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A CAMINHO DOS 75 ANOS DE SUA FUNDAÇÃO
Nosso Santuário
comemora, neste mês, 74
anos de sua fundação e
caminha, em passos firmes,
para sua marca jubilar: 75
anos.

QUARESMA E
SALETTE

75 + VOCÊ
Embarque nessa onda e
faça, da Campanha 75 +
Você, um gesto concreto de
adre Ático Fassini, adesão e participação.
ms, passando pelo
Santuário, deixou sua
colaboração para esta
edição, com um artigo no
qual afirma que “Quaresma
e Salette se entrelaçam e se
nutrem mutuamente”. Não
deixe de ler.

P

Agenda de Março
Abertura da Campanha
da Fraternidade – dia
5 – Quarta-Feira de
Cinzas
Aniversário do Padre
Alfredo Granzotto, ms –
dia 22 – Sábado
- Outras atividades –
Consultar página 6 e 7 –
Comunidade em Revista
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“É para a liberdade que Cristo nos libertou.” (Gl 5,1)

O

tema
da
Campanha
da
Fraternidade, “Fraternidade e Tráfico
Humano”, assusta e parece forte demais.
Infelizmente, esse problema é realidade em
diversos países e tem números consideráveis
em nosso Brasil. A sociedade católica
precisa preparar suas crianças, jovens e
pais para a conscientização necessária
sobre os direitos que cada cidadão possui
de ser livre. O tráfico humano reflete a
crueldade e a falta de preparação humana
das sociedades e esse problema precisa ser
encarado de frente por todos nós.
No cartaz, com mãos acorrentadas, a
intenção é que possamos refletir sobre a
situação de dominação e exploração de
irmãos traficados e de seu sentimento de
impotência perante os traficantes. Somos
criados à semelhança de Deus, portanto,
se Jesus viveu para ensinar e deixar o
amor para nós, não podemos fechar os
olhos para tal realidade. Como podemos
ajudar? A maioria das pessoas aliciadas
pelo tráfico sofre com a pobreza, material,

física, espiritual
e moral. A forma
como podemos
colaborar é nos
engajar
nos
movimentos
sociais
e
pastorais,
colaborando na
boa formação das
nossas comunidades. Além disso, podemos
nos unir em grupos de oração para emanar
boas vibrações para todos os países e
pessoas que habitam nosso planeta.
E você? Que caminho vai escolher? Espero
que não seja o caminho do silêncio ou da
alienação...em sua mensagem em Salette,
Nossa Senhora nos pede AÇÃO e ORAÇÃO
Sigamos nossa linda e inspiradora mãe e
respondamos ao seu chamado, que se faz
urgente! Ao trabalho!
Raquel Junqueira Carone
CPP – Conselho Paroquial de Pastorais

Palavra do Reitor
Caríssimos irmãos e irmãs,
Estamos iniciando março e somos
convidados a viver a Quaresma na
vivência da Caridade, Penitência, Oração
e Conversão, que nos conduzem ao
encontro do Senhor, que derrama sua
misericórdia sobre cada um de nós.
Este mês de março é marcado por muitas
atividades em nosso Santuário: Início
de novas turmas: Catequese, Crisma,
Oficina de Oração e Vida, Lectio Divina...
Nossas pastorais vão retomando suas
programações com empenho e ardor
missionário. Nosso Santuário, neste
mês, comemora 74 anos de Fundação
e inicia uma série de programações
comemorativas, que se estenderão até a
Festa Jubilar no ano que vem... Em meio
a tudo isso, vamos continuando nossas
reformas e manutenções, contando com
a ajuda dos paroquianos e devotos da
Salette por meio da Campanha “Salette
+ Você” que será lançada na Semana das
Festividades Paroquiais rumo aos 75 anos.
Neste mês, com a Celebração de QuartaFeira de Cinzas, iniciamos a caminhada
Quaresmal que recorda os quarenta dias
do dilúvio, os quarenta anos do Povo de
Deus pelo deserto... e os quarenta dias e
noites do Retiro de Jesus no deserto, após
o seu Batismo no Jordão. Durante esse
tempo da Quaresma, teremos também
em nosso Santuário a Oração da Via Sacra

todas as SextasFeiras, após a
Missa da noite,
meditando
o
tema da CF 2014
na Via Crucis de
Jesus.
Neste tempo, a
Igreja no Brasil
nos
incentiva
a
viver
esse
espírito quaresmal com a Campanha
da Fraternidade, associando-o a uma
realidade social brasileira. Esse ano, com
o Tema Fraternidade e Tráfico Humano,
e com o lema: “É para a liberdade que
Cristo nos libertou”, somos convidados a
refletir e rezar sobre a dignidade humana
diante da escravidão e opressão vividos
por muitas pessoas com o tráfico humano
e o desrespeito à liberdade.
Por isso, ânimo, força, esperança para
iniciarmos com fé a Quaresma e participar
ativamente das atividades e celebrações,
certamente você terá sua fé mais
fortalecida em Cristo Nosso Senhor!
Que Nossa Senhora, mãe das lágrimas nos
acompanhe no caminho da Conversão! E
que Jesus Cristo crucificado-ressuscitado
anime nossos passos. Um bom mês de
março a todos,
Pe. Marcos Queiroz, MS

Palavra do Pastor

G

Tempo de conversão!

eralmente,
quando
falamos de conversão
pensamos
logo
na
conversão pessoal e nas atitudes
interiores que cada um deve fazer
para renovar-se em Jesus Cristo.
A conversão pessoal desperta a
capacidade de submeter nosso
modo de agir, pensar, rezar ao
serviço da instauração do Reino
de Deus.
Está correto pensar assim e a
quaresma é um tempo bonito
para iniciar este percurso. Mas há
uma dimensão da nossa vocação
batismal que, geralmente, não
faz parte do nosso exame de
consciência e de nossos propósitos
de renovação: a dimensão
missionária do Batismo.
O Papa Francisco disse que ‘em
virtude do Batismo recebido, cada
membro do povo de Deus tornouse discípulo missionário. Cada um
dos batizados, independentemente
da própria função na Igreja e do
grau de instrução da sua fé, é um
sujeito ativo de evangelização
[..]. Cada cristão é missionário na
medida em que se encontrou com
o amor de Deus em Cristo Jesus.’
(EG 120).
As palavras do Papa sobre a
dimensão missionária do nosso

Batismo falam ao
nosso coração e
nos deixam alguns
questionamentos:
Temos consciência
de
que
somos
discípulos
missionários? Se temos
consciência
da
missão,
porque
renunciamos
ao
compromisso evangelizador? Porque
vemos
tantas
pessoas distantes
da fé e não nos
preocupamos?
Porque experimentamos, com tanta
alegria, o amor de
Deus que nos salva
e não partilhamos
com os outros?
Neste tempo de
graça da quaresma
vamos refletir sobre esta dimensão
do nosso Batismo e vamos escutar
com atenção e discernir o que o
Espírito está dizendo às Igrejas e a
cada um de nós, através dos sinais
dos tempos em que se manifesta
(Cf. DA 366).
‘Se não estivermos convencidos
disto, olhemos para os primeiros
discípulos, que logo depois de

terem conhecido o olhar de Jesus,
saíram proclamando cheios de
alegria: encontramos o Messias
(Jo 1,41). A Samaritana, logo que
terminou o seu diálogo com Jesus,
tornou-se missionária, e muitos
samaritanos acreditaram em Jesus
devido às palavras da mulher’ (Jo
4,39). (EG 120).
Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal para a Região Santana

D R O G A R I A

vendas@tejo.com.br
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QUARESMA E SALETTE

Q

uaresma e Salette se entrelaçam e
se nutrem mutuamente.

A Quaresma é O tempo que se
caracteriza pelo forte apelo à
conversão. A transformação da mente
e do coração, do ser e do agir, constitui
seu programa. Um programa que
abarca a vida por inteiro e marca
particularmente esse tempo de graça.
Deixa-se de lado o que é do “velho
homem” do pecado segundo Adão,
para se assumir o que é do “homem
novo” da graça segundo o Cristo.
Quaresma é tempo de contrição
no qual o cristão inspirado pela
humildade, reconhecendo a própria
fragilidade humana e confessando
a infinita misericórdia de Deus, se
dispõe a seguir o caminho do Senhor.
Trata-se de caminhada de vida mais
intensa, livre e amorosa para com
Deus e os irmãos, à luz do Evangelho,
princípio da espiritualidade cristã.
A Palavra de Deus ilumina a vida e
abre o caminho a seguir. Com sua
luz se percebe o pecado e suas raízes
presentes no modo de ser e de agir
humanos. Descobre-se o chamado de
Deus para se viver numa relação de
amor para com Ele e os irmãos. Esse
processo de vida espiritual, vivido

ao longo da Quaresma, prepara o
cristão para saborear intensamente as
verdadeiras alegrias que a Páscoa do
Senhor derrama nos corações que a
Ele aderem.
A Quaresma é o “tempo favorável
para a avaliação das opções de
vida e de seus engajamentos, para
a correção dos desvios da rota a
seguir, para o aprofundamento da
vivência da fé e da acolhida amorosa
de Deus e dos irmãos, na promoção
de ações concretas de fraternidade
e solidariedade” (Pe. Gian Luigi
Morgan).
Nossa Senhora, em sua Aparição em
LA SALETTE, a 19 de setembro de
1846, visita seu povo para convocálo a voltar aos caminhos da vida
cristã. Pede-lhe que respeite o Santo
Nome de Deus, que não trabalhe no
Dia do Senhor, que reze diariamente
ao menos um Pai Nosso e uma Ave
Maria, que participe da Santa Missa
e observe a prática da Quaresma.
É um programa de vida cristã que
Maria propõe a seu povo. Programa
de conversão. O povo vivia na miséria
material e espiritual, consequência
de sua vida afastada de Deus. Com

seu apelo e em lagrimas, a Virgem
da Salette, a Mãe da Reconciliação,
obteve de seu povo o retorno a Deus,
mediante uma conversão sincera, na
oração, na penitência e no perdão
dos pecados pelo Sacramento da
Reconciliação. A graça da Salette é a
reconciliação do povo com seu Deus,
reconciliação que brota desse contexto
quaresmal vivido na luz pascal.
A Quaresma não é apenas um tempo
de maior silêncio e de paz interior:
é um tempo de luta espiritual...
Devemos, pois, viver a Quaresma
com grande coragem, prontos a
lutar... com as armas espirituais...
indicadas pelo Evangelho: o alimento
da Palavra de Deus pela qual o
homem vive e à qual deve acolher
abundantemente na Quaresma; a
ação penitencial que se exprime no
Sacramento da Reconciliação e nas
obras de penitência” (Cardeal C.
M. Martini). A espiritualidade da
Quaresma, como caminho para a
Páscoa do Senhor Jesus, constitui o
núcleo central na Mensagem de Maria
em Salette.

Pe. Atico Fassini, MS

Que tal seu anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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A CAMINHO DOS 75 ANOS – COM SALETTE,
TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO NA CIDADE (*)
seguramente, a terça parte das crianças
não era batizada.” Nascia o sonho...
Em 27 de abril de 1904, Padre
Clemente chegou a São Paulo (SP),
apresentando-se ao Bispo da Diocese
paulistana, Dom José de Camargo
Barros, que mostrou-se receptivo à
ideia de Padre Clemente, dizendo
que pensaria no assunto. Pouco
tempo depois, Dom José de Camargo
ofereceu ao Padre Clemente a direção
da Paróquia de Sant’Ana, bem como
a Capelania do Colégio das irmãs de
São José, no Alto de Santana. Nascia
o projeto...

O

s Missionários Saletinos chegaram
ao Brasil em 18 de dezembro de
1902, com a vinda do Padre Clemente
Henrique Moussier, ms, da França.
Após sua chegada ao porto de Santos
(SP), Padre Clemente, dirigiu-se a Itu
(SP), onde permaneceu convivendo com
os Capelães do Colégio, do Pensionato
e da Casa Provincial das Irmãs de São
José de Chambéry. Pouco tempo depois,
à convite da Congregação, foi para Jaú
(SP), cuidar de um pensionato para
meninas, onde estava sendo construída
a sede da Capelania e lá permaneceu
cerca de um ano.
Em nota manuscrita, em abril de 1903,
Padre Clemente assim se expressa: “No
dia seguinte, subindo ao Alto de Santana
para visitar o magnífico pensionato que as
Irmãs de São José de Chambéry ali haviam
construído, e ouvindo falar das necessidades
do povo desse quarteirão retirado, quase
sempre sem pastor por causa de sua pobreza,
senti meu coração apiedar-se por causa das
misérias de todo tipo dessa triste paróquia.
Pareceu-me que Nossa Senhora da Salette
lançava olhares de misericórdia sobre
essa população, cujos doentes morriam
quase todos sem os sacramentos e onde,

E a vida continuou, chegaram
outros Missionários Saletinos, que
foram se instalando em Itu e Jaú,
consolidando a presença saletina em
terras
brasileiras;
posteriormente,
chegaram em Campinas, depois em
Santa Cruz das Palmeiras. No bairro
de Santana, periferia da cidade, à
época, Padre Clemente continuava seu
projeto e sua obra. Enquanto aguardava
a construção da Igreja Matriz, o culto
e a administração paroquiais eram
realizados junto à Capela Santa Cruz.
O mundo foi assolado pela Primeira
Guerra Mundial, a cidade de São foi
crescendo num ritmo alucinado, o
bairro de Santana acompanhou o ritmo,
os Missionários Saletinos chegaram
a cidade do Rio de Janeiro (RJ); veio a
febre amarela, vieram as Revoluções de
24, 30 e 32...
Ao final da década de 30, a questão
angustiante da continuidade da
presença saletina na Arquidiocese
de São Paulo preocupava toda a
comunidade saletina em São Paulo.
O contrato entre a Arquidiocese e os
saletinos oferecia poucas garantias para

um futuro longo e promissor. Mas,
nem tudo é só decisão dos homens. O
novo Arcebispo de São Paulo, Dom
José Gaspar de Affonseca e Silva,
numa entrevista com Padre Celestino
Crozet, então Superior Provincial, e
acompanhado pelos Padres Fidélis e
André, declarou espontaneamente que
desejava constituir uma nova Paróquia,
sob o título de Nossa Senhora da Salette,
e nela erigir um Santuário.
Começava assim o Decreto de
constituição da Paróquia Nossa Senhora
da Salette: “Dom José de Affonseca e
Silva, por mercê de Deus e da Santa Sé
Apostólica, Arcebispo Metropolitano de
São Paulo, aos que este Nosso Decreto
virem, saudação, paz e bênção no Senhor.
Fazemos saber que havendo Nós liberado
aumentar o número de paróquias em nossa
Arquidiocese, em razão do crescimento da
população e da grande extensão territorial
que esta vem ocupando... Havemos por bem
separar, dividir e desmembrar da paróquia
de Sant’Ana, o território que vai abaixo
indicado, e nele erigimos e canonicamente
instituímos a paróquia amável de Nossa
Senhora da Salette do Alto de Santana.” O
Decreto de constituição da Paróquia foi
assinado com a data de 24 de março de
1940. O projeto tornava-se realidade.
Neste ano comemoramos 74 anos de
fundação da Paróquia, a caminho
do 75º. Aniversário de Fundação do
Santuário-Paróquia Nossa Senhora da
Salette de São Paulo, vamos contar um
pouco da história desta comunidade
religiosa, que tem Salette, como Mãe e
inspiradora.
Redação
(*) Texto elaborado a partir do livro Crônicas
de Uma Missão – 100 Anos de Presença
Saletina no Brasil, de autoria do padre Ático
Fassini, ms

FAST WAY
INGLÊS RÁPIDO,
FÁCIL E OBJETIVO
CONVERSAÇÃO - MÉTODO PRÓPRIO

FONES: 2935.4225 / 2972.4225

2206-4435

Rua George Oetterer, 51 - Jd. S. Paulo
(Próximo ao metrô Jd. São Paulo)
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Comunidade em Revista
48º. ANIVERSÁRIO DE
ORDENAÇÃO SACERDOTAL

Q

uietinho, sem muito alarde,
Padre
Nilto
Affonso
Gasparetto, ms, nosso Vigário
Paroquial, comemorou, no dia
27 de fevereiro passado, 48 anos
de ordenação sacerdotal. Muitos
paroquianos estiveram presentes às
missas diárias, por ele presididas,
para cumprimentar o amigo e
orientador espiritual. Os gestos
de amizade recebidos emocionou
nosso Missionário Saletino, que
a todos agradeceu pelo carinho
recebido.

INÍCIO DA CATEQUESE

T

radicionalmente, o mês
de março marca o início
da Catequese, em todos
os seus níveis, aqui no
Santuário Salette. De forma
integrada, a Catequese é
feita através de faixas etárias:
Para crianças, até 8 anos
de idade, a Pré-Catequese,
com atividades bem lúdicas,
de fácil assimilação pelos
catequizandos; para crianças,
entre 9 e 12 anos, a Catequese
Familiar, com a proposta de
evangelizar, não apenas as

crianças, mas, também os
pais, através de encontros
semanais e de programação
extensa e de acordo com a
orientação da Igreja, e para os
jovens e adultos, a preparação
da Catequese envolve os
Sacramentos da Iniciação
cristã: Batismo, Confirmação
e Eucaristia, através de
equipes de catequistas, muito
bem formadas e orientadas.
Informe-se
na
Secretaria
Paroquial sobre as inscrições.

04 DE MARÇO – ABERTURA DA CF
2014 – A CNBB

SEMANA DO EIXO
Conforme
definido
no
Planejamento Pastoral para
este ano, no período de 18
a 21 deste mês, teremos as
reuniões dos Eixos, com
as respectivas pastorais e
grupos: dia 18/3 – Eixo do
Anúncio; dia 19/3 – Eixo do
Testemunho; dia 20/3 – Eixo
do Serviço e dia 21/3 – Eixo
do Diálogo. Nessas reuniões

C

onferência Nacional dos
Bispos do Brasil apresenta
a Campanha da Fraternidade,
deste ano, como itinerário
de
libertação
pessoal,
comunitária e social. O tema,
apesar de denso e forte, é
atualíssimo: Tráfico Humano
e Fraternidade, e tem como
lema, inspirado na carta de
são Paulo aos Gálatas (5, 1): “É
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para a liberdade que Cristo nos
libertou”. Mobilizando cristãos
e a sociedade brasileira para
erradicar o mal do Tráfico
Humano, a Campanha propõese a reivindicar dos poderes
públicos, políticas e meios
para a reinserção das pessoas
atingidas e sensibilizar para
a solidariedade com ações
preventivas.

cada coordenação receberá
material para avaliação e
complementação de dados,
clareando as atividades
no decorrer deste ano. É
imprescindível a participação
de todos os Coordenadores
de Pastorais e de Grupos.
As reuniões acontecerão no
Salão de Festas do Santuário,
sempre às 20h30.

ABERTURA DO ANO JUBILAR – 75 ANOS DE
FUNDAÇÃO AS PARÓQUIA

A

brindo o Ano Jubilar,
em
comemoração
aos 75 anos de fundação
do
Santuário-Paróquia
Nossa Senhora da Salette,
de S. Paulo (SP), durante
as missas dos dias 22 e 23
deste mês, será lançada a
campanha
institucional
denominada 75 + VOCÊ.
A exemplo de campanhas
anteriores, esta campanha
visa, além de motivar
a comunidade para as
festividades programadas,
um esforço grandioso dos
fieis que frequentam nossa
comunidade, no sentido
de angariar fundos para
a sequência das novas
obras estruturais. Como
se sabe, dentro do projeto
ambicioso,
e
durante
o ano passado, toda a
infraestrutura
necessária

foi feita.
Essa infraestrutura
permitirá
a
construção de novas
áreas para encontros,
reuniões, estudos e
reflexões. O projeto
prevê a construção
de
uma
nova
Sacristia; ampla sala
para uso exclusivo
dos Cerimoniários,
C o r o i n h a s
e
Ministros
Extraordinários da
Sagrada Comunhão;
mezanino,
para
guarda de material de uso
das pastorais, grupos e
movimentos; ampla sala,
para cerca de 100 pessoas,
com todo equipamento
necessário para exposição
de aulas; nova área para
abrigar
o
Memorial,

Na parte da manhã, no
pátio de estacionamento,
teremos o encontro das
pastorais e movimentos,
que estarão divulgando
suas atividades pastorais
e
sociais,
além
de
confraternizarem
entre
si. Após a Missa das 11h,
será oferecido almoço
aos participantes, cujos
convites foram vendidos
durante a reunião do CPP
do final de fevereiro.

facilitando o acesso ao
público e sala dos milagres,
afora as necessidades de
manutenção
preventiva.
Todos serão convidados a
fazerem suas contribuições
financeiras.

PALESTRA SOBRE O CONCÍLIO
VATICANO II

I

niciando a formação programada para este ano, haverá
nos próximos dias 7 e 8 de abril, às 20h, no Salão de Festas
do Santuário, Palestra sobre as reformas instituídas pelo
Concílio Vaticano II, ministrada pelos palestrantes Srs.
Antonio Bogaz e João Hansem, autores do livro Reforma
Litúrgica – Reforma ou Renovação? Dado à limitação de
espaço, faça logo sua inscrição, na Secretaria Paroquial, ao
preço de R$ 10,00.

30 DE MARÇO – FESTA DA ÁCIES

A

Festa da Ácies (palavra
latina
que
significa
“exército em ordem de batalha”)
designa a cerimônia em que
os Legionários, como um só
corpo, se reúnem para renovar
sua fidelidade à Maria, Rainha
da Legião, e dela receber a
força e a bênção para um novo
ano de combate ao mal. Dada
a importância da devoção

23 DE MARÇO
ALMOÇO DE
COMEMORAÇÃO
– DIA DA
PARÓQUIA

à Santíssima Virgem,
dentro da Legião, os
Legionários se consagram,
anualmente,
individual
e
coletivamente,
à
Nossa Senhora. Aqui no
Santuário Salette de S.
Paulo a cerimônia vai
acontecer no dia 23 deste
mês, às 14h.

24 DE MARÇO
MISSA PELO
ANIVERSÁRIO
DE FUNDAÇÃO
DA PARÓQUIA
Para marcar o início do ano
jubilar, em comemoração
a seu 75º. Aniversário de
Fundação, o SantuárioParóquia Nossa Senhora
da Salette faz celebrar a
Missa de Abertura, no
dia 24 de março, às 19h30,
com a presidência do
Padre Marcos Queiroz,
ms, Pároco e Reitor. Essa é
uma de muitas atividades
celebrativa durante o
ano. A comunidade toda
se movimenta para esta
grande empreitada.

25 DE MARÇO
CHÁ DA CANÇÃO
NOVA
A Canção Nova tem sido
parceira, há muitos anos,
das atividades de nossa
comunidade.
No
dia
25 deste mês, às 14h30,
no Salão de Festas do
Santuário, fará realizar
um Chá Beneficente, Os
convites acham-se à venda
na Loja La Salette. Adquira
o seu e participe!
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PÁGINA CULTURAL
Livro do Mês

Língua Portuguesa

C

omentaram que as últimas
indicações foram de livros
contendo muitas páginas...

R

epórter de importante rede
de TV brasileira, comentando
recentemente o falecimento de
uma personalidade, disse: “... a doença
estava em ESTÁGIO avançado, daí o
falecimento.”
Não somente o elegante repórter,
mas muitos confundem o significado
de estágio com o de estádio, ou
estado, termos que deveriam ter sido
utilizados na reportagem.
Estágio significa preparação. Assim,
faz estágio ou está em estágio, quem
se prepara para exercer alguma
atividade profissional, ou ainda, uma
atividade não profissional. Podemos
grafar, com toda autoridade: “A
Catequista da Salette fez estágio na
Paróquia de Santana.” Não só correto,
como extremamente salutar.
Estádio, ainda que estranho, significa
fase, período, época. E assim deveria
ter sido usado na reportagem: “...
a doença estava em ESTÁDIO
avançado, daí o falecimento. O
repórter poderia ter usado, também, o
termo Estado, e estaria absolutamente
correto.
Antes que nossa Língua entre em
estádio avançado de falecimento,
convém aprendê-la.

Para este mês, que sinaliza o retorno
das atividades pastorais em todos
os seguimentos, indicamos o livro
de autoria de Frei Carlos Mesters, e
editado pela Paulus: “Esperança de
um Povo que Luta – O Apocalipse
de São João: uma chave de leitura”.
Um título grande, para um grande
livro, com poucas páginas.
Muitos de nós temos dificuldades
em ler e entender o Apocalipse,
de João. Frei Carlos Mesters, com
muita sabedoria, nos indica pistas
para entender o evangelista, que
se utilizou de muitos símbolos e
alegorias em seus escritos. Um
livro importante para os fieis,

principalmente para os Catequistas,
que muitas vezes são inquiridos
sobre o tema. Não deixe de ler, à
venda na Loja La Salette.

PROVÉRBIOS
3, 13 – “Feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que
alcançou o entendimento.”
6, 6 – “Anda preguiçoso, olha a formiga, observa o seu proceder, e
torna-te sábio.”
6, 20 – “Meu filho, guarda os preceitos de teu pai, não rejeites a
instrução de tua mãe.”
14, 2 – “Quem anda na retidão teme a Deus, quem se desvia de seus
caminhos o despreza.
29, 2 – “Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra; o povo
geme, quando o ímpio governa”.

TRAN IT
Portas e Potões Automáticos

Av. Gal. Ataliba Leonel, 1966
Santana - Fone: 11 2979.7311
www.transite.com.br
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Santos do Mês

Gizela
Dia 10

QUARENTA MÁRTIRES DE SEBASTE

O

Edito de Milão, assinado em 313 pelos
imperadores Constantino e Licínio,
terminou oficialmente com a perseguição
do império romano contra a Igreja. Porém,
Licínio continuou perseguindo os cristãos
e ordenou que Agrícola, prefeito de
Sebaste, fizesse um levantamento religioso
de seu povo. Quarenta soldados que
pertenciam à famosa “Legião XII”, chamada
“Fulminante”, com coragem, confessaram-se
cristãos. Fizeram uma carta, uma espécie de
“testamento coletivo” (que existe até hoje),
na qual se despediam e pediam orações
aos bispos e diáconos. O imperador exigiu,
como prova de fidelidade, que todos os
militares oferecessem sacrifícios aos ídolos
pagãos. Os quarenta soldados se recusaram.
Agrícola os ameaçou dizendo que tinha
meios para lembrá-los da obediência que
deviam às ordens do imperador. Novamente
eles se recusaram. Agrícola mandou que
fossem presos uns aos outros por uma só
corrente e levados para a prisão, onde foram
torturados com ganchos de ferro e correntes.
Depois os entregou para Lísias, comandante
da legião, para que o martírio fosse
concluído. Lísias ainda tentou dissuadi-los
e induzi-los a sacrificarem-se aos ídolos,

mas foi em vão. Foram condenados
à morte por assideração, ou seja, por
entorpecimento ou imersão em água
gelada. Foram despidos e colocados em
um tanque de água gelada. Era inverno
rigoroso e para aumentar o sofrimento, a
porta de entrada das termas foi deixada
aberta e por ela se via, a poucos metros
de distância, um abrigo aquecido. De
lá saiam jatos de vapor provenientes
de uma espécie de sauna. Bastava um
simples sinal de negação a Cristo para
acabar o sofrimento. Mas, os mártires
animavam-se rezando. Num dado
momento, um dos condenados arrastouse na direção do abrigo, mas morreu
envolvido pelos vapores quentes. Agláio,
o vigia do martírio, despiu-se, proclamou-se
cristão e estendeu-se sobre o gelo entre os
outros. O frio fez com que ficassem roxos
e com as peles rachadas. Na manhã do 3º
dia, 39 estavam mortos e seus corpos foram
recolhidos para serem queimados. Somente
Melitão, o mais jovem, ainda estava vivo,
mas morreu nos braços da mãe quando
era levado para junto dos outros. Depois
de queimados, suas cinzas foram atiradas
nas águas de um rio. A veneração dos 40

mártires foi muito popular no Oriente. No
Ocidente quem falou deles foi Gaudêncio de
Bréscia. Em Roma, cenas do martírio ainda
são conservadas num afresco dos séculos VII
e VIII. Supõe-se que o soldado que morreu
às portas das termas era Melézio, aquele
que escreveu o “testamento”. O martírio
aconteceu na Capadócia, Turquia, por volta
do ano 320. O fato foi relatado por São Basílio
e São Gregório de Nissa, que louvaram a
coragem dos mártires.

Dia 10

SÃO LONGUINHO

G

aius
Cassius
Longinus,
é
derivado do grego
e significa lança.
São Longinus viveu
no século I, e foi
contemporâneo de
Jesus. Segundo a
tradição foi ele o
centurião
romano
que feriu o lado
de Jesus com sua
lança
(Jo:19:34).
Também
segundo

a tradição, a água que
saía do lado ferido de
Jesus respingou em
seu rosto e ele ficou
imediatamente curado
de um grande problema
de visão. Naquele
momento reconheceu
Cristo como sendo
o “Filho de Deus” e
converteu-se. Deixou
o exército, recebeu
instrução dos apóstolos
e tornou-se um monge

na Cesareia, na região da Capadócia
(Turquia). Foi preso e torturado para
renegar sua fé. Teve seus dentes
arrancados e sua língua cortada. O juiz
encarregado de seu martírio ficou cego
e Longinus voltou a falar. Disse que o
juiz só ficaria curado após a sua morte e,
por isso, foi imediatamente decapitado.
O juiz ficou completamente curado e
se converteu. Sua lança é reverenciada
como uma relíquia religiosa e está
exposta em Viena, Áustria. Na Espanha
e no Brasil ele é o santo que ajuda a
encontrar objetos perdidos.

ANDORRA
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Preserve a Natureza
Use Pneus REMOLD.
PNEUS FOX
Fone: 4111.7108
10

CAMA – MESA – BANHO
Tudo para o seu artesanato com os melhores preços.

R. Dr César, 324
(e mais 4 endereços.)

Fone: 11 2952-9799
www.sacariaourobranco.com.br

CENTRO DE FORMAÇÃO
FREI GALVÃO

á que se louvar o esforço
e
a
programação
da
Escola de Teologia e da Escola
de Evangelização da Região
Episcopal Sant’Ana, através do
Centro de Formação Frei Galvão.
Caminhando em laços estreitos
com a orientação da Igreja no
Brasil, os cursos programados,
tanto por uma quanto por outra
Escola, estão inseridos dentro do
contexto e necessidades de nossas
comunidades, sendo necessários
para uma formação contínua.

H

fevereiro, sendo que alguns ainda
comportam novas inscrições. Este
ano, de forma descentralizada,
iniciou-se uma nova turma de
Teologia, com as aulas acontecendo
às Sextas-Feiras, no horário das
19h30, na Paróquia Santana. E
a Escola de Evangelização tem,
como programa, um estudo
sobre “A Fé que Professamos” e
para o primeiro semestre o tema
Os Sacramentos, e, no segundo
semestre, o tema a ser estudado
será Sacrosanctum Concilium.

Cada vez mais, e os documentos
recentes da Igreja atestam isso, há
necessidade de uma ação conjunta
entre ministros ordenados e leigos
engajados, a fim de garantir uma
correta e necessária evangelização.
Os cursos iniciaram em meados de

Na semana de 17 a 21 de fevereiro,
ocorreu a Semana Catequética,
sendo os dois primeiros dias
realizados no Colégio... e os demais
dias na Paróquia do Menino Jesus
de Tucuruvi, sob a coordenação
do Padre Paulo Gil.

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM FEVEREIRO
01 Jorge Camargo
02 Nilse Myrian. R. da Costa
03 Maria Regina de Almeida
Adelino Lourdes de Oliveira
05 Ana Mayre Dutra Ortelan
07 Luiz Carlos S. Simonelli
Rubens Mendonça
Ivone Maia Geraldes
Jederson da Cruz Freitas
08 Maria Cristina Tani Beneventi
09 Edilene Maria Prestia P. Dias
Eulalia da Silva Santos
Ana Dalva Silveira Gomes
10 Ivani Primo
Luiza Zotelli Sesso
João Elson Almeida Silveira
11 Antonio da Fonseca Nadais
Matilde Maria da Conceição
Giovana Guedes Barbosa
13 Manoel Thomas
João Alves Machado Sobrinho
14 Maria Celeste Batelli Borioli
15 Luiz Antonio Amancio
Marcelo Luz de Souza
17 João Telo de Menezes
Valmir Passi
18 Claudia Storoli Custodio Souza
Terezinha Reis Ferreira
Heleni Alves Oliveira dos Santos
Bernardete Alves Guimarães
20 Graciliano Campestre Valle
Valdemar Dantas de Souza
Mariana Marcos Gavaldão
21 Ariel Rubens de Vasconcellos
Maria Jose Favero Bandeira
22 Pe. Alfredo Granzotto
Claudinei Carlos do Nascimento
José Antonio Salmazi
Marcio Henrique Antunes
23 Aparecida dos Santos
Maria Lucia Martins Tavares Lim
24 Sheizin Goya
Luiz Antonio Lucarelli Padua
27 Jose Paixão da Costa
Vilma Aparecida Belloto
Maria Eni Lemos
Maria Antonia S. S. Pedro
28 Carlos Roberto Ferreira da Silva
Joaquina das Neves dos S. Baltazar
Arlete Reinhardt
30 Olivia Camargo F. Dias
Vanilde Rosa A. De Oliveira
31 Iolanda Pacheco
Ricardo Manfredo
Gilberto Pereira

Produtos naturais, integrais,
light, diet, ôrgânicos,
frutas secas, castanhas,
especiarias e azeites.

2574-9465

Av. Mercurio, 146 - Brás
Fones: 3229.7864 | 3227.4301
www.casadesaron.com.br
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Gotas da Espiritualidade Saletina

O SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO

R

eflitamos sobre o Sacramento da
Reconciliação, ou sacramento
da
confissão,
porque
a
declaração dos pecados diante do
sacerdote, é elemento essencial para
esse sacramento.
Chamado igualmente de sacramento
do perdão, porque pela absolvição
sacramental do sacerdote, Deus
concede o perdão e a paz. É,
igualmente,
o
sacramento
da
reconciliação pelo amor de Deus que
reconcilia. A confissão dos pecados
liberta e facilita a reconciliação com
os outros, pois o homem encara
seus pecados de frente, assumindo a
responsabilidade por eles e abrindose a Deus pela comunhão da Igreja,
a fim de tornar possível um futuro
novo. Porém, os Cristãos que agem
de forma diversa, tentando ocultar
conscientemente alguns pecados,
deixam de colocar diante da bondade
divina o que ela possa perdoar por
intermédio do sacerdote, pois “se
o doente tem vergonha de mostrar sua
ferida ao médico, a Medicina não pode
curar aquilo que ignora”.

O mandamento da
Igreja preceitua que
todo fiel, após ter
chegado à idade da
discrição, é obrigado
a
confessar
seus
pecados graves, e de
que tenha consciência,
pelo menos uma vez
por ano, e aqueles
que tem consciência
de ter cometido um
pecado mortal, não
devem
receber
a
comunhão,
mesmo
em arrependimento,
sem antes receber
a
absolvição
sacramental.
Em contrapartida, Pe. Marcel Schlewer
(1996), nos diz que, Maria não faz uso
dessa mensagem em Salette, porém,
ela vive plenamente o sentido real,
situando-se no coração dos dramas e
lutas que são seu quinhão inevitável
de nossa humanidade. Naquele
momento, a Mãe de Salette se
apresenta como testemunha crível da

Reconciliação. Maria
experimenta, no mais
profundo do seu ser, a
angústia e sofrimento
do seu povo em
1846, que vê trigo
virar pó, batatinhas
se estragarem, nozes
apodrecerem, e uvas
se arruinarem, bem
como e perante estes
fatos, a insatisfação e
a tristeza de seu filho,
Jesus Cristo !!
Neste sentido, a Mãe
de Salette nos convida
a analisar a situação
crítica da época e seus acontecimentos
conflitivos, e a partir destes eventos,
convida-nos a encontrar o caminho
da Reconciliação. Reconciliação nos
dias de hoje, é algo que tem e deve
ser buscado, para que possamos
caminhar com tranquilidade, junto a
uma nova caminhada.
Texto elaborado pelo Grupo Amor e Reconciliação –
Mariópolis (PR)
Compilado por: Jorge Marquesi – Leigo Saletino

PRINCÍPIOS DE VIDA E DE ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS SALETINOS

23 Cultive uma sólida espiritualidade

V

iver a partir da espiritualidade é alegrar o interior e harmonizar com a fonte
da vida, todos os níveis de nossa pessoa: corpo, afetividade, mente e coração.
Uma sólida espiritualidade é aquela que está enraizada na vida e na Palavra
de Deus.
E tudo começa com a prática da oração pessoal... “Ao menos um Pai-Nosso e uma
Ave-Maria...”

Santana tel. 11. 2973-6044
Rua Voluntários da Pátria, 2201
Shopping Metro Tucuruvi tel. 3198-6450
R. Dr. Antonio Maria de Laet, 566 - piso 2 - loja 25

Tremembé tel. 11. 2204-4077
Rua Ma. Amália Lopes de Azevedo, 271
Shopping Parque Santana tel. 11. 2208-8730
Rua Cons. Moreira de Narros, 2780 - Lj 1042
Solução para seus olhos desde 1966
www.oticavoluntarios.com.br
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