de 
todas as vigílias; é rica de conteúdos; gostaria 
de especificá-los todos, mas como o espaço 
é pouco, limitarei em dizer apenas um deles: 
nela celebramos a benção do novo fogo, em 
que acendemos o Círio Pascal, presença do 
Cristo Ressuscitado; é trazido em procissão 
para dentro da Igreja, como sinal da 
verdadeira Luz que vem iluminar nossa 
noite. Reunimos nesta noite para “velar”
com o Senhor e celebrar com ele a passagem 
da morte e da sepultura para a vida nova. 
DOMINGO DA RESSURREIÇÃO: Es-
tamos na festa da Páscoa. A maior festa 
dos cristãos, pois, hoje celebramos a Vida 
que venceu a morte: Cristo Ressuscitou! 
Ele está vivo. 
Inicia-se o tempo Pascal. Cinquenta dias de 
Páscoa vividos e celebrados como um grande 
“Domingo”, como se fosse um só dia de 
festa alegremente prolongado. 
Que esta semana santa nos leve a viver no 
cotidiano esta espiritualidade. 

FELIZ PÁSCOA!

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, 
ESPORTE, CULTURA E LAZER 

EM UM SÓ LUGAR

Próximo a Comunidade Nossa Sra. da 
Salete, temos o serviço da Prefeitura 
CEU - Centro Educacional Unificado que 
faz parte da área da Educação de básica à 
superior, mas oferece várias atividades de: 
Cultura, Esporte, Lazer, Tecnologia e 
Entretenimento gratuitas. 
O CEU possui: quadra poliesportiva, 
playground, piscina, biblioteca, telecentro e 
oficinas; além de teatro e cinema.
Atividades: Aulas de Zumba, Karatê, 
Capoeira, Dança de Salão, Vocacional 
Dança Contemporânea e Teatro.                  

MODALIDADES ESPORTIVAS 
OFERECIDAS DE SEGUNDA A SEXTA:

Ginástica para Terceira Idade, 
Basquete Misto, 

Futsal Masculino e Feminino, 
Ginástica, Alongamento, 

Escola de Esportes, 
Clube da Caminhada, Tênis de Mesa, 

Clube do Xadrez, Handebol, 
Ginástica com Alongamento, 

Condicionamento Físico, Natação, 
Tênis de Campo, Voleibol Misto adulto, 
Basquetebol adulto e  Hidroginástica

MODALIDADES 
AOS FINAIS DE SEMANA

Futsal feminino e Masculino, Voleibol 
e Basquetebol  (possível uso Livre). 

UniCEU JAÇANÃ
Universidade Aberta do Brasil que oferece 
cursos de nível superior por meio do uso 
da metodologia da educação à distância. 

Veja os cursos disponíveis.

/ceujacanaII 

INFORMAÇÕES:
Programação e Horários das atividades: 

Na Secretaria no horário: 13 às 20h 
R. Francisca Espósito Tonetti,  105 Jaçanã  

.ceujacana.com

3397- 4358

TEXTO: SIMONE CARVALHO

IRMÃ INÊS DE GOES ENCARNAÇÃO
IRMÃS DA DIVINA VONTADE

CELEBRANDO A SEMANA SANTA
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Segudo o Concílio Vaticano II, na constituição pastoral 
Gaudium et Spes, “pastoral” consiste em se debruçar sobre as 

 aspirações e as angústias dos homens para lhes propor, a 
partir delas ( pastorais), a mensagem cristã. Pastoral não se 
limita a ação dos pastores (Padres), ma a ação de toda 
a Igreja. Num sentido amplo, Pastoral é toda ação da 

Igreja e sua missão neste mundo. A ação Pastoral 
envolve, entre outras coisas, o serviço dos 
necessitados, o diálogo com o mundo, a 

denúncia profética, a participação na comunidade, o 
estudo da fé e a espiritualidade. Texto: Diocesse de Guaxupé Seja você também 
Nossa Gente Pastoral, conheça as pastorais da nossa Paróquia e das comunidades Graças, 
Lourdes, Salette e Aparecida.  
Pastoral dos Noivos - Pastoral do Batismo - Pastoral da Criança 
Pastoral Catequética - Pastoral da Solidariedade 
Pastoraldo Dízimo - Pastoral da Comunicação e ainda: EJC 
ECC AAESP - Terço dos homens - Apostolado da oração 
3° idade - Legião de Maria - Grupo de mulheres 
Fé vida e cidadania - Ministros - Grupo de oração.
Disse então aos seus discípulos: “A messe é grande, mas os 
operários são poucos. Pedi, pois, aos Senhor da messe que 
envie operários para sua messe”! Mateus 9, 37-38

      TEXTO DENISE RAMOS

17/02  -  Quarta-feira   -   20:00hs
02/03  -  Quarta-feira   -  20:00hs
16/03  -  Quarta-feira   -  20:00hs
06/04  -  Quarta-feira   -  20:00hs
20/04  -  Quarta-feira  -   20:00hs

04/05  -  Quarta-feira   -   20:00hs
18/05  -  Quarta-feira   -  20:00hs
01/06  -  Quarta-feira   -  20:00hs
15/06  -  Quarta-feira   -  20:00hs

DATAS DO 1º SEMESTRE

Local – Igreja Nossa Senhora do Carmo
Av. Antonello da Messina, 772 -  Vl. Paulistana

Salão Paroquial

ESCOLA BIBLÍCA 
Na quarta - feira dia 19 de fevereiro iniciou a  Bíblia onde será oferecido esperança, alegria, 
amor e vida e o principal,  conhecer Jesus. O estudo e aprofundamento no conhecimento da 
Bíblia.
Tendo como objetivo capacitar os agentes de Pastorais, Movimentos, Grupos Bíblicos de 
Reflexão, Catequese, Ministros e qualquer pessoa que se intersse em estudar o antigo e o 
novo testamento.

GRUPO DE ORAÇÃO

O Ação Pastoral desse mês está de encon-
tro ao Dia Mundial da Oração lembrado no 
dia 04 de março. Segundo o Papa Francisco 
“Na oração pedimos tantas coisas, mas 
dentre todas as coisas, o maior dom que 
Deus nos dá é o Espírito Santo, afirmou 
em sua homilia na Casa Santa Marta”.
Considerando essa importância, gostaría-
mos de apresentar os Grupos de Oração da 
nossa Paróquia e das Comunidades. 
Tanto o Grupo de Oração da Ns Sra do 
Carmo, como o Grupo de Oração das 
Comunidades Ns. Sra. Das Graças e Ns. 
Sra. de Lourdes seguem a linha da
 Renovação Carismática Católica que preci-
sam pelo Espírito Santo juntamente com 
Maria; o Grupo conta com pessoas engaja-
das: Servos na Acolhida, Intercessão, Minis-
tério de Música, Coordenação e participação 
da comunidade em constante renovação 
espiritual.  
Além do Grupo semanal, essa Pastoral 
realiza reuniões para definir pregações, 
reparação com direcionamento do Espírito 
Santo, bem como oração e adoração ao San-
tíssimo Sacramento, também realizam visitas 
para orar nas casas das famílias. 
O Grupo inicia com o Santo Terço e conta 
com muito louvor a Deus, oração, conheci-
mento da palavra, manuseio da bíblia e de 
escuta dos testemunhos de vida. É um mo-
mento para sentir o Espírito Santo de Deus 
agir em nós e crer que de fato, Deus faz o 
que nos parece impossível aos nossos olhos.
Visitamos esses Grupos, sendo o da 
Ns Sra de Lourdes e da Ns Sra das Graças 
no mesmo dia e com o mesmo Coordenador, 
o Sr. Antônio Cornélio da Silva e informou 
quanto ao grupo que embora nasceu de uma 
dificuldade local este se mantém há 14 anos 
com muita fé. 
Conhecemos o Grupo na Pároquia, coorde-
nado atualmente por Salomão Viera e disse-
-nos que o grupo existe há aproximadamente 
18 anos e a Conversão acontece em cada 
hora de oração. 
Venham conhecer, é uma benção e deixe a 
alegria do Espírito Santo entrar no seu  
cORAÇÃO !!!
“A alegria do senhor é a nossa força”
(Ne 8,10)

TEXTO: SIMONE CARVALHO

 Grupo de Oração Ns Sra do Carmo 
Todas as Segundas - feiras ás 19:30h 

 Grupo de Oração Ns Sra das Graças 
Todas as Terças - feiras ás 19:30h 

 Grupo de Oração Ns Sra de Lourdes 
Todas as Terças - feiras ás 19:30h 
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Aniversariantes
dizimistas dO MÊS DE fevereiro

NOSSA SENHORA DO CARMO

Abelita Ferreira da Silva
Almira Amelia da Silva

Altair Manganelli
Ana Lúcia Ferreira da Silva Nabeiro

Antonio Aparecido Florentino
Antonio Dominguez Regueiro

Dalva Maria Alves Ribeiro
Elizabeth da Silva P. Costa

Emerson Wagner Lopes
Francisca Oliveira Lima Papett
Francisco Vieira de Sales Filho

Geovania Claudia Pacheco Oliveira
Geraci Gilio Soares

Geraldo Basilio da Costa
Gerarda Crincoli di Risio
Gessilene de Jesus Dias

Gisele Cristina Alves Martins
Gracilio Alves da Silva

Grupo de Crisma  1 (Andreia)
Helio Lopes dos Santos

Henrique Ap. Ramos da Silva
Ilidia Barbosa de Sales
Ilisio Soares Barbosa

Inês Araujo Cabral
Iracema Binche Garcia
Iraci da Cruz Santos
Irene Woichoskeis

Itair Dias de Oliveira
Ivanildo de Albuquerque

Ivanildo Martins
Izabel Telles Samartino
Izaura Antonia da Silva

Jaime Vieira
Jakeline Marcelino Maia
Janete Alves dos Santos
Jean Carlo Silva Brandão

Jesué de Abreu
Joana de Araujo

João Bosco Campos
João Campos Sobrinho

Joaquim Camilo de Paula
Joaquina Gonçalves Gomes

José Alexandre Sobrino
José Alves Ferreira

José Antonio de Andrade
José Carlos G.de Souza
José de Andrade Perreira

José Pereira Rosa
Leiliana Lima Ribeiro

Manoel José de Aguiar
Maria Alencar Gomes

Maria Aprecida Martins Silva
Maria Francisca de Oliveira Ribeiro

Maria José Borges de Souza
Maria Oliveira Lima
Maria Viera Santos

Mario Carlos da Silva
Ricardo Marques

Sueli Macedo Alves
Thais Souza de Oliveira

Valdemar Oliveira Santos
Valmira Coelho dos Santos

Vanderlei Jose Santos
Vanilda Gonçalves P. de Lima

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Alex Sander Braga
Aurelina Nogueira Soares

Maria Bernadete de Oliveira
Maria de Lurdes Pereira
Maria Donaria Borges
Maria Vilani Cassino
Marina Ana da SAilva

NOSSA SENHORA DE SALETE

Jandira Soares Bonfim
Josefa Silva Oliveira Amorim

Luiza Costa Moura
Maria das Graças Conceição Santos

Maria Jose da Conceição
Osvaldina Araújo Correia

NOSSA SENHORA DE LOURDES

Euronilde E. Peixoto
Maria José Ribeiro 
Maria Oliveira Lima 

ORAÇÃO DO DÍZIMO

Ó Senhor me pai e criado,
 estou devolvendo-lhe neste momento 

um pouco de tudo que me tens 
dado nesta vida. 

Junto segue também o meu 
sincero proposito de mudança de vida, 

de amor ao próximo, 
e também a minha comunidade, 

por um mundo melhor e uma sociedade 
mais justa, sem egoísmo, sem traições, 

sem ganancia, sem drogas, 
sem violência...

Aceita, Senhor, como sinal de 
agradecimento por tudo que de 
tuas mãos eu e minha família 

temosrecebido. 
AMÉM.

OVO DE PÁSCOA
O ovo aparece em muitas tradições antigas como um símbolo da vida, ou do início dela. 

Civilizações não-cristãs utilizaram o ovo, 
inclusive decorado para comemorar o equinócio da Primavera e a Vida. 

O cristianismo absorveu e adaptou a tradição, mesclando-a com seus rituais.
Os Ovos Fabergé tiveram origem na Rússia, em 1895. O Czar Alexandre III procurava por 
um presente de Páscoa para sua esposa, entrando em contato com o joalheiro Peter Carl 

Fabergé.  Foi feito então um ovo folheado a ouro que se abria, revelando uma gema 
dourada, contendo uma pequena galinha de ouro com olhos de rubi.

OVOS DE CHOCOLATE
Na Inglaterra, durante a Idade Média,o rei Eduardo I tinha o hábito de banhar ovos em ouro 

e oferecer de presente durante a Páscoa a amigos e aliados. 
No século XVIII, os franceses começaram a fazer ovos de chocolate.

A ORIGEM DA PALAVRA “PÁSCOA” 
Em hebraico a palavra “PÁSCOA” vem de “PESSACH”, que significa “PASSAGEM”. 

Comemora um marco na história do povo judeu, a travessia do mar Vermelhoao se libertar 
de um longo período de escravidão no Egito; com este sentido, a Páscoa foi instituída no 
ano de 1513 a.C. Antes disso, a data era utilizada pelos povos que habitavam a bacia do 

Mediterrâneo para prestar sacrifícios de gratidão aos deuses pela colheita, 
que ocorria na primeira lua cheia da primavera.

CURIOSIDADES SOBRE A PÁSCOA


