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Quem não tem, em sua família, algum ente 
querido que já se foi? Certamente, todos e 
cada um e cada uma de nós tem alguém que 

já partiu. E neste dia dedicado aos finados, vem à 
nossa mente a sua memória. E a gente é levado a 

pensar assim: Hoje eu pensei em você com saudades 
e meu coração se encheu de tristeza, e fez as 
lágrimas transbordarem pelos meus olhos. 

Mas não há nenhuma novidade nisso, porque eu 
pensei em você ontem, e anteontem, e todos os dias 

desde que você se foi. Eu penso em você em silêncio, e muitas vezes chamo o seu nome. 
Penso que você ainda está aqui, ao meu lado. Mas infelizmente tudo que me resta são 
memórias, são imagens, objetos, músicas e poemas que me fazem lembrar de você, e 
reacender o amor dentro do meu coração. A sua lembrança continua viva, presente, 
latente em minha vida e em todas as partes da casa, e nunca irá desaparecer. Deus agora 
tem você em Seus braços, mas eu terei você eternamente em meu coração. Esteja em 
PAZ COM DEUS até o dia em que nos encontraremos nos braços do Pai!

ORAÇÃO PARA O DIA DE FINADOS

Meu Deus/ que no Teu Reino/ quem parte antes de mim
/ encontre a paz na Tua eternidade/ e bondade sem fim. / E para quem fica/

 que não falte o conforto/ de saber que um dia/ nos Teus braços há de se encontrar.
 / Que hoje nossos corações se encham de amor e alegria

/ ao recordar aqueles que já partiram/ mas que pela Tua glória continuam vivendo. 
Pois quem em Ti acredita Senhor/ jamais morre! Amém!

 
ADVENTO

 
Advento quer dizer chegada. Para nós cristãos, da Igreja Católica, o Advento sempre 
lembra a chegada de Jesus no mundo. Ele veio para consertar o que o ser humano 
estragou nos seus relacionamentos entre si e no seu relacionamento com Deus. 
Em cada ano nós nos preparamos para esta chegada que acontecerá no 
NATAL DE JESUS. 
Neste ano de 2016 o Advento terá início no dia 27 de novembro. Em nossa Paróquia 
queremos fazer os nove encontros preparatórios apresentados pela nossa 
Arquidiocese. No dia 20 deste mês de novembro, no horário das 14 às 17 horas
 teremos um bom ensaio de cantos de Advento e Natal, bem como um bom treinamento 
para trabalharmos bem com o livrinho da Novena de Natal. No dia 28 teremos, no horário 
das 20h, numa segunda feira, a missa de envio. Para esta missa estamos pedindo que 
cada grupo venha com a Imagem do Menino Jesus. No final da missa haverá o envio para 
a nossa missão de preparação do Natal. Lembramos ainda que fiquemos atentos para a 
nossa “Árvore de Natal”, onde ficarão os nomes das crianças das famílias assistidas pela 
Pastoral da Solidariedade. Queremos que cada criança tenha uma família como madrinha. 

Seremos orientados durante o Advento. Fiquemos atentos...! Com o meu abraço

Texto: Padre Alfredo Celestrino

1º) Nossa Assembleia Paroquial acon-

tecerá no dia 13 de novembro, tendo o 

início às oito horas da manhã. Estamos 

convocando três pessoas por Pastoral; 

três por movimento e todos os mem-

bros de cada Conselho da Comunida-

de e todos os Ministros da Eucaristia. 

Pedimos que enviem para a Secretaria 

Paroquial os nomes das pessoas até o 

dia 04 de novembro.

2º) Pessoas que já atingiram os quin-

ze anos e ainda não são batizadas; que 

não receberam a Primeira Comunhão ou 

que não são crismadas, estamos convi-

dando para comparecerem à Secretaria 

Paroquial para fazerem a sua inscrição 

para participarem do CATECUMENATO  

que é a nova forma de se prepararem 

para estes Sacramentos. 

3º) No dia 07 de novembro, às 20h have-

rá uma reunião com todos os Catequis-

tas, Ministros da Eucaristia e membros 

do ECC e EJC para a apresentação do 

Projeto Catecumenato.

4º) No dia 16 de novembro, às 20h ha-

verá um encontro com todos inscritos 

para o Catecumenato no Salão Paro-

quial. Vamos juntos levar a sério tudo 

isto porque são exigências de nossa 

Igreja. Nossos Bispos estão nos orien-

tando para que executemos as propos-

tas do Concílio Vaticano II. 

Um abraço a todos. 

Pe. Alfredo

ALGUNS LEMBRETES A TODOS:

SAUDADES ETERNAS DE VOCÊ
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É com muita alegria que escrevo nesta colu-

na que me foi confiado mensalmente à falar 

de Deus. Como Leigo fico feliz em poder co-

locar à disposição para falar sobre algumas 

situações cotidianas em que percebemos a 

mão de Deus em nossas vidas. É no cotidia-

no de nossas vidas que devemos entregar 

nossaOração à Deus. Isso me fez lembrar 

do Livro que escrevi em 2015 “ Vivenciar o 

Evangelho” aonde colocava uma  leitura 

muito própria dos desafios de levar a pa-

lavra de Deus no mundo contemporâneo. 

Somos ainda hoje servos e deve-

mos acreditar nas palavras de Jesus. 

E neste momento Ele ainda nos diz para 

“Enchermos as Talhas” para nos colo-

carmos como os  servos daquela festa de 

casamento, muitas vezes enchemos nos-

sa talhas com tantas misérias que acaba-

mos desistindo de carrega-las para Jesus; 

porém é o contrário ao caminharmos com 

nossas “talhas” cheias de misérias para 

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA - DANDARA: MULHER, NEGRA E HEROÍNA 

Jesus ele irá nos devolver talhas cheias de 

Misericórdias, por isso, não importa como 

esteja à agua dentro das talhas, leve à

Jesus e confie que Ele possa devolver o 

melhor Vinho. Enchei as talhas de água, 

transformei-nos nossos olhos da mesma 

forma que Jesus transforma a água em 

vinho. Não devemos olhar o negativo ou 

dar-lhe uma proporção imensa que na 

realidade não existe. Devemos sim, olhar o 

bem em cada centelha, cada milésimo, cada 

átomo, cada pôr-do-sol, cada pingo de chu-

va que cai em nossa face. Também devemos 

olhar o bem até mesmo em cada congestiona-

mento, cada fila, ou qualquer outra dificuldade 

que você venha passar. O olhar tem que ser a 

porta aberta para o outro conhecer nossa

história. O olhar do cristão tem que ser a 

porta do céu para o irmão.  Esses são olhares

de devolução, todos osolhares que 

transcenderam o próprio olhar humano. 

Dandara foi uma guerreira negra do período colonial do Brasil, esposa de Zumbi dos Palmares e com ele 
teve três filhos. Suicidou-se (jogou-se de uma pedreira ao abismo) depois de presa, em 6 de fevereiro de 
1694, para não retornar à condição de escrava. Sua figura é envolta em grande mistério, pois quase não 
existem dados sobre sua vida e/ou atos. Praticamente todos os relatos que se referem a ela são esparsos 
e desconexos, com características de lendas.

Descrita como uma heroína, Dandara dominava técnicas da capoeira e teria lutado ao lado de 
homens e mulheres nas muitas batalhas consequentes a ataques a Palmares, estabelecido no 
séculoXVII na Serra da Barriga, região de Alagoas, cujo acesso era dificultado pela geografia e também 

pela vegetação densa; não se sabe se Dandara nasceu no Brasil ou no continente africano, mas teria se 
juntado ainda menina ao grupo de negros que desafiaram o sistema colonial escravista por quase um século. Ela participava também da 
elaboração das estratégias de resistência do quilombo.
Além de lutar, participava de atividades cotidianas em Palmares, como a caça e a agricultura. No quilombo era praticada a policultura de 
alimentos como milho, mandioca, feijão, batata-doce, cana-de-açúcar e banana.
Os palmarinos conheciam a metalurgia e fabricavam utensílios para a agricultura e a guerra. Trabalhavam também com a madeira 
e a cerâmica. A palmeira pindoba, cuja abundância na região deu origem do nome do quilombo, era usada na fabricação de óleo, 
produção de bebidas, cobertura de casas feitas de madeira e tecelagem de cestos e cordas. As atividades se destinavam inicialmente à 
subsistência, mas os negros revolucionários chegaram a realizar comércio com vilas e engenhos da região.Os ataques ao Palmares 
teriam se tornado frequentes a partir de 1630, com a invasão holandesa. Segundo a narrativa em torno de Dandara, ela teria tido 
importante papel no rompimento do marido com seu antecessor, Ganga-Zumba, primeiro grande chefe do Quilombo de Palmares e tio 
de Zumbi. Em 1678,Ganga-Zumba assinou um tratado de paz com o governo de Pernambuco. O documento previa que as autoridades 
libertassem palmarinos que haviam sido feito prisioneiros em um dos confrontos. E também a liberdade dos nascidos em Palmares, 
além de permissão para realizar comércio. Em troca, a partir dali, os habitantes do quilombo deveriam entregar escravos fugitivos que ali 
buscassem abrigo. Dandara, ao lado de Zumbi, teria sido contrária ao pacto por entender que se tratava de um acordo que não previa o 
fim da escravidão. Ganga-Zumba acabou sendo morto por um dos palmarinos contrários à sua proposta.

Texto: Carlos Coin

Olhares límpidos, transparentes de uma

imensidão inesgotável. Se as pessoas 

conseguissem enxergar este olhar no 

momento de comunhão as estruturas das 

igrejas não suportariam a contingência de 

gente e seria preciso realizar grandes missas 

campais dizia Pe Pio. (Livro: Vivenciar o 

Evangelho) Um olhar que vem de dentro da 

alma, porque a fé é acreditar naquilo que não 

se pode ver (Hebreus 11, 1). Permita-se ter 

um olhar positivo sobre o mundo que Cristo 

lhe mostrou um dia, um olhar restaurador, seja 

esse olhar para todos os que se encontram em 

situação de dificuldade. O misterioso olhar da 

igreja nos conecta com os céus. O mistério que 

não pode ser revelado por nós e só compete a 

Deus.  Porque “Quando o mistério e muito 

grande a gente não ousa desafiá-lo” 

(Exupéry). 

Lembre-se ele está no meio de nós.

Texto: Anderson Galvão Albuquerque

PÍLULAS DO LIVRO: VIVENCIAR O EVANGELHO

POR CAUSA DE UM CERTO REINO



• BOLETIM INFORMATIVO • P. N. S. DO CARMO • ANO II • Nº 19 • NOVEMBRO • 2016 • www.paroquiansdocarmo.com.br •

AGRADECIMENTO AOS 

MISSIONÁRIOS DA SEMANA MISSIONÁRIA

Texto: Ir. Carlos Guime, ms

                  

Quem é você MARTA ou MARIA ?
Com o corre – corre do dia – a – dia, mau temos tempo de ir ao encontro do Pai. 
Nosso trabalho, estudo, festas, passeios, entre tantas outras diversões, tem tido muito mais importância do 
que nossa vida espiritual. 
Quando deixamos de ouvir o que Deus tem a nos dizer agimos como MARTA, 
ocupamos nossas vidas com tudo o que vai pouco a pouco nos afastando dos 
ensinamentos de Jesus. As futilidades vão dominando nosso tempo. 
Não é difícil escolher a melhor parte; podemos ser como MARIA, participando 
das Missas, das Pastorais existentes em nossas comunidades, sendo uma boa 
pessoa no convívio social.

JÁ SABE DE VERDADE QUEM É VOCÊ?

Texto: Denise Ramos

Do dia 16 a 21 de outubro passado a nossa paróquia viveu um 

dos seus momentos mais fortes deste ano. Aconteceu a semana 

missionária paroquial, momento lindo de evangelização e vivência 

do chamado ao discipulado. Durante uma semana 32 missionários 

(paroquianos) estiveram visitando diversas famílias nas cinco co-

munidades de nossa paróquia. Agradecemos a Deus esta oportu-

nidade única de poder seguir os passos de Jesus e anunciar salva-

ção e esperança para tantos idosos e doentes que foram visitados.  

Ao todo, nossos missionários visitaram 204 famílias. Ouvindo os 

relatos dos irmãos missionários pude constatar a alegria de servir 

ao Senhor e o aprendizado adquirido por meio desta experiência.  

Agora mais uma vez a nossa paróquia se prepara para mais um 

momento forte na qual nossa igreja se regozija na espera da vinda 

do Senhor. As novenas de natal movimentarão de forma significa-

tiva a fé no menino Jesus e a alegria do Natal em nossas vidas. A 

equipe de Pastoral litúrgica e os diversos grupos de nossa paró-

quia irão, de braços dados, anunciar a vinda de nosso Senhor. 

Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe! 
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Texto: Simone Carvalho

Seguindo as temáticas anteriores: esporte, lazer e cultura, o Info 

Social deste mês divulga o equipamento da Secretaria Municipal 

de Cultura: CCJ Centro Cultural da Juventude e na nossa região 

temos o um localizado no bairro da Vila Nova Cachoeirinha. 

O CCJ oferece atividades em um espaço de 8.000 (m2) reunindo 

biblioteca, anfiteatro, teatro, Internet livre, laboratório de idiomas, 

estúdio para gravações, ilhas de edição, ateliê de artes, sala de 

oficinas e galeria para exposições.

Horário de funcionamento:

Terça a sábado das 10:00h às 20:00h. Domingos e feriados das 

10:00h às 18:00h.

Endereço: Deputado Emílio Carlos, 3641 - Vila Nova Cachoeirinha 

Tel.: (11) 3984-2466

C. C. J.  CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE

O GRUPO FE, VIDA E CIDADANIA é um grupo pertencente a 
paróquia N. Sra do Carmo em Vila Paulistana, cujo orientador 
espiritual foi o querido Pe. LUCIANO BATISTA. O grupo 
surgiu da iniciativa das lideranças como o saudoso companheiro 
ROSALINO FERREIRA e o apoio da comunidade paroquial. 
O grupo é POLITICO NÃO PARTIDÁRIO e inicialmente sua 
principal bandeira e/ou prioridade foi a área da SAÚDE nos 
seguintes itens: INFORMAÇÃO, FORMAÇAO E POLITIZAÇÃO.
Foram realizados vários momentos informativos como: cuidados 
a respeito da dengue, gripe, meningite, quantidades de postos 
de saúde no bairro e a área de abrangência que cada usuário 
pertence entre outros.
No item formação foram esclarecidos sobres os canais jurídicos 
que a população deve ter acesso como os conselhos gestores 
e participativos, A QUEM, COMO, E ONDE BUSCAR APOIO.
No item político: O QUE É SAUDE, PAPEL DO SUS, A QUEM A 
DOENÇA BENEFICIA (CONVÊNIOS) etc.
Dois profissionais na área da saúde foram importantes para o 
salto qualitativo do grupo: Dr. Carlos Arruda psiquiátrico e 
Dra. Ana Maria ginecologista e nutricionista de alimentos 
orgânicos. 
Os trabalhos foram feitos em parceria com o apoio do 
Pe. LUCIANO BATISTA.
Embora o grupo tenha um caráter não partidário em 2012 
fizemos vários momentos de reflexão do cenário político e a
importância do voto como cidadão e cristão. 
A pedido do Pe. Luciano, 
lideramos campanhas humanitárias para a primeira destruição do 
Haiti e outros. 

Para refletir:
 UM POVO SEM HISTÓRIA É UM POVO SEM MEMÓRIA!

Nembros do Grupo: Ana Lucia, Bernadete Santos, 
Carlos Coin, Carminha, Cícera, Fatima Peixoto e a Kathya.

O GRUPO FE, VIDA E CIDADANIA

Texto: Maria do Carmo Bispo (Carminha)
Foto: Esmerlindo
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INGREDIENTES

• 2 caixas de gelatina de maracujá;

• 2 xícaras de água quente;

• 1/2 xícara de suco de maracujá;

• 2 xícaras de leite de vaca;

• 1 lata de leite condensado;

• 1 lata de creme de leite sem soro.

 MODO DE PREPARO

1. Prepare a gelatina com a água quente;

2. Depois é só bater todos os

 ingredientes no liquidificador e colocar 

numa travessa para gelar.

MOUSSE DE MARACUJÁ FÁCIL
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Aniversariantes
dizimistas dO MÊS DE NOVEMBRO

Marlene P. Souza
Mauricio Luz de Lima

Nair Bergamoschi
Neildes Gonzaga G. Lima

Nivanildo Cordeiro da Silva
Noemia M. S. Santana

Osvaldo Lemes da Silva
Paulo Antônio Pereira

Rodrigo Santana Lopes
Sebastiana Batista dos S. Oliveira

Sebastião Aparecido Tavares
Valdelice R. Novaes da Anunciação

Valdirene Alves do Santos

Com. N. S. das Graças:

Aluizia Rodriguez dos santos
Aparecida Menezes de O. Ramos                        

Maria da Gloria costa e silva                        
Maria de Lourdes almeida                        

Maria do Carmo de f. Oliveira                        

Com. N. S. da Salette:

Cicera Cristina de Jesus Alves
Luiz Carlos Ferreira de Amorim

Maria Valdete Bezerra
Mercedes Aparecida da Silva Ribeiro

Norma Damasceno da Silva
Terezinha Jacinto O. Santos

Vilani Ferreira de Souza Oliveira

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, necessita 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 evangelizadora 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. 

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

Adriana Jesus Soares
Alcirete Francisquete Tavares

Alzira Clara de Oliveira
Ana dos Santos

Anderson Bispo da Cruz
Angela Maria Nogueira de Jesus

Arlete da Conceição Martins da Cruz
Bruno Reis de Castro

Carmelinda Luz de Lima
Cleidiana H.O. Silva

Edivalda Alves de Oliveira
Edvaldo Camargo Lima

Esmelindo Gonçalves de Macedo
Gildasio Nevis de Lima

Helena Matias dos Santos Silva
Ilca Aparecida da Costa

Janete Barrocal de Souza
Janete Pereira de Jesus Almeida

João Elidio Araujo Cabral
Joaquina Aparecida Andrade

José Estevão de Jesus
José Evandro Bezerra Sales

Lilia Meira O. da Silva
Maria Adriana Colognesi

Maria Amesinda
Maria Aparecida Brandão
Maria Aparecida Morinelli
Maria de Lourdes Hinoue

Maria do Carmo Dionisio de Sá
Maria Marta Inacio

Maria Rita Marques dos Santos

COMUNIDADE DA IGREJA MATRIZ AGRADECIMENTO AO DIZIMISTAS
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