15 DE DEZEMBRO DE 2020

Adeus Padre José Carlos!
Celebração de despedida em Marília
No dia 10 de dezembro 2020, após um mês de combate contra o Covid‐19,
o nosso querido Padre José Carlos, 58 anos, adormeceu na morte, sem outra
palavra que um sorriso nos lábios.
Partiu como viveu, na simplicidade e na humildade. Combateu até o fim o
bom combate da fé, como fiel servidor do seu Mestre a quem dedicou o seu
amor.
Apesar do espírito de fé e de abandono à vontade de Deus, a tristeza é
grande para os seus Irmãos, que perderam o seu Superior provincial, para
todos os RSV que esperaram e pediram por sua cura, como também a sua
mamãe, o seu irmão e as suas três irmãs, os seus parentes, bem como os
milhares de amigos de Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, João Pessoa,
São Gonçalo e Vista Alegre em São Paulo, onde era pároco desde fevereiro...
São casais, famílias, jovens, pobres, doentes... aos quais soube conquistar o
coração com a sua ternura paterna.

Pe. João‐Lucas s.v.
Pároco de Presidente Prudente

No dia do seu falecimento, o seu corpo foi levado em Marília. De forma
particular, contando com a presença de Dom Luiz Antonio, Bispo diocesano
de Marília, alguns Irmãos religiosos, com o Pe. Edson, do clero de Marília e
seu irmão João e esposa, foram celebradas as exéquias e o sepultamento no
cemitério da cidade.

Da tristeza à alegria... Cristo ress uscitou!
Missas de 7º dia em Jundiaí, Marília e Vista Alegre
Hoje e amanhã haverá missa de 7º dia para rezar pela alma do Padre José
Carlos, pedindo a Deus, que na sua bondade lhe conceda a graça de
participar da glória da ressurreição de Cristo.
 Nesta terça‐feira, 15 de dezembro, a missa será celebrada na paróquia
Nossa Senhora de Fátima de Jundiaí de onde é originário e onde foi
pároco. A missa às 19:00 será transmitida ao vivo no Facebook da
paróquia.
 A Família e a Congregação dos Religiosos de São Vicente de Paulo,
convidam a todos para Missa de sétimo dia do Pe. José Carlos, sv. A
Celebração será na quarta‐feira, dia 16 de novembro, às 19h, na Igreja
Santa Isabel em Marília. Haverá trasmissão ao vivo pelo Facebook da
Paróquia: https://www.facebook.com/paroquiasantaisabelmarilia/live/

O Padre José Carlos, um intercessor junto de Deus
Mantenhamos viva a memória do nosso irmão e amigo!
"A tristeza deixe lugar à esperança, sabendo que o Padre José Carlos estará sempre
vivo no meio de nós ... o Nosso Superior provincial completou a missão que lhe tinha
sido confiada. Que o Senhor faça agora dele um intercessor privilegiado para velar
sobre a nossa pequena Família religiosa e sobre as nossas obras. Continuemos seguido
o seu exemplo na missão tão linda que nos legou o Padre Le Prevost! "

Obrigado Padre José Carlos
Veja de novo a linda mensagem de vídeo que o Padre José Carlos registrou,
algumas dias antes da sua doença,

por ocasião do aniversário da morte do nosso Venerável Fundador, o Padre Le Prevost:

" Consideraremos a morte como a consumação de nossa consagração batismal e religiosa.
Veremos nela o momento privilegiado de viver em plenitude o mistério pascal,
passando com o Cristo da morte à vida.
No momento de acabar nossa estada na terra, nos abandonaremos ao Senhor
sustentados pela oraçâo da lgreja e de nossos irmâos,
faremos este dom supremo de nossa vida entre as mãos do Pai. "
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