
• BOLETIM INFORMATIVO P. N. S. DO CARMO • ANO II • Nº 18 • OUTUBRO • 2016 •
APROXIMAVAM - SE DE JESUS OS PUBLICANOS E OS PECADORES PARA OUVI - LO. (LUCAS: 15,1)

PA L A V R A  D O  PA D R E DIÁRIO DE UM DIÁCONO PA R Á B O L A S  E 
R E F L E X Õ E S

NA PAG. 06
NOSSO SOLO

NA PAG. 03
O DIACONATO PERMANENTE

 NA VIDA E NA 
MISSÃO DA IGREJA

NA PAG. 02

OUTUBRO, MÊS 
DAS MISSÕES

OUTUBRO MÊS:
DA 

N. SRA. APARECIDA 
E DAS 

MISSÕES !!! 



• BOLETIM INFORMATIVO • P. N. S. DO CARMO • ANO II • Nº 18 • OUTUBRO • 2016 • www.paroquiansdocarmo.com.br •

TEMA: CUIDAR DA CASA COMUM É NOSSA MIS-

SÃO

LEMA: “DEUS VIU QUE TUDO ERA MUITO BOM...” 

(GN 1, 31)

Outubro é o Mês das Missões. Um 

período de intensificação das 

iniciativas de animação e cooperação 

missionária em todo o mundo. O objetivo é sensibilizar e despertar vocações missionárias.

“Cuidar da Casa Comum é nossa missão”. Este é o tema escolhido para a Campanha 

Missionária em 2016. O lema é extraído da narrativa da criação no livro do Gênesis: “DEUS 

VIU QUE TUDO ERA MUITO BOM” (Gn 1, 31). O projeto do Criador é maravilhoso, 

mas encontra-se ameaçado! A preocupação pela ecologia parte de dois gritos: o grito dos 

pobres que mais sofrem, e o grito da Terra que geme pela exploração. A temática reto-

ma a Campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano e amplia a missão de cuidar da 

vida em todo o planeta. Em sua Encíclica Laudato si’, o Papa Francisco adverte que “a 

existência humana se baseia sobre três relações intimamente ligadas: as relações 

com Deus, com o próximo e com a terra” (LS 66). E lança uma pergunta: “Que tipo de 

mundo queremos deixar a quem nos suceder, às 

crianças que estão crescendo? ” (LS 160). Em 

nossa Casa Comum, tudo está interligado, unido por 

laços invisíveis, como uma única família universal. E 

nós recebemos de Deus a missão de cuidar dessas 

relações. Isso tem a ver com a missão da Igreja. Que-

remos fazer do cuidado do planeta a nossa missão 

até os confins do mundo. Diante da crise socioam-

biental, nem todos temos de ser especialistas e saber 

tudo, mas temos o dever de mudar nossos hábitos e 

apoiar ações práticas.

Em nossa Paróquia Nossa Senhora do Carmo, nós teremos a graça de realizar, 

sem a presença de missionários de fora, as santas missões populares que  será nos 

DIAS 17 A 23 DESTE MÊS. Nós mesmos faremos acontecer as santas Missões 

populares com o objetivo de seguir a orientação da Igreja que nos quer como 

“discípulos-missionários”.

Texto: Padre: Alfredo Celestrino

“Evangelizar para nós é, no poder do 
Espírito e com o auxílio de Seus ca-
rismas, anunciar Cristo crucificado, 
que para os judeus é escândalo, para 
os gentios é loucura, mas para aque-
les que são chamados, tantos judeus 
como gregos, é Cristo, poder de Deus e 
sabedoria de Deus (I Cor 1,23-24).”
Diante do apelo da igreja e lançados para 
o mundo como resposta às dores e ausên-
cia de Deus na vida do homem de hoje, 
a Paróquia Nossa Senhora do Carmo pro-
põe realizar a Semana Missionária visando 
comunicar o evangelho de nosso Senhor 
Jesus Cristo ao povo de um determinado 
local, esperando a evangelização e a vida 
de pessoas transformadas pelo anúncio 
de Cristo. É também durante a Semana 
Missionária que se renova a certeza do 
“por quê” e do “para quê” participar da 
comunidade”. Em todas as nossas ações, 
o anúncio explícito de Jesus Cristo é in-
dispensável para a fidelidade ao chamado 
que o Senhor nos faz.
Serão realizadas atividades em todas as 
comunidades da Paróquia durante a ma-
nhã e tarde– evangelização pessoa-pes-
soa e porta a porta - e a noite programação 
oracional, como louvor, adoração, música, 
terço, missa e tudo para favorecer a expe-
riência com Deus.
Confira a programação completa da Se-
mana Missionária:

16/10 ás 18:00h
Missa abertura - Matriz

•
17/10 ás 20:00h 

Terço missionário - Com. Lourdes
•

18/10 ás 20:00h
Missa da família - Com. Graças

•
19/10 ás 20:00h

 Oficio das comunidades - Com. Salette
•

20/10 ás 20:00h
 Adoração 

Com. Aparecida (Galpão Apuanã)
•

21/10 ás 20:00h
Missa da saúde - Matriz

•
22/10 ás 15:00h

 Tarde com as crianças da catequese
Matriz

•
22/10 ás 17:00h

 Missa encerramento - Matriz

Texto: Rafael Tessitori
Equipe da Liturgia

SEMANA MISSIONÁRIA

OUTUBRO, MÊS DAS MISSÕES
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VIDA FAMILIAR

O diácono deverá saber administrar seu mi-

nistério de forma que não poderá descuidar 

de seu lar, ou seja, de sua família. Deverá 

exercer uma autêntica espiritualidade matri-

monial e familiar, estando atento para que 

seu ministério, a atividade diaconal não o 

prive da necessária atenção à esposa e aos 

filhos.

De modo especial, a família, tem que ser in-

centivada a participar na vida da comunida-

de, no convívio com os bispos, presbíteros, 

religiosos e leigos, visando a sua participa-

ção nas ações pastorais e mais importante 

no testemunho de comunhão.

Como recomendação: cabe aos diáconos 

permanentes que estabeleça um período

de férias para o devido descanso e para 

desfrutarem juntamente com a família, 

um momento muito especial. Na sua ausência 

na vida pastoral, durante este período, deve 

ser organizada com o pároco da paróquia ou 

com o bispo da região.

O diácono permanente é um homem consa-

grado, que representa o Cristo servidor na so-

ciedade, na Igreja e no exercício de sua pro-

fissão e na família. Aqui o documento ressalta 

de forma responsável, alegando que qualquer 

motivo de escândalo deve ser evitado por ele. 

VIDA PROFISSIONAL

O diácono permanente fará de toda a 

sua vida profissional um exercício da 

caridade aos irmãos. Já sua atividade

profissional não esteja em desacordo com 

os ensinamentos do Evangelho e da moral 

cristã. 
Também não deve entrar no campo da 
política partidária, muito menos ser 
candidato a cargos políticos. 
O Arcebispo, em conformidade com o uso 
do Direito, em eventuais necessidades, 
poderá estabelecer exceções a esta norma. 
È bom ressaltar que o diácono permanen-
te, deve cultivar relações de fraternidade 
espiritual e ministerial com os presbíteros 
e com os demais diáconos e dedique-se ao 
zelo pastoral para o bem do povo de Deus.

Fonte consultada: Diretório Para a Vida e 
o Ministério dos Diáconos Permanentes na 
Arquidiocese de São Paulo.

Colaboração: Mauricio Luz de Lima
Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

O DIACONATO PERMANENTE

 NA VIDA E NA MISSÃO DA IGREJA

PARTE V

VIDA PESSOAL E ORGANIZAÇÃO 

DOS DIÁCONOS PERMANENTES

DIA DO IDOSO
01 de outubro – Dia Nacional do Idoso – Parabéns para os idosos da nossa comunidade. 
Dia esse para ser comemorada essa fase tão admirável das pes-
soas, com significado de experiências vividas. Avanços e desa-
fios ainda fazem parte desse momento de vida que tem a possibilidade de 
ocupar espaços públicos para lutar pelos seus direitos ou pela vida. 
É considerada pessoa idosa a partir dos 60 anos de idade de acordo com o Estatuto do 
Idoso. 
Segue contatos de alguns locais dos quais a terceira idade podem ser atendidos:
• Núcleo de Convivência para Idosos: Rua Teresa Bortolo, nº 71 – Bortolândia  
Tel: 11 2206 - 0451;
• Núcleo de Convivência para Idosos: Rua: Roberto Lanari, 998 – Jova Rural. 
Tel: 2240 - 6271;
• Centro de Referência do Idoso - R. Voluntários da Pátria, 4301 – Santana. Contato: 

2972 - 9200;
• Centro de Referência da Cidadania do Idoso - Praça Pedro Lessa, 528 – Centro;
• Unidade de Referência à Saúde do Idoso – URSI, unidade Jaçanã /Tremembé: 2203 - 2489/2203 - 0063 -  Rua Dr. José Vicente, 39 
Tremembé e URSI unidade Carandiru: 2252 - 4144 / 2252 - 4090 - Rua Pereira Jorge, 305 Vila Guilherme;
• Bilhete único especial do Idoso: Posto da SPTrans Santana/Tucuruvi Av. Tucuruvi, 808  tel. 2982-0150;
• Cartão de Estacionamento para Idoso para vagas especiais, em área de estacionamento rotativo pago Zona Azul, Contato para 
dúvidas: 3030 2422 (http://www.prefeitura.sp.gov.br/);
• 1º Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso: Estação República do Metrô - Rua do Arouche, s/n - Lojas 516/517
Praça da República - 3237- 0666;
• Conselho Estadual do Idoso - Rua Guaianases, 1058 - Campos Elíseos- 3222-1229;
• Grande Conselho Municipal do Idoso - R. Líbero Badaró, 119 – Sé - 3113-9635.

Texto: Simone Carvalho
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CANDIDATOS A VEREADOR LIGADOS NA ZN

Entende-se por aborto, a morte do embrião ou feto 
durante o seu desenvolvimento uterino. Hoje o assunto polêmico tem 
diversas outras nomenclaturas, muitas delas para “mascarar” o 
seu real significado. Alguns preferem chamar de “interrupção da 
gravidez”, como isso mudasse algo. Quem interrompe a gravidez 
realiza o mesmo ato de quem pratica o aborto, ou seja, mata o 
embrião ou feto (que tem vida) no ventre materno.
A grande diferença entre estes dois termos é que o segundo 
(a interrupção da gravidez) é dito para excluir alguém muito 
interessado nesta polêmica: A criança.
A igreja é contra o aborto, pois defende a vida em todas as 
suas etapas. Porém ela compreende que além do seu próprio 
ponto de vista, ela é inserida em uma sociedade, e por isto tem 
consciência que cada povo tem suas leis. 
Em alguns países o aborto é permitido, em outros de forma 
parcial e existem alguns países que o aborto é totalmente proibido. 
Mas a Igreja Católica tem um posicionamento único independen-
te das regras de cada país. Lembre-se: Nem sempre aquilo que é 
legalmente aceito é moralmente lícito.

Texto: Portal Dominus Vobiscum

A IGREJA DEFENDE A VIDA 
EM TODAS AS SUAS ETAPAS Em agosto, dês que começou a campanha eleitoral, muitos 

de nós recebemos visitas ou panfletos de pessoas ligadas a 
candidatos á vereadoras (es), que falaram em  melhoria na 
Zona Norte. 
No dia 02 de outubro, nós cidadãos do município de São 
Paulo, exercemos o nosso dever CÍVICO, depositando nas 
URNAS, a confiança, a esperança e a mudança; proposta 
feitas pelos “cabos eleitorais” dos candidatos ao pleito eleitoral, 
para o mandato 2017 a 2020.
O INFOCARMO fez um levantamento de alguns  vereadores (as) 
eleitas (os) que tiveram pessoas trabalhando ou panfletando na 
Zona Norte, com a proposta de divulgar esses nomes, para 
todos nós possamos acompanhar (cobrar) o trabalho deles. segue 
a abaixo lista dos: Nome, Partido, Região e o Total Geral de votos.

• CONTE LOPES – PP 
Jaçanã - 80.052 votos 

•
• ELISEU GABRIEL – PSB

Pirituba e Jaraguá - 52.355 votos 
•

• SENIVAL MOURA – PT
Imirim - 45.320 votos

•
• JULIANA CARDOSO – PT

Jaçanã, Lauzane e Brasilândia - 34.949 votos
•

• POLICE NETO – PSD
Cachoeirinha, Santana e Mandaqui - 33.537 votos

•
• GILBERTO NATALINI – PV

Brasilândia - 28.006 votos
•

• ALINE CARDOSO – PSDB 
Freguesia do Ó - 25.769 votos

•
• CLAUDINHO DE SOUZA – PSDB

Limão, Freguesia - 24.923 votos

Texto: Carlos Coin 
* fonte:  Blog ZN na Linha 



• BOLETIM INFORMATIVO • P. N. S. DO CARMO • ANO II • Nº 18 • OUTUBRO • 2016 • www.paroquiansdocarmo.com.br •

Fotos : Simone Carvalho
Texto: Ir. Maria Sizilio / Congr. das Ir. de S. José de Chambery

No mês da criança o Info Social apresenta um lindo Projeto para 
crianças realizado no entorno da nossa comunidade.
O Projeto Irmã Marta é coordenado por Irmã Maria Sizilio da 
Congregação das Irmãs de São José de Chambery em 
parceria com a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, e o grupo 
Quilombolas de Luz. O Projeto Desenvolve atividades de
Capoeira na Comunidade Nossa Senhora da Salette (Saletinha).
Atualmente, participam com regularidade 30 crianças de 6 a 12 
anos, duas vezes na semana no período das 18h30 às 20h30.
As atividades de capoeira são realizadas com o auxílio de dois 
monitores voluntários do Grupo Quilombolas de Luz. Após a 
oficina, as crianças recebem lanche.
Temos o apoio da comunidade Santa Cruz da Paróquia Nossa 
Senhora da Salette e da Associação e oficinas de Caridade Santa 
Rita de Cássia (Ritinhas) que nos auxiliam com o apoio financeiro.
Contribuições da capoeira na vida da criança: encontros das 
famílias, disciplina, autodefesa, coordenação motora, equilíbrio 
emocional, trabalho em equipe, respeito a regras.

DEPOIMENTO DAS CRIANÇAS.
Whell: “Eu gosto mais legal que ficar em casa”.
Cassia: “Quando eu não fazia capoeira eu ficava em casa sem 
fazer nada”.
Leticia: “legal todo dia que eu venho na capoeira eu comecei a 
gostar dela porque eu ficava em casa sem fazer nada só assistin-
do desenho e sem brincar”.
Sindy: “Incrível quando eu não fazia capoeira eu não fazia nada.
Giovana: Legal aprender coisas diferentes”.
Wendel: “Muito legal. È uma escolinha que ajuda achar mais 
amigos”.

PROJETO IRMÃ MARTA - COM. N. S. DA SALLETE 

A Igreja católica dá importância ao SACRAMENTO DO
MATRIMÔNIO com significado para além de uma festa ou junção 

de duas pessoas, mas sim um sacramento vocacional que motiva 

ao projeto de Deus: a família. 

A Pastoral dos Noivos é um movimento dedicado à orientação de 

casais a partir de compartilhar da experiência de leigos e de um 

sacerdote com objetivo de auxiliar os noivos durante a preparação 

para o matrimônio. 

São trabalhados temas como: Plano de Deus, convivência, 

matrimônio, filhos, pastorais enquanto participação na 

comunidade e a família, além da reflexão sobre a importância 

deste compromisso: o casamento. 

Prestam apoio aos casais que se casam em nossa Paróquia, 

organizando e orientando as celebrações do matrimônio. 

Periodicamente se encontrão para orações, rezar o terço, 

planejamento dos cursos e participação na missa. 

Para fazer parte, basta procurar os membros da Pastoral dos 

Noivos e colaborar com o testemunho de vida na busca de seguir 

o que Deus nos pede.

ENCONTRO DA PASTORAL DOS NOIVOS

Fotos: João Lopes 
Texto: Teresa Ferreira e Leandro Ferreira 

Coord. da Pastoral dos noivos
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NOSSO SOLO (Mateus 13, 1 – 9 )

Ouvir a Palavra de Deus parece fácil, e de fato é, difícil é semear a Palavra; nosso 
coração é citado na parábola do semeador, muitas pessoas ainda não entendem que o 
solo é o coração. 
Pode – se também dizer que cada um de nós somos este solo, sendo assim, somos 
divididos em: 

SOLO PEDREGOSO: é aquele que participa de tudo que acontece na COMUNIDADE, 
mas para que os “outros” vejam o quanto ele é prestativo, mas não faz 
nada por AMOR.

SOLO ESPINHOSO: é aquele que até tem vontade, faz, mas depois
 reclama do tempo que “perdeu” 

SOLO FÉRTIL: é aquele que faz de tudo com amor na 
comunidade e na sociedade, lembrando sempre que tudo é 
para a HONRA e GLÓRIA do PAI. 

Em qual SOLO suas sementes estão   sendo lança-
das?

Texto: Denise Ramos

INGREDIENTES
• 1 pão de forma;

• 200 g de presunto;
• 200 g de mussarela;

• 1 lata de molho de tomate;
• 2 colheres de sopa de maionese;

• 2 copos de leite;
• 2 colheres (sopa)

cheias de creme de cebola;
• Orégano.

MODO DE PREPARO
• Em uma forma retangular disponha

uma camada de fatias de pão de forma;
• Cubra com uma camada fina 

de maionese;
• Espalhe a mussarela e o presunto;

• Coloque o molho de tomate
e salpique com orégano;

• Coloque mais uma camada 
de pão de forma;

• Prepare um mingau ralo com
o leite e o creme de cebola;

• Jogue por cima e decore a seu gosto 
(parmezão, azeitonas, palmito);

• Leve ao forno até dourar.

SANDUÍCHE CREMOSO
 DE FORNO
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Aniversariantes
dizimistas dO MÊS DE OUTUBRO

Matheus Rodrigues Vieira
Maurilio da Silva Barbosa
Miguel Francisco Entringer

Neusa Mori
Reginaldo Souza Rodrigues

Risoneide Alves Viana
Tomazia da Paixão
Valdevino Soares
Vanderleida Lima

Waldyr Furyo da Silva

Com. N. S. da Salette:

Alzira Gomes Pacheco
Horácio Aparecido Pêgo

Marta Regina Rubine Antunes
Nelson da Silva Teixeira 

Com. N. S. de Lourdes:

Cecilia de Cássia da Silva Rodrigues
Maria de Lourdes A. B.
Virginia de Jesus Vieira

O Dízimo é um mandamento bíblico. Como tal, ele é também um direito 
que todo cristão tem de ofertar uma parcela de seus rendimentos, como 
meio de agradecer a Deus e de colaborar com sua Igreja.
Dízimo é um sinal de compromisso de fidelidade com Deus, com a 
Igreja e com os pobres. Jesus, na sua bondade infinita, instituiu a sua 
Igreja, para ela evangelizar catequizar, servir e santificar. E para que ela 
possa desempenhar a sua vocação evangelizadora no mundo, neces-
sita de recursos materiais e esses recursos devem provir de nós, seus 
filhos, que somos e formamos a Igreja viva de Cristo aqui na terra. Com 
o dízimo você ajuda a transformar a Igreja para que ela seja cada vez 
mais unida e fraterna, a fim de que possa cumprir sua missão evange-
lizadora como Jesus a quer. Agradecemos a você, dizimista, pela sua 
generosa colaboração. Graças a ela, está sendo possível manter as 
Pastorais e a Evangelização. De modo especial estaremos rendendo 
louvor a Deus por todos os dizimistas desta paroquia.
Continue fiel a Deus!
Seja perseverante em sua generosidade.
Contamos com você.

Este mês você está comemorando mais um ano de vida, e é com 
muita alegria que desejamos ainda mais todas as bênçãos de Deus 
na sua vida!

FELIZ ANIVERSÁRIO! PARABÉNS!
DE TODA A PASTORAL DO DIZIMO, E TODA A COMUNIDADE

Alessandra Ferreira Xagas
Amélia Cesar Nunes Machado

Anazilda Tomas de Almeida
Benedita dos Santos Azevedo

Carla Cristina R. Santos
Caroline da Conceição Andrade

Cintia Alves da Silva
Claudia Aparecida Santos
Cleuza Fatima dos Santos

Edileuza Maria da Silva
Edna Aparecida de O. F. Siqueira

Helena Oliveira da Silva
Ieris Souza Dias

José Matias dos Santos
José Sabino Gomes

Josefa Negromonte Silva
Liliane Cristina Presta
Luana Passos Ramos

Luiza Suriano do Amador
Manoel Antônio Vieira  Lima

Maria Aparecida Martins da Silva
Maria de Lurdes Costa
Maria Passos da Silva

Marina Mazzetto Bento Rodrigues

COMUNIDADE DA IGREJA MATRIZ AGRADECIMENTO AO DIZIMISTAS
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PROGRAMAÇÃO
9:00 - Palestra especial para trabalhadores da assistência social.

9:00 ás 16:00 - Presença da unidade móvel LGBT 

Secretaria de direitos humanos e cidadania

9:00 ás 16:00 Campanhas da saúde – SIVIS JT

9:00 ás 16:00  - Exposição das atividades desenvolvidas com NCI Feliz idade e CJ Helena Portugal de Albuquerque

9:00 ás 16:00 - Entrega de carteirinhas para transporte interestadual do idoso.

10:00 - Apresentação artística do programa vocacional – Casa de cultura Tremembé e secretária municipal de cultura

10:00 ás 15:00 - Emissão de 2º Via de certidões de nascimento, casamento e óbito – CIC – Norte

10:30 - Oficina de estamparia com folhas secas – UMAPAZ

12:00 - Apresentação de dança – NCI Feliz idade

13:00 ás 16:00 - Orientação jurídica – NPJ Tremembé

13:30 - Oficina de estamparia com folhas secas – UMAPAZ

14:30 Biblioteca animada com teatro de fantoches – Diretoria de estudos e pesquisas – PROCON-SP

14:00 ás 16:00 - Mostra das oficinas de culinária – C.J. Helena Portugal de Albuquerque

15:30 – Encerramento com a banda do SASF Tremembé.

ENCONTRO PARA INTEGRAÇÃO
 E PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO

CRAS E CREAS TREMEMBÉ EM AÇÃO

Dia 21/10/2016 – Sexta-feira das 9:00h ás 16:00h

Endereço: Avenida Mario Pernambuco, 43/45 – Vila Nova Mazzei


