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Em cada ano, por ocasião da 
Quaresma, a Igreja Católica, em 
comunhão com outras Igrejas, 

realiza uma reflexão especial 
sobre alguma questão de cunho mais 
social. Neste ano, tendo em vista a triste 

falta de zelo, amor e respeito pela 
natureza, estamos sendo convidados 
a nos inserir nesta reflexão e ação em 

benefício daquilo que não é 
somente nosso (dos seres humanos) 

mas também de Deus que é o Criador. Como certamente todos já tiveram 
oportunidade de saber, a CF. deste ano tem como Tema: “Fraternidade: 
biomas brasileiros e defesa da vida”, e o Lema: “Cultivar e guardar a Criação”. 
A palavra “Fraternidade” vem da palavra latina FRATER que quer dizer 
IRMÃO. Ora, se é assim, então, todos oshabitantes do Universo somos irmãos e
irmãs porque temos como Pai o mesmo Deus Criador. Deste modo formamos uma 
GRANDE FRATERNIDADE que é o conjunto de todos os irmãos e irmãs da face 
da terra. 
Este Deus Pai Criador entregou tudo nas mãos do ser humano para que cultive, 
mas também guarde (cuide) a grande obra que é a Criação como um todo. 
Cada um e cada uma, portanto, tem o compromisso de colaborar para que este 
nosso mundo não seja tão destruído, sujo e tratado sem amor e cuidado. 
A casa onde habitamos as ruas por onde andamos, as praças, as fontes, os rios, 
o mar, o ar e tudo o mais são nossos bens com que o Criador nos presenteou. 
Cuidemos deles, portanto. Que Deus nos abençoe neste cuidado, amor e zelo.

ORAÇÃO DA  C. F.

Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e bendizemos,
por vossa infinita bondade.

Criastes o universo com sabedoria e o entregastes em 
nossas frágeis mãos para que dele cuidemos com carinho e amor. 

Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela. 
Casa Comum.

Cresça, em nosso imenso Brasil,o desejo e o empenho de cuidar
 mais e mais da vida das pessoas, 

e da beleza e riqueza da criação,alimentando o sonho do novo céu 
e da nova terraque prometestes.

Amém!

Bênção e Paz para todos! 

Texto: Pe. Alfredo

Estamos caminhando para um dos 

momentos mais belos da liturgia da Igreja 

que é a Quaresma.  Este tempo nos leva a

uma reflexão mais profunda sobre os 

valores e princípios cristãos. Por isso 

neste período também a Igreja em sua ação

 profética lança a campanha da 

fraternidade.  Neste ano com otema 

“Fraternidade: biomas brasileiros e 

defesa da vida” e o lema “Cultivar e 

guardar a criação” (Gn 2.15). Neste 

contexto temos bastante espaço para a 

Reflexão sobre os valores Cristãos.

Não podemos falar sobre valores se não 

entrarmos no campo da Ética e da 

Moral. Aliás Ética vem do grego Ethos que 

significa “Morada humana” também do 

grego temos ethikos “costume, comporta-

mento”.

A moral é o conjunto de normas que 

orientam os valores humanos através do 

tempo e das comunidades.

CUIDAR OS BIOMAS BRASILEIROS É UMA QUESTÃO DE FÉ E CIDADANIA 

QUARESMA, A IGREJA CATÓLICA, EM COMUNHÃO 
COM OUTRAS IGREJAS

Todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) apresenta a Campanha da Fraternidade como caminho de 
conversão quaresmal, reflexão e proposta de ações concretas. 
Em 2017, a temática da CF ‘Fraternidade: Biomas brasileiros e 
defesa da vida’ quer fomentar o cuidado com a criação, de modo 
especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações à 
criação que Deus nos deu para cultivá-la e guarda-la.
Campanha da Fraternidade 2017 traz realidade dos biomas
brasileiros
Cuidar dos biomas brasileiros além de ser uma ação de fé e 
cidadania é uma ação de comprometimento com Deus. 
O Papa Francisco propõe a defesa da vida e ecologia através 
da encíclica Laudato Si. O A12.com listou algumas das propostas da 
CF 2017 como ação concreta para o cuidado com os biomas 
brasileiros, confira:

Com base no Catecismo da 
Igreja Católica (2558), o mesmo 
define a oração como: “Mistério 

admirável da nossa fé!”. 
A Igreja professa  este 

mistério vivenciando no 
Símbolo dos Apóstolos e celebrando-o na 
liturgia sacramental, conduzindo o povo de
 Deus a viver sua fé centralizada em Cristo Jesus,
 pela ação do Espírito Santo. 
Portanto viver o mistério admirável diariamente é 
crer, celebrar, viver com o Deus vivo e verdadeiro.
Santa Tereza do Menino Jesus, define a oração 
como um impulso do coração, um olhar lançado 
para o céu, um grito de gratidão e de amor, tanto 
na tribulação como no meio da alegria.
Ainda no Catecismo da Igreja Católica (2259), 
define que: a oração é a elevação da alma, 
pedido direcionado a Deus. Nosso ser anseia 
continuamente por Deus, buscamos uma 
felicidade plena, mas para atingirmos esta meta é 
necessário termos um coração humilde e contrito.
(Santo Agostinho). A humildade é o fundamento 
da oração é a disposição necessária para que se 
possa receber de uma maneira gratuita os frutos 
da oração.
Também no Catecismo da Igreja Católica (2562), 
a oração é uma aliança com Deus, qualquer que 
seja a forma utilizada (gestos ou palavras), tem 
que brotar da alma, do espírito e do coração. 
O coração é o nosso centro oculto, só Deus o
 conhece, o coração é o lugar do encontro.
A oração no catolicismo é principalmente a 
comunhão com Deus, a graça do Reino 
vivida na união com a Santíssima Trindade, uma 
comunhão de adoração, de encontro, 
contemplação e meditação aonde, o tesouro 
escondido vai sendo descoberto.
Uma vida de oração consiste em estar 
habitualmente na presença de Deus e em 
comunhão com Ele. Esta comunhão de vida é 
sempre possível porque, pelo sacramento do 
batismo, nos tornamos um só com Cristo. 
A oração é cristã na medida em que for comunhão 
com Cristo, estendendo-se a Igreja, que é o seu 
corpo.
A oração acompanha toda a história da, 
Deus não se cansa de chamar cada um, 
pessoalmente para o encontro com ele. 
A Igreja por sua vez como Mãe e Mestra do 
modelo de oração, ensina a nós as diversas 
formas e expressões, ou seja, tipo de orações de 
como se relacionar com Deus, onde convido a 
conhecermos no próximo número deste 
informativo.

Diácono Mauricio Luz de Lima
Fonte: Catecismo da Igreja Católica

A ORAÇÃO CRISTÃ
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Estamos caminhando para um dos 

momentos mais belos da liturgia da Igreja 

que é a Quaresma.  Este tempo nos leva a

uma reflexão mais profunda sobre os 

valores e princípios cristãos. Por isso 

neste período também a Igreja em sua ação

 profética lança a campanha da 

fraternidade.  Neste ano com otema 

“Fraternidade: biomas brasileiros e 

defesa da vida” e o lema “Cultivar e 

guardar a criação” (Gn 2.15). Neste 

contexto temos bastante espaço para a 

Reflexão sobre os valores Cristãos.

Não podemos falar sobre valores se não 

entrarmos no campo da Ética e da 

Moral. Aliás Ética vem do grego Ethos que 

significa “Morada humana” também do 

grego temos ethikos “costume, comporta-

mento”.

A moral é o conjunto de normas que 

orientam os valores humanos através do 

tempo e das comunidades.

CUIDAR OS BIOMAS BRASILEIROS É UMA QUESTÃO DE FÉ E CIDADANIA 

A moral tem sua origem no Latim 

Morales que é relativo aos costumes e ao 

cotidiano. A nossa “morada humana” se 

chama Terra, na qual existe uma grande

crise ética e moral em nossos tempos. 

Por isso, nesta quaresma façamos um 

exercício das três perguntas básicas: 

Quero? Devo? Posso? Segundo o Filósofo 

Mario Sergio Cortella essas são perguntas 

que norteiam os princípios da Ética. 

Cultivar e guarda a criação é cuidar da 

nossa “morada humana”, o Cristão 

precisa de mais Ética e Moral nesta 

quaresma. 

Precisa saber o que faz e porque se 

faz, e qual é o motivo de se viver este

tempo litúrgico? Parar e refletir se seus 

valores e comportamentos estão de acordo 

com suas origens cristãs com a sua moral 

(cotidiano).

Se queremos ser o que não somos 

acabamos não sendo o que somos.

Todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) apresenta a Campanha da Fraternidade como caminho de 
conversão quaresmal, reflexão e proposta de ações concretas. 
Em 2017, a temática da CF ‘Fraternidade: Biomas brasileiros e 
defesa da vida’ quer fomentar o cuidado com a criação, de modo 
especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações à 
criação que Deus nos deu para cultivá-la e guarda-la.
Campanha da Fraternidade 2017 traz realidade dos biomas
brasileiros
Cuidar dos biomas brasileiros além de ser uma ação de fé e 
cidadania é uma ação de comprometimento com Deus. 
O Papa Francisco propõe a defesa da vida e ecologia através 
da encíclica Laudato Si. O A12.com listou algumas das propostas da 
CF 2017 como ação concreta para o cuidado com os biomas 
brasileiros, confira:

A Quaresma nos leva a conversão, 

“Convertei-vos e Crede no Evangelho”, 

nos ensina que somos pó e do pó voltare-

mos.  Não para nos desprezarmos e sim 

para reconhecer nossa natureza pecadora e 

viver uma vida nova em Cristo Jesus. 

Eis o “tempo favorável”, eis o “dia da 

salvação”.  Que a Ética cristã nos 

comunique em defesa da vida neste 

tempo para que realmente favoreça a 

dignidade humana. O cuidado com a 

Casa comum e com o próximo. 

Orientados por essa liberdade de fazer o 

bem e o correto, de trilharmos o 

caminho certo também na própria dinâmica 

de caminhar. Possamos dizer convictos 

nesta Quaresma que somos sal e luz, que 

temos valores e princípios, 

Ética e moral. Lembrem-se “ Ele está no 

meio de nós".

Texto: Anderson Galvão Albuquerque

A QUARESMA, A ÉTICA E A MORAL

A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Com extenso território, 
formada pelos Estados da região Norte, a Amazônia tem 
grande diversidade de espécies de árvores, plantas e animais
A Caatinga é o único bioma com distribuição exclusivamente 
brasileira. Encontra-se envolvida pelo clima semiárido, entre a 
estreita faixa da Mata Atlântica e o Cerrado.
O Cerrado é uma vegetação típica de locais com estações bem 
definidas (Uma época chuvosa e outra seca). Compõe as regiões de 
solo de composição arenosa, sendo considerado o bioma brasileiro 
mais antigo.
O Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas do 
planeta com grande beleza e rica em biodiversidade. 
O ecossistema mantém boa parte da sua cobertura vegetal nativa, 
responsável pela permanência de espécies que, em outros biomas, 
sem mostram em extinção
A Mata Atlântica é uma das áreas mais ricas em biodiversidade 
e mais ameaçadas do planeta. Sua vegetação nativa vem sendo 
destruída, restando uma pequena área para preservação das 
espécies.
Os Pampas é o nome dado aos campos do Sul do Brasil. Sua 
característica principal é a vegetação, que apresenta uma 
composição herbácea, ou seja, formada basicamente por 
gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte.

Texto: Nelson Teixeira
Leigo Saletino e Presidente do CNLB-Santana

Com base no Catecismo da 
Igreja Católica (2558), o mesmo 
define a oração como: “Mistério 

admirável da nossa fé!”. 
A Igreja professa  este 

mistério vivenciando no 
Símbolo dos Apóstolos e celebrando-o na 
liturgia sacramental, conduzindo o povo de
 Deus a viver sua fé centralizada em Cristo Jesus,
 pela ação do Espírito Santo. 
Portanto viver o mistério admirável diariamente é 
crer, celebrar, viver com o Deus vivo e verdadeiro.
Santa Tereza do Menino Jesus, define a oração 
como um impulso do coração, um olhar lançado 
para o céu, um grito de gratidão e de amor, tanto 
na tribulação como no meio da alegria.
Ainda no Catecismo da Igreja Católica (2259), 
define que: a oração é a elevação da alma, 
pedido direcionado a Deus. Nosso ser anseia 
continuamente por Deus, buscamos uma 
felicidade plena, mas para atingirmos esta meta é 
necessário termos um coração humilde e contrito.
(Santo Agostinho). A humildade é o fundamento 
da oração é a disposição necessária para que se 
possa receber de uma maneira gratuita os frutos 
da oração.
Também no Catecismo da Igreja Católica (2562), 
a oração é uma aliança com Deus, qualquer que 
seja a forma utilizada (gestos ou palavras), tem 
que brotar da alma, do espírito e do coração. 
O coração é o nosso centro oculto, só Deus o
 conhece, o coração é o lugar do encontro.
A oração no catolicismo é principalmente a 
comunhão com Deus, a graça do Reino 
vivida na união com a Santíssima Trindade, uma 
comunhão de adoração, de encontro, 
contemplação e meditação aonde, o tesouro 
escondido vai sendo descoberto.
Uma vida de oração consiste em estar 
habitualmente na presença de Deus e em 
comunhão com Ele. Esta comunhão de vida é 
sempre possível porque, pelo sacramento do 
batismo, nos tornamos um só com Cristo. 
A oração é cristã na medida em que for comunhão 
com Cristo, estendendo-se a Igreja, que é o seu 
corpo.
A oração acompanha toda a história da, 
Deus não se cansa de chamar cada um, 
pessoalmente para o encontro com ele. 
A Igreja por sua vez como Mãe e Mestra do 
modelo de oração, ensina a nós as diversas 
formas e expressões, ou seja, tipo de orações de 
como se relacionar com Deus, onde convido a 
conhecermos no próximo número deste 
informativo.

Diácono Mauricio Luz de Lima
Fonte: Catecismo da Igreja Católica

A ORAÇÃO CRISTÃ
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Simplesmente pastoral é a ação da Igreja Católica no mundo 
ou o conjunto de atividades pelas quais a Igreja realiza a sua
missão, que consiste primariamente em continuar a ação de Jesus 
Cristo. A palavra "pastoral" deriva de pastor, que era um elemento 
constante no mundo bíblico.
Evangelizar, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, por meio 
do serviço, do diálogo, do anúncio e do testemunho de comunhão, 
à luz da evangélica opção pelos pobres, promovendo a dignidade 
da pessoa, renovando a comunidade, formando o povo de Deus 
e participando da construção de uma sociedade justa e solidária.
Igreja Católica realiza a sua ação através de três funções 
pastorais:
• Função profética: abrange as diversas formas do ministério da 
Palavra de Deus (evangelização, catequese e homilia), bem como 
a formação espiritual dos católicos;
• Função litúrgica: refere-se à celebração dos sacramentos, 
sobretudo da Eucaristia, à oração e aos sacramentais;
• Função real: diz respeito à promoção e orientação das 
comunidades, à organização da caridade e à animação cristã 
das realidades terrestres. Neste último aspecto, a ação da Igreja 
engloba campos da sociedade. Os movimentos e grupos também 
contribuem nessas funções. 
A Paróquia Ns. Sra. do Carmo possui quatro comunidades:  
Ns.Sra. das Graças, Ns. Sra. de Lourdes, Ns. Sra. Aparecida e 
Ns. Sra. da Salete. Sendo que cada uma possuem suas pastorais 
e grupos para fortalecer as ações na proposta de comunhão entre 
si. Conheça e faça parte!:

PASTORAL É A AÇÃO DA IGREJA CATÓLICA

Texto explicativo fonte:  https://pt.wikipedia.org
Complemento por  Simone Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com alegria fui convidada  pela  PASCOM para escrever esta coluna. Num primeiro momento vários questionamentos surgiram na 
minha mente, como: “O que escrever?”,  “De quem  falar?”  “se  minhas palavras ajudaria alguém?”. Após um tempo  de reflexão 
encontrei a única resposta  que poderia  solucionar minhas  dúvidas.  JESUS, sim o jovem Galileu que há  muito tempo atrás nos visitou 
e assombrou a humanidade com um discurso  único,   que  tocava  os  corações das pessoas  e transformava suas  vidas. Como tocou 
o meu coração  a 25 anos atrás  me ajudando a aceitar o convite para ser catequista da paróquia Nossa Senhora do Carmo. E uma 
das primeiras lições que aprendi como catequista foi que para falar de Jesus as pessoas era preciso ter uma experiência pessoal com 
Jesus, ou seja, conhecer Jesus, praticar e testemunhar seus ensinamentos. Um  desafio diário que alimenta minha fé, ilumina meu 
caminho e fortalece minha vocação. Sei  que não é fácil, porém, quando o desânimo, a tristeza e a injustiça  me faz duvidar da 
minha  missão. 
A única resposta que eu encontro no meu coração  é Jesus, que com palavra de amor, de coragem, de justiça, de alegria, de perdão e 
de esperança me faz ser uma pessoa melhor.
Nos próximos meses faço a todos um convite especial, conhecer melhor  o filho de Deus que viveu entre nós, que viu e observou nossas 
mazelas , que festejou e  celebrou  nossas alegrias, que nos ensinou e nos amou profundamente. 
Será um privilegio para mim,  ajudar esta comunidade, levando aos corações de cada um as belas mensagens de amor e compromisso 
com o irmão deixadas pelo nosso Mestre. 
Termino esta breve reflexão com  uma fala de nosso  Mestre  nos últimos dias de sua vida aqui na terra: “O meu mandamento é este: 
amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês.”Jo 15, 12.
Irmãos e irmãs da paroquia Nossa Senhora do Carmo que a Graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês.  Amém!

 Texto: Catequista Adriana

Na quinta-feira, dia 16 de fevereiro, em uma noite de muito 
calor e com muita alegria, aconteceu o primeiro pós Encontro de 
Casais com Cristo de 2017.  
Animados pela a banda SMQA - Somos Mais Que Amigos, que 
louvaram e cantaram com a benção de Deus. 
O amigo Jean compartilhou com todos os presentes sobre
“A Importância do pós encontro”, tendo como texto base o 
Evangelho de Lucas  10, 1-9. 
O Padre Alfredo fez o complemento da partilha do evangelho.  
Além da presença dos casais amigos da Família ECC, estavam 
presentes os coordenadores da Pastoral dos Noivos, os casais 
Dirigentes do ECC 1ª Etapa da paróquia São José Operário e 
casal Dirigente do ECC 2ª Etapa; os próximos encontros 
acontecerá nos dias 02, 16 e 30 de março. 

Venha participar com a gente!

PÓS ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas 
palavras e as pratica.
É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os 
alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela 
casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída.
Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um 
homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. 
No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua 
destruição foi completa.

Lucas 6:47-49
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Texto: Simone Carvalho

No dia 19 de março comemoramos o Dia de São José e 
gostaríamos de divulgar o trabalho do CENTRO DE EDUCAÇÃO 
SÃO JOSÉ que faz parte da zona norte.
O trabalho é promovido pelas Irmãs de São José de Chambéry 
que são chamadas a defender a vida em todos os lugares do 
mundo. No Brasil, as Irmãs de São José desenvolvem o 
trabalho por meio da Associação de Instrução Popular e Beneficência 
(SIPEB) que possui unidades de Educação Formal, de Assistência 
Social, Administrativas e Pastorais.
A unidade SIPEB - Centro de Educação São José (CESJ), 
fundada em 1997, capacita seus alunas/os para o mercado de
 trabalho oferecendo cursos de capacitação profissional.
O CESJ oferta cursos gratuitos nas áreas da beleza e da moda 
com cursos trimestrais e semestrais.
No início de abril, iniciam o curso de Técnicas de Trança Afro 
(técnicas de alongamento, nó italiano, entrelaçamento, rasteirão, 
trança jamaicana, dread looke de lã, queratina) e Técnicas de 
Manicure e Pedicure (Cuticulagem, esmaltação e noções de 
reflexologia).
Em primeiro de junho, teremos as inscrições de Estética, 
Beleza e Bem Estar (limpeza facial, design de sobrancelha, 
massagem corporal relaxante e modeladora, depilação e maquiagem 
básica). Técnicas de Cabeleireiro (Corte de cabelo, penteado, 
química em geral e escova) e Modelagem, Corte e Estilismo 
(Função e montagem de peças das máquinas de costura, 
modelagem de roupas, corte e costura das peças).
O público beneficiado são  pessoas com idade acima de 15 anos 
até 59 anos que busquem inserir-se ou reinserir no mundo do
 trabalho com renda de até 1 salário mínimo e meio por pessoa 
(análise socioeconômica obrigatória pela Assistente Social).
Ao final do curso, as alunas (os) realizam estágio social em 
Instituições carentes onde aplicam na prática o que aprenderam. 

“OLHAI OS LÍRIOS DO CAMPO…” (MT. 6,28-33).

Largo de Santana, 104 - Santana - Telefone: 2973-5887.

CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOSÉ
Simplesmente pastoral é a ação da Igreja Católica no mundo 
ou o conjunto de atividades pelas quais a Igreja realiza a sua
missão, que consiste primariamente em continuar a ação de Jesus 
Cristo. A palavra "pastoral" deriva de pastor, que era um elemento 
constante no mundo bíblico.
Evangelizar, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, por meio 
do serviço, do diálogo, do anúncio e do testemunho de comunhão, 
à luz da evangélica opção pelos pobres, promovendo a dignidade 
da pessoa, renovando a comunidade, formando o povo de Deus 
e participando da construção de uma sociedade justa e solidária.
Igreja Católica realiza a sua ação através de três funções 
pastorais:
• Função profética: abrange as diversas formas do ministério da 
Palavra de Deus (evangelização, catequese e homilia), bem como 
a formação espiritual dos católicos;
• Função litúrgica: refere-se à celebração dos sacramentos, 
sobretudo da Eucaristia, à oração e aos sacramentais;
• Função real: diz respeito à promoção e orientação das 
comunidades, à organização da caridade e à animação cristã 
das realidades terrestres. Neste último aspecto, a ação da Igreja 
engloba campos da sociedade. Os movimentos e grupos também 
contribuem nessas funções. 
A Paróquia Ns. Sra. do Carmo possui quatro comunidades:  
Ns.Sra. das Graças, Ns. Sra. de Lourdes, Ns. Sra. Aparecida e 
Ns. Sra. da Salete. Sendo que cada uma possuem suas pastorais 
e grupos para fortalecer as ações na proposta de comunhão entre 
si. Conheça e faça parte!:

PASTORAL É A AÇÃO DA IGREJA CATÓLICA

Texto explicativo fonte:  https://pt.wikipedia.org
Complemento por  Simone Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOSSA SENHORA DO CARMO:
AAESP; Apostolado da Oração; 

Conselho de Assuntos Econômicos;Coroinhas; 
Encontro de Casais com Cristo; 

Equipe de Música; Grupo de Jovens; Grupo de Oração; 
Legião de Maria;Leigos Saletinos; Liturgia; 

Melhor Idade; Ministros; Mulheres; Pastoral da Catequese; 
Pastoral da Comunicação; Pastoral da Criança; 
Pastoral da Solidariedade; Pastoral do Batismo; 

Pastoral do Dizimo; Pastoral dos Noivos; 
Pastoral Fé e Política e Terço dos Homens;

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Equipe de Música; Grupo de Oração; 

Pastoral da Catequese; Pastoral do Dízimo.

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Leigos Saletinos; Ministros.Pastoral da Catequese; 

Pastoral da Criança e Pastoral do Batismo; 

NOSSA SENHORA DE LOURDES:
Grupo de Oração; Liturgia; Ministros; 

Pastoral da Catequese; Pastoral da Criança
e Pastoral do Dizimo; 

NOSSA SENHORA DE APARECIDA:
Grupo de Jovens; Pastoral da Criança e Pastoral do Dizimo; 



• BOLETIM INFORMATIVO • P. N. S. DO CARMO • ANO II • Nº 22 • MARÇO • 2017 • www.paroquiansdocarmo.com.br • • BOLETIM INFORMATIVO • P. N. S. DO CARMO • ANO II • Nº 22 • MARÇO • 2017 • www.paroquiansdocarmo.com.br •



• BOLETIM INFORMATIVO • P. N. S. DO CARMO • ANO II • Nº 22 • MARÇO • 2017 • www.paroquiansdocarmo.com.br • • BOLETIM INFORMATIVO • P. N. S. DO CARMO • ANO II • Nº 22 • MARÇO • 2017 • www.paroquiansdocarmo.com.br •

Aniversariantes
dizimistas dO MÊS DE MARÇO 

José Carlos G.de Souza
José de Andrade Perreira

José Delivan Alves
José Pereira Rosa

Manoel José de Aguiar
Maria Alencar Gomes

Maria do Socorro Pinto
Maria Francisca de Oliveira Ribeiro

Maria José Borges de Souza
Maria Oliveira Lima
Maria Viera Santos

Mario Carlos da Silva
Thais Souza de Oliveira

Valdemar Oliveira Santos
Valmira Coelho dos Santos

Zilda Natalia de Jesus

Com. N. S. das Graças:

Alex Braga
Aureliana Nogueira dos Santos 

Maria Ana da Silva
Maria de Lurdes Pereira
Maria Vilani A. Cassiano 

Com. N. S. de Lourdes:

Euronilde E. Peixoto
Maria José Ribeiro
Maria Oliveira Lima

Se o Dízimo fosse apenas uma campanha financeira, com vistas a ar-

recadar dinheiro, não teria sentido e nem deveria existir. Por intermédio 

do Dízimo, o cristão reconhece que deve retribuir a Deus uma parte dos 

bens que lhe são dados pelo mesmo Deus. Não é taxa nem imposto 

que se deva pagar à Igreja, pois a Igreja não é um clube de prestação 

de serviços. Dízimo não é pagamento de sacramentos ou de serviços 

prestados pela Igreja ou pelo padre. Dízimo não se paga, se oferece. 

Não se cobra, se recebe. Antes de mexer com o bolso, o Dízimo toca o 

coração.

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

Coordenação da Pastoral do Dizimo

Aparecida Soares da Silva
Abelita Ferreira da Silva

Altair Manganelli
Ana Lúcia Ferreira da Silva Nabeiro

Antonio Aparecido Florentino
Antonio Dominguez Regueiro
Claudivã Menezes da Silva
Daniel Ferreira de Araújo

Elizabeth da Silva P. Costa
Elton de Brito Costa

Emerson Wagner Lopes
Fernando Marcelino Maia

Francisca Oliveira Lima Papett
Francisco Vieira de Sales Filho

Geovania Claudia Pacheco Oliveira
Geraci Gilio Soares

Geraldo Basilio da Costa
Gerarda Crincoli di Risio
Gracilio Alves da Silva
Izaura Antonia da Silva
Jakeline Marcelino Maia
Janete Alves dos Santos

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

COMUNIDADE DA IGREJA MATRIZ AGRADECIMENTO AO DIZIMISTAS
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