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(Jo 4,14)

N

as veredas de nossa vida, nos desertos que
atravessamos, necessitamos da água para
nos revitalizar, nos dar energia e vigor para
continuarmos nossa caminhada rumo a nossa
meta. No encontro de Jesus com a samaritana
(Jo 4, 5-42), Ele lhe oferece uma água que pode saciar a
sede para sempre. Que água será essa?
Ele senta-se junto à fonte e espera. Toma a iniciativa: “Dáme de beber”. Jesus provoca o contato, o encontro e a
reação da samaritana.
“Se tu conhecesses o dom de Deus e quem lhe está pedindo de
beber, tu é que lhe pedirias . E ele te daria uma água viva.” A
samaritana não entende bem o que está acontecendo, porém,
começa a cavar para tentar encontrar suas respostas, está
curiosa para saber mais.
Jesus continua: “Quem bebe desta água vai ter sede de novo.
Mas aquele que beber da água que eu vou dar, esse nunca
mais terá sede. E a água que eu lhe darei, vai se tornar dentro
dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna”.
“Nunca mais terá sede” – só Deus preenche o homem
totalmente, pois foi Ele quem o fez. Na Oração Universal da
Sexta-Feira Santa, há uma prece pelos que não creem em Deus

que nos fala do desejo de encontrarmos a Deus: “Deus eterno e
todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes
em seu coração o desejo de procurar-vos para que, tendo-vos
encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as
dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade
e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem
em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus
verdadeiro e Pai de todos os seres humanos”.
A pessoa que bebe dessa fonte é plenificada por Ela, enche-se
tanto que transborda e jorra para os outros. Torna-se canal da
fonte, que é o próprio Cristo, o próprio Deus.
Jesus suscita na samaritana o desejo ardente dessa água, seu
coração fica desejoso de saciar-se: “Senhor, dá-me dessa
água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui
para tirar”. Esse pedido revela uma abertura de coração para
receber o dom de Deus, a graça de Deus. O Prefácio para o
Evangelho da Samaritana ensina: “Ao pedir à samaritana que
lhe desse de beber, Jesus lhe dava o dom de crer. E, saciada
sua sede de fé, lhe acrescentou o fogo do amor”. Após a
abertura, Jesus fala da vida da mulher. Seu coração estava,
agora, totalmente aberto para Jesus, pois Ele a conhece
profundamente. Frei Luís Fernando Negrão, ocd. Pároco
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Em 5 de janeiro, depois da oração do Angelus, na Praça de São Pedro, o Papa Francisco anunciou a data de sua

visita à Terra Santa, de 24 a 26 de maio. Oremos para que essa viagem seja, de fato, “uma mensagem de amor
e fraternidade para os habitantes dos países visitados”, conforme preconizado pela Igreja.
No primeiro domingo de fevereiro haverá novo concerto de órgão. Estão todos convidados.
São Brás, bispo e mártir, é homenageado na segunda-feira, 3 de fevereiro.
A missa de posse do novo pároco, Frei Fabiano Alcides Pereira, será celebrada no dia 16 de fevereiro, às 12h.
Em 27 de fevereiro, dia do idoso, haverá missa às 15h30, com bênção especial a todos os componentes dessa
faixa etária.
Início da Catequese em 8 de março. Inscrições na lojinha.

Continuam os trabalhos de restauração interna da Igreja Santa Teresinha, com a impermeabilização das paredes
laterais. As canaletas da parte elétrica, já refeitas, estão sendo embutidas. Os serviços dessa reforma, de grande
monta, contam com a colaboração de todos os paroquianos.

Novo site da Paróquia
Santa Teresinha

A

pós um longo período de trabalho, temos a
alegria de apresentar à comunidade o novo
site da Paróquia. Agora mais moderno e
atualizado, servirá, com a graça de Deus, para
ajudar na evangelização de nossos irmãos e
irmãs. Afinal, estamos na era digital e a Igreja precisa usar
dos meios disponíveis para fazer chegar a todos a riqueza
da mensagem do Evangelho. O Papa Bento XVI exortou a
Igreja “a usar a tecnologia a serviço da evangelização”.
É sabido por todos que a internet é um excelente e rápido meio de comunicação. Porém, como foi observado pelo
Papa Francisco no dia 7 de dezembro passado, na Plenária do Pontifício Conselho para os Leigos, “a internet não
basta, a tecnologia não é suficiente”, uma vez que “o anúncio requer relações humanas autênticas e diretas para
resultar em um encontro pessoal com o Senhor”.
Ainda segundo o Papa Francisco, “a presença da Igreja na rede não é inútil, ao contrário, é indispensável estar
presente, sempre com estilo evangélico, para indicar o caminho que leva Àquele que é a resposta”. E concluiu: “A
Igreja está sempre em caminho, em busca de novas vias para o anúncio do Evangelho. A contribuição e o testemunho
dos leigos se demonstram sempre mais indispensáveis”.
O Papa João Paulo II nos ensina que “o desenvolvimento da internet nos últimos anos oferece uma oportunidade
sem precedentes para ampliar as obras missionárias da Igreja, já que se tornou a principal fonte de informação e
de comunicação”.
Acesse o site e faça dele um lugar onde você possa conhecer e amar mais a Igreja e a Paróquia.
www.santateresinhahigienopolis.org.br
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O V Capítulo Provincial da
Província São José

O Capítulo toca, de maneira muito real, toda a Igreja e não somente
os religiosos e as comunidades que o celebram. É acontecimento que
pertence à vida da Igreja e que, por isso mesmo, reveste-se sempre
de caráter teologicamente público. Consequentemente, todo capítulo
deve ser celebrado com viva consciência eclesial: sentindo-se todos
Igreja em atitude de sincera fidelidade a si mesma e de forte resposta
a suas urgências e necessidades. O sentido eclesial deve presidir e
orientar sempre as reflexões e diretrizes de um capítulo, como garantia
de fidelidade e de serviço a Deus e aos homens.
Sendo assim, a cada três anos é celebrado o Capítulo Provincial dos
Frades Carmelitas Descalços, ao qual compete eleger o provincial e
seus conselheiros, eleger os superiores locais e determinar as novas
conventualidades dos demais frades.
Em 10 de janeiro passado se encerrou o V Capítulo Provincial da
Província São José, que compreende as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, realizado de 5 a 10 daquele mês no
Centro Teresiano de Espiritualidade, em São Roque - SP.
O resultado determinou a salutar desmobilização da estrutura anterior,
não porque apresentasse defeitos, mas para oferecer aos novos
componentes o ensejo de poderem participar de maior experiência
eclesial e espiritual, e aos fiéis com eles envolvidos a oportunidade de
ampliar seus conhecimentos religiosos e enriquecer sua fé.
Para a comunidade de São Paulo virão os seguintes religiosos:
Frei Cleber, Frei Aurílio, Frei Emerson e Frei Hudson. Da Província
dos Carmelitas Descalços do Sul virá, para estudar, Frei Gilberto.
Continuam conosco Frei Rafael, Frei Osman, Frei José Maria, Frei
Miguel, Frei Allyson e Frei Fabiano, este último, para ser nosso pároco,
ao qual desde já cumprimentamos e desejamos inspirado ministério.
Os Freis Luís Fernando e Hudson permanecem algum tempo em
nossa comunidade e depois irão para o exterior. Ao primeiro deles,
que foi pároco de Santa Teresinha por três anos, nossos sinceros
agradecimentos e votos de feliz continuidade em sua carreira religiosa.
Deixam nossa comunidade paroquial os religiosos: Frei Afonso, Frei
Antônio e Frei Pierino.
Unamo-nos, pois, aos frades carmelitas neste período de transição,
confiando na graça divina, na certeza de que o Carisma e a
Espiritualidade do Carmelo possam continuar enriquecendo nossa
Paróquia e a Arquidiocese de São Paulo.
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Pastorais e Movimentos
Alfabetização de Adultos
De 2ª a 5ª feira, das 19h às 21h30.
Apostolado da Oração
Reunião na primeira 6ª feira do mês, após a Missa das 9h.
Catequese para Adultos — RICA
Ritual de Iniciação Cristã de Adultos
Preparação para o Batismo, Primeira Comunhão e Crisma:
Reuniões às 4ª feiras, às 20h.
Catequese para Crianças
Sábado: das 9h às 10h30.
5ª feira: das 18h às 19h30.
Equipe de Eventos
Organização dos eventos paroquiais.
Grupo da Terceira Idade
Reuniões às 4as feiras, às 15h.
Grupo de Intercessão da Igreja Santa Teresinha
Toda 4ª feira, das 9h40 às 10h30.
Grupo de Jovens
Reuniões quinzenais aos sábados, às 16h30.
				
Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística
Distribuição da Eucaristia nas missas e aos doentes.

Atividades Permanentes

Movimento da Mãe Peregrina
Missa de N. Sra. de Schoenstatt (Mãe Peregrina), dia 18, às 9h.

Funcionamento da Igreja
Manhã: das 7h às 11h.
Tarde: das 15h às 20h.
Santas Missas
Domingo: 7h30; 9h; 10h30; 12h; 18h e 19h30.
De 3ª a 6ª feira: 7h; 8h; 9h e 19h.
Sábado: 7h; 8h; 9h e 15h30.
2ª feira: 7h; 8h e 19h.

Movimento da Transfiguração
Reuniões às 4as feiras, às 20h.
Ordem Secular dos Carmelitas Descalços
Reuniões no primeiro sábado de cada mês, das 14 às
15h30 e no terceiro domingo, das 9 às 12h.
Pastoral dos Arranha-céus
Oração mensal entre os moradores de edifícios.
Novena de Natal, Campanha da Fraternidade,Oração do Terço,
etc.
Pastoral do Batismo
Curso: um sábado por mês, das 9h às 12h.
Pastoral da Caridade
Bom Samaritano (idosos carentes): 5ª feira, às 10h.
Pastoral Social (Ir. Pastora): 2ª feira, às 14h.
Sopão (moradores de rua): 2ª feira, às 13h30.
Atendimento Psicológico.
Pastoral Familiar
Encontro de Casais em Segunda União.
Curso de Noivos: quatro cursos por ano.
Renovação Carismática
Grupo Nova Sião: 3ª feira, às 14h.
Plantão de Oração: 3ª feira, às 16h.
Terço dos Homens
Toda 3ª feira, às 20h30.

Agenda do Mês de Fevereiro
Dia 1º
Dia 2
Dia 6
Dia 7

(Sábado):
(Domingo):
(5ª feira):
(6ª feira):

Secretaria Paroquial
De 3ª a 6ª feira: das 8h30 às 11h e das
13h30 às 16h30.
Domingo, 2ª feira e feriados não há expediente.

Dia 8

(Sábado):

Confissões
Entre as missas dominicais. Não haverá confissões após a missa do meio-dia.
Durante a semana atende-se a pedidos dos fiéis.
Casamentos
5ª feira: 20h30.
6ª feira: 20h30.
Sábado: 17h; 18h; 19h; 20h e 21h.
Outros dias e horários sob consulta.

Dia 15

(Sábado):

Dia 16
Dia 17

(Domingo):
(2ª feira):

Dia 18
Dia 21
Dia 22
Dia 25
Dia 27

(3ª feira):
(6ª feira):
(Sábado):
(3ª feira):
(5ª feira):

Batizados
Primeiro sabado do mês, às 10h30.
Adoração ao Santíssimo Sacramento
Toda primeira 5ª feira que antecede a primeira
6ª feira do mês, às 9h30.

Missa de Santa Teresinha, às 15h30.
Concerto de Órgão, às 16h30.
Adoração ao Santíssimo, às 9h30.
Missa do Sagrado Coração de Jesus, às
9h.
Batizados, às 10h30.
Encontro de Casais em Segunda União,
(Bom Pastor), às 16h.
Curso de Batismo, às 9h.
Início dos encontros do Grupo de Jovens,
às 16h30.
Brechó de Santa Teresinha, às 10h.
Início do Curso de Alfabetização
de Adultos, às 19h.
Missa de N. Sra. Mãe Peregrina, às 9h.
Oração das Mil Ave-Marias, às 13h.
Curso de Noivos, às 9h.
Missa do Menino Jesus de Praga, às 19h.
Missa para os idosos, às 15h30.

Expediente
Paróquia Santa Teresinha
Rua Maranhão, 617 Higienópolis
tel.:3660-1220
São Paulo - SP - CEP 01240-001
e-mail: teresa.lisieux@gmail.com

Pastoral de Comunicação
Pároco: Fr. Luís Fernando Negrão, OCD
Vigário: Fr. Fabiano Alcides, OCD
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