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RETIRO DOS CRISMANDOS
Os crismandos tiveram seu retiro, antecedendo a celebração crismal.

ENCONTROS
DA CATEQUESE

Os grupos da Catequese Familiar 
se reuniram, na semana de 19 a 
22 de maio, aqui no Santuário, 
com a presença do Padre Marcos 
Queiroz, que tratou do tema 
“Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

PENTECOSTES

Tingido de vermelho, a 
cor do Espírito Santo, o 

Santuário celebrou a data com 
muita alegria e religiosidade.

NOITE DE 
FORMAÇÃO

Continuando os estudos sobre os 
documentos do Concílio Vaticano 

II, tivemos a formação da Constituição 
Pastoral Gaudium et Spes – Alegria 
e Esperança, com a presença dos 
Professores Doutores, Padre Antonio 
Sagrado Bogaz e o Sr. João Henrique 
Hansen.
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As Festas Juninas na Igreja – A tra-
dição de celebrar o mês de junho é 
bem antiga. Há mais de dois mil anos, 
os povos antigos da Europa já feste-
javam, no mês de junho, o início das 
colheitas. Fogueiras, danças e muita 
comida sempre fizeram parte desses 
rituais pagãos. O costume foi trazido 
pelos portugueses e espanhóis, ainda 
como uma forma de agradecer pelas 
colheitas, mas também como uma 
maneira de homenagear os santos do 
mês de junho. 

A comemoração da safra acontecia 
com cantos, danças, fogos e comidas, 
integrando a religiosidade e a festi-
vidade, a devoção e a distração. Aos 
poucos, outros elementos foram sen-
do introduzidos nas festas juninas. A 
quadrilha, por exemplo, chegou ao 
Brasil no século 19, trazida pela corte 
portuguesa. Os santos comemorados 
durante o mês de junho são: Santo An-
tônio, celebrado no dia 13, São João, 

no dia 24 e 
São Pedro, no 
dia 29.

Se em sua 
origem as 
festividades 
do mês de ju-
nho (e julho) 
tiveram em 
sua origem o agradecimento à colhei-
ta, Nossa Senhora da Salette, em sua 
aparição, pede à humanidade que va-
lorize os frutos que colhe diariamente. 
Que possamos agradecer a Deus pela 
riqueza, paz e prosperidade alcança-
das diariamente também desejando 
ao próximo essas benesses. Época 
de festejo é sempre época de oração! 
“Vigiai e orai” todos os meses do ano. 
Desejo boas festas juninas e paz no co-
ração de todos!

Caríssimos irmãos e ir-
mãs!

Vamos chegando ao 
mês de junho, mês 

de Antônio, de João, de 
Pedro... Mês das tradi-
ções juninas que tanto 
alegram nosso coração. 
Mas, não apenas, esse 
mês celebraremos a Festa 
de Corpus Christi, a festa do Pão des-
cido do céu, o Corpo do Senhor, força 
viva de esperança e paz para todos 
nós. 

Neste mês, também vamos nos ale-
grar com a Celebração da Crisma de 
jovens e adultos do nosso Santuário, 
que depois de uma caminhada de 
preparação intensa, confirmarão a fé, 
recebendo a unção da Crisma.  

Em nível de Coordenações, já estamos 
começando a nos preparar para a Fes-
ta de Nossa Senhora da Salette, que 
brevemente estaremos celebrando. 

Dentro em breve, você 
receberá a programação 
que envolverá a todos os 
devotos. 

Enfim, não deixe de apro-
veitar e viver com alegria 
este mês na intercessão 
de tantos santos. Em se 
falando nisso, você é nos-
so convidado especial 

para a Festa Junina no nosso Santuá-
rio que todo ano o Centro Social pro-
move em benefício de sua manuten-
ção. Neste ano, será nos dias 13, 14, 20 
e 21 de junho próximo. Venha se ale-
grar conosco, a festa acontecerá no es-
tacionamento do fundo do Santuário. 
Venha se divertir no nosso “Arraiá”, 
se aquecer na fogueira, comer milho 
cozido e apreciar as quadrilhas que 
teremos.

Vivamos com alegria esse mês de ju-
nho!
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Palavra do Pastor

Fones: 3228-0802
             3228-0345
Fax:      3227-2731

vendas@tejo.com.br

Que tal seu
anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!

Temos acompanhado, através 
dos meios de comunicação, 
a terrível tragédia de tantos 

irmãos nossos, cristãos, perseguidos 
e martirizados porque professam a 
fé em Jesus Cristo. O fato de homens 
e mulheres, discípulos missionários, 
terem sido assassinados porque 
cometeram o “delito” de amar, 
professar e anunciar Jesus Cristo, 
morto e ressuscitado, foi e é uma 
constante na caminhada da Igreja. 

Há outro martírio que acompanha 
a Igreja desde o seu nascimento e 
é muito próximo de nós que não 
tem como consequência imediata a 
morte do discípulo missionário, mas 
pode trazer o desalento e a perda do 
entusiasmo no anúncio da alegria 
do Evangelho e da participação na 
vida das Comunidades: o martírio 
da perseguição. Jesus já havia 
alertado seus discípulos sobre esta 
forma de martírio, quando disse: “O 
servo não é maior que o seu senhor. 
Se me perseguiram, perseguirão a 
vós também” (Jo 15,20). 

Sofrem deste martírio milhares de 
discípulos missionários cheios do 
Espírito Santo e do amor de Deus. 
Homens e mulheres, de todas as 
idades, membros das Comunidades, 
os quais são perseguidos no dia a 
dia porque simplesmente dizem 
que creem em Deus, participam de 
uma Comunidade de fé e trabalham 
na ação missionária da Igreja. 

A perseguição que vem sorrateira e 
altamente venenosa apresenta-se de 
muitas maneiras: às vezes através da 

“SE ME PERSEGUIRAM...”
insistência de membros da 
família ou de amigos para 
que você deixe a missão e 
se dedique mais à família, 
aos próprios interesses para 
estar mais com os amigos 
(que amigos?); outras vezes, 
através de questionamentos 
perniciosos, como: o que 
você vai ganhar com isso? 
Ninguém pensa em você; e 
você, por que continua com 
essa atividade? Noutras 
ocasiões, se apresenta 
através da afronta, 
porque ao saber que você 
é católico de coração, 
participa ativamente da 
Igreja como pediu Jesus, 
critica abertamente a 
Igreja, as instituições das 
Comunidades e o seu modo 
de viver a fé, deixando sem 
palavras qualquer pessoa 
sensata. 

O ódio do mundo e a 
perseguição, não significam a 
ausência de Deus; fazem parte da 
vida do discípulo missionário como 
fez parte da vida do Mestre. Nesta 
hora, é fundamental voltar os olhos 
e o coração para as palavras de 
Jesus: “Se o mundo vos odeia, sabei 
que primeiro odiou a mim. Se fôsseis 
do mundo, o mundo vos amaria 
como ama o que é seu; mas, porque 
não sois do mundo, e porque eu vos 
escolhi do meio do mundo, por isso 
o mundo vos odeia” (Jo 15,18-19). 

O mundo nos odeia, logo vai 

continuar no combate contra a fé, 
contra o anúncio missionário e contra 
o seu trabalho na Comunidade, mas 
não sairá vitorioso. Em meio às 
pequenas ou grandes perseguições, 
dos de longe ou das pessoas 
próximas, mantenha o pé firme 
na Comunidade e na missão que 
lhe foi confiada, porque “Eles vão 
combater contra o Cordeiro, mas 
o Cordeiro, Senhor dos Senhores e 
Rei dos reis, os vencerá, e também 
serão vencedores os que com ele são 
chamados, eleitos, fiéis” (Ap 17,14). 

Dom Sergio de Deus Borges
Bispo da Região Episcopal Sant’Ana
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Em tempo de muita correria, no 
qual nos encontramos cotidiana-
mente inseridos, pensei em tomar 

um tempo para refletir e escrever, para 
este mês, algumas linhas a respeito des-
ta temática. Eu, pessoalmente, sei como 
muitas vezes “o tempo” (cronológico) 
parece fugir do nosso controle, devido 
às muitas atividades que temos e, prin-
cipalmente, dos compromissos que te-
mos a cumprir. Aí, então, é que temos 
a sensação de que ele, tempo, escapa de 
“nossas mãos”.

Para escrever a este respeito, permitam-
me voltar no tempo para que assim pos-
samos perceber melhor como “o tem-
po” era apreendido e vivido por alguns 
grupos humanos em nossa história. Os 
gregos conheciam duas palavras refe-
rentes a “tempo” e, a cada um desses 
conceitos, eles relacionavam uma divin-
dade. Isso mostra que, para eles, o tem-
po era um mistério divino, e não apenas 
algo exterior, podendo ser medido por 
um relógio.

KRONOS, O DESAPIEDADO PAI 
DO TEMPO - A palavra própria para 
tempo era chronos. Chronos era identifi-
cado com o deus Kronos, filho de Urano 
(céu) e Gaia (terra). Ele libertou seus ir-
mãos do corpo da Terra, para dentro do 
qual Urano tinha repelido os recém-nas-
cidos. Assim, tornou-se o comandante 
dos Titãs. Porém, por medo de um su-
cessor masculino, devorava os próprios 
filhos. Apenas o filho mais novo, Zeus, 
conseguiu ser salvo por Rheia, irmã de 
Kronos. Zeus derrotou Kronos e, em se-
guida, passou a governar, de cima do 
Olimpo, o destino dos humanos. Ao in-
terpretarmos esse mito, um aspecto es-
sencial do tempo torna-se bem visível: 
ele devora seus filhos, pois tem medo de 
um sucessor; teme o futuro. Gostaria de 
derramar tudo na própria goela, pois o 
medo o caracteriza e impulsiona. Esse 
antigo mito grego ressalta o medo que 
muita gente tem de perder o controle 

O TEMPO COMO MISTÉRIO DIVINO
sobre o tempo. Real-
mente, até hoje, nas 
coisas mais normais 
de cada dia, podemos 
observar que, em um 
tempo que é medido 
somente pelo “cro-
nômetro”, nada pode 
desabrochar. Aí não é 
de se admirar que os 
“filhos” sejam devo-
rados. O que não se 
submete ao tempo - e 
crianças não se deixam 
apertar no laço estreito 
do nosso tempo men-
surável - é proibido de 
desabrochar. Submetemo-nos ao tempo 
mensurável. Marcamos prazos, contan-
do os minutos, e não paramos de olhar o 
relógio para ver se os outros obedecem 
à hora marcada e se nós mesmos che-
garemos na hora combinada. O tempo 
mensurável obriga-nos a ficar em um 
cotidiano rígido. O deus Kronos é um 
tirano. Hoje em dia, a maior parte das 
pessoas sofrem, creio eu, a pressão de 
sua tirania. Mas o domínio de Kronos 
não leva a um aproveitamento efetivo 
do tempo. Gera apenas aflição e angús-
tia, sem nenhuma fecundidade. Nenhu-
ma novidade brota. Nada surge para 
ficar. Tudo passa freneticamente.

KAIROS, O DEUS DO MOMENTO 
CERTO – Outro termo utilizado para 
“tempo” na tradição grega é kairos. É o 
momento certo, a oportunidade, o pro-
veito, a medida correta. Para os gregos, 
Kairos era um deus masculino; para 
os romanos, tratava-se de uma deusa, 
Occasio. As imagens do deus grego têm 
asas nos pés ou nos ombros. Ele anda 
nas pontas dos pés ou está em cima de 
rodas, e segura uma balança sobre uma 
navalha. Interessante é a cabeça: na fren-
te, há um topete, mas o restante é careca. 
Para os gregos, isso significava que era 
preciso pegar a oportunidade pelo tope-

te. Se aquele momento pas-
sou, ninguém mais o alcança. 
Por isso é preciso enfrentar o 
Kairos e agarrá-lo, logo que 
aparecer. Para os pitagóricos, 
Kairos representa o número 
sete. Isso lembra a narrativa 
da Criação na Bíblia. O séti-
mo dia, em que Deus descan-
sa, mostra algo da qualidade 
atribuída a Kairos pela anti-
ga escola de filósofos.

A PLENITUDE DO TEM-
PO – O CONCEITO BÍBLI-
CO – No Novo Testamento, 
kairos tem um significado 

importante. É o momento decisivo em 
que Deus oferece a salvação ao ser hu-
mano. Mas, muitas vezes, os humanos 
não reconhecem o momento da graça 
(Lc 19, 44). No evangelho de Marcos, a 
primeira palavra de Jesus é: “Comple-
tou-se o tempo, e o Reino de Deus está 
próximo” (Mc 1,15a). Kairos é sempre 
aquele momento em que me encontro 
com Deus, em que ele quer me mostrar 
sua proximidade, dando-me sua graça 
e dedicação. Cabe a mim entregar-me 
a esse instante e decidir em favor da 
proximidade sanadora e amorosa de 
Deus, em vez de fugir para longe de 
mim mesmo e d’Ele, para dentro de um 
tempo que apenas decorre. Tempo que 
“se cumpre”, assim entendido, é aquele 
em que tempo e eternidade coincidem. 
É o tempo ao qual Deus dá plenitude. 
Pela encarnação de Deus, o tempo ga-
nhou outra qualidade: não é mais um 
bem escasso, do qual o ser humano tem 
de aproveitar o máximo possível, mas o 
lugar onde a criação se une com Deus. 
Quem está totalmente presente, mesmo 
que um só momento, alcança a plenitu-
de do tempo; Deus é sua plenitude. Será 
que estamos apreendendo e vivencian-
do bem este tempo da graça de Deus?

Irmão Flavio jardim Silva, ms
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ANDORRA

CAPELA SANTA CRUZ
Conselho de Assuntos Pastorais, Econômicos, Litúrgicos e Administrativos

Página quase independente, diferente, que é 
de toda gente. Leia e passe para frente.

“As missas são 
repetitivas; é 
sempre a mesma 

coisa”, dizem alguns neófitos. 
Vejamos: Primeiro devemos 
saber que a semelhança é 
sinal de unidade; essa é a 
intenção e o propósito para 
que nossas missas sigam 
rituais semelhantes, no mundo 
inteiro.

Antes de 1965, todas as missas 
do mundo eram rezadas só 
em Latim. Hoje são nos idiomas locais. Os 
textos e o contexto são inseridos em dois 
momentos fundamentais e básicos nas 
missas:    A primeira parte: ouvir, refletir 
e aprender a Palavra (leitura da Bíblia). A 
segunda parte: Eucaristia: em memória da 
última ceia e comunhão. São a mesma coisa 
no fundamento, mas não são repetitivas no 
conteúdo. As missas são enriquecidas por 
outros procedimentos: Cantos, bênçãos, 
orações, procissões, ofertas, homenagens, 
anúncios etc. Estes complementos litúrgicos 
são regrados pelo Missal Romano, e dão 
liberdade às características e costumes 
de cada igreja local. Cabe aos bispos e 
sacerdotes aplicá-los. 

Observemos os diferentes momentos e 
tempos litúrgicos. As vestes, as leituras e a 
decoração, são apropriadas e selecionadas 
anos antes. São dinâmicas e mudam a cada 
dia. Aí que está a diferença e a riqueza das 
celebrações. Vejamos exemplos caseiros 
de Missas diferentes: a presidida pelo Pe. 
Marcos - ele canta, fala bonito e com sotaque - 
é diferente da presidida pelo Pe. Bolívar, que 
canta pouco, mas nos leva a pensar muito. 
A presidida pelo Pe. Ático, que serenamente 
nos transmite sua sabedoria e nem precisa 
do suporte no Missal; a presidida pelo Pe. 
Alfredo, teológica, íntima e com microfone 
debaixo do altar. A presidida pelo Pe. Nilto, 
que sempre nos faz agradecer pela vida, 
capricha nos gestos e resmunga do som 

muito alto; e a presidida pelo Pe. 
Luciano Batista, com a eloquência 
baiana de sempre...

Cada um tem seu jeitão, não são 
iguais! Mas se você “só assiste” 
uma missa, desista; você vai achar 
sempre a mesma coisa. Missa foi 

feita para participar, celebrar, partilhar e 
sentir no coração, junto com amigos. Para 
isso é que a Capela está te convidando! 
Sentiu a diferença? Viu que riqueza? Venha 

e sinta que não é a mesma coisa!

Conselho da Capela Santa Cruz.

Sempre repete o nosso Pe. Bolívar. 
Depois de ouvir tantas vezes esta 
saudação, consegui “traduzi–lá”, 

finalmente. Ele não acha bom só em te ver 
com os olhos, ele quer sempre dizer que se 
alegra em te ver com saúde, se alegra em 
te ver feliz, se alegra em te ver outra vez, 
se alegra em te ver inserido, na igreja, na 
comunidade, na família, na capela, enfim 
se alegra e tem esperança de te ver sempre 
assim. 

No antigo Informativo, tínhamos mais 
espaço e publicávamos uma página, que 
parafraseava o Pe. Bolívar intitulada “Que 
bom te Conhecer”, onde descrevíamos 
e destacávamos uma pessoa singular e 
menos conhecida e a apresentávamos com 
muita alegria à comunidade.

 Atualmente, por razões já conhecidas 
e falta de espaço, continuaremos com a 
mesma frase, retocada, e no plural, assim: 
“Que alegria em os ver felizes aqui na 
Capela!”

E por falar em alegria, falemos do 
documento Gaudium et Spes. Seu 
conteúdo é constituído por uma 
verdadeira “constituição e instruções”, 
sobre o Concílio Vaticano II, ensinam os 
estudiosos, especialmente sobre a seção 
quarta, do texto contido no documento 
conciliar, que foi promulgado em 1965.  

QUE BOM TE VER!

A orientação da 
CNBB – Conferência 
Nacional dos Bispos 
do Brasil, para os 
bispos, presbíteros e 
leigos engajados da 
Igreja Católica, é que 
seu teor deve ser lido, 
estudado, meditado 
e seguido quase 
de joelhos, mesmo 
porque quer dizer: Alegria e Esperança. 
A oração que segue é recomendada para 
ser rezada durante a reflexão do aludido 
documento:

“Senhor, dai-me uma boa digestão e qualquer 
coisa também para digerir. Dai-me a saúde do 
corpo e o bom humor necessário para a manter. 
Dai-me, senhor, uma alma simples que saiba 
apreender tudo o que é bom e não se assuste à 
vista do mal, antes encontre sempre o modo de 
colocar cada coisa no seu lugar. Dai-me uma 
alma que não conheça o tédio, os resmungos, 
os suspiros, os lamentos, e não permitais que 
me preocupe excessivamente com esta coisa 
demasiado embaraçante que se chama “EU”. 
Dai-me, Senhor, o sentido do bom humor, dai-
me a graça de compreender uma brincadeira 
e partilhar a alegria e a esperança com todos. 
Amém.”

NR – A alegria e a esperança, contidas na 
frase do Pé Bolívar tem tudo a ver! Caiu 

a ficha?
João Bosco, missionário leigo saletino
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Comunidade em Revista

dia 01/05

dia 15/05

dia 13/05

dia 19/05

dia 10/05

DIA DO TRABALHADOR

Também conhecido 
como Dia do Trabalho 

ou Dia Internacional dos 
Trabalhadores. Liturgica-
mente, celebra-se a memó-
ria de são José Operário, Pa-
droeiro dos Trabalhadores. 
A origem da comemoração 
da data é uma manifesta-
ção de trabalhadores ocor-
rida na cidade de Chicago, 
Estados Unidos da Amé-
rica, nessa data, reivindi-
cando melhores condições 
de trabalho e uma jornada 
de trabalho de oito horas 
diárias. Essa manifestação 
teve repercussão e conflitos 

nos dias imediatamente se-
guintes. Três anos depois, 
a Internacional Socialista, 
reunida em Paris, França, 
decidiu convocar, anual-
mente, nessa data, uma ma-
nifestação com o objetivo 
de lutar pelas oito horas de 
jornada diária. Aqui no Bra-
sil existem relatos de que a 
data é comemorada desde o 
ano de 1895. Porém, somen-
te em setembro de 1925, 
através de um Decreto do 
então Presidente da Repú-
blica, Sr. Artur Bernardes, 
tornou-se data oficial da co-
memoração.

DIAS DAS MÃES

Nada mais justo do que 
uma homenagem àque-

las que nos geraram, nos 
colocaram no mundo, nos 
ensinaram e nos amam, onde 
quer que estejamos, indepen-
dentemente do que fazemos. 
Aqui no Brasil, o segundo 
domingo de maio foi insti-
tucionalizado como sendo 
o Dia das Mães, através de 

Decreto do então Presiden-
te da República, Sr. Getúlio 
Vargas. Em 1947, dom Jaime 
de Barros Câmara, Arcebis-
po do Rio de Janeiro, deter-
minou que essa data fizesse 
parte do calendário oficial 
da Igreja Católica no Brasil. 
Aqui no Santuário Salette 
e na Capela Santa Cruz, as 
mães foram homenageadas, 
com muito carinho e amor.

DIA DE NOSSA SENHORA DA FÁTIMA

Na quarta-feira, 15h, 
e com a presença do 

Grupo de Oração Canaã 
e de muitos paroquianos, 
Padre Marcos Queiroz pre-
sidiu a missa em ação de 
graças à Nossa Senhora de 
Fátima. Na oportunidade 
foi feita a Coroação de Nos-
sa Senhora. A Aparição de 
Nossa Senhora, em Fátima, 
Portugal, a três crianças – 
Lúcia, Jacinta e Francisco 
– traz uma mensagem de 
mensagem de paz e de ora-
ção constante. Sua Apari-

ção ocorreu em 13.05.1917, 
no meio da I Guerra Mun-
dial. Entre as revelações às 
crianças, Nossa Senhora 
pedia a oração diária do ter-
ço, penitência, consagração 
da Rússia a seu Imaculado 
Coração e a construção de 
uma capela em sua honra. 
Atualmente, Fátima, pe-
quena cidade portuguesa, 
recebe milhões de fieis do 
mundo inteiro que para lá 
se dirigem em peregrina-
ção.

ANIVERSÁRIO DO PADRE MARCOS 
QUEIROZ, MS

Para celebrar e comemorar 
seu 44º. Aniversário de 

Nascimento, Padre Marcos 
Queiroz presidiu a Missa das 
19h30, que contou com a pre-
sença de representantes das 
várias pastorais e movimen-
tos aqui da Paróquia. Ao final 

missa, alguns paroquianos 
ressaltaram a importância e 
alegria dessa data. Depois, 
dos “parabéns a você” e da 
bênção final, todos puderam 
saborear o bolo confecciona-
do pela Legião de Maria.

DIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE

Para celebrar o dia da 
Aparição de Nossa Se-

nhora em La Salette, houve 
três missas no Santuário: às 
07h, 15h e 19h30. A Missa das 
15h foi transmi-
tida pela Rede 
Milícia Sat -Rá-
dio Milícia da 
Imaculada, uma 
parceria já an-
tiga, que tem 
propiciado le-
var a devoção e 

a Mensagem Reconciliadora 
de Nossa Senhora da Salette, 
via satélite, para o mundo in-
teiro.
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dia 19/05

dia 18/05 dia 19 a 22/05

dia 24/05

dia 30/05

NOITE DE FORMAÇÃO –  
GAUDIUM ET SPES 

Está no DNA 
da Paróquia 

a luta e insistên-
cia por formação. 
Desde o Concílio 
Vaticano II – Con-
cílio que tirou a 
Igreja da Idade 
Média e a lançou 
no século XXI, 
com alguns anos 
de antecedên-
cia – a formação 
tem sido estimulada pelos 
Missionários Saletinos que 
por aqui estiveram e estão. 
Novamente, a convite do 
Padre Marcos Queiroz, ms, 
Pároco e Reitor desta Paró-
quia e Santuário, juntamente 
com os demais religiosos da 
casa, estiveram presentes, 
nesta data, às 20h, no Salão 
de Festas do Santuário, os 
Professores Doutores, Padre 
Antonio Sagrado Bogaz e o 
Sr. João Henrique Hansen, 
para uma noite de formação 
tendo por tema a Constitui-
ção Pastoral Gaudium et 
Spes – Alegria e Esperança. 
Estiveram presentes também 
a esta noite de formação, os 
Padres Toninho e Chapron, 
párocos das Paróquias Nos-
sa Senhora Aparecida e San-
ta Luzia, respectivamente, 

além de vários paroquianos 
dessas paróquias. A publi-
cação da Gaudium et Spes, 
em 07.12.1965, encerrou as 
atividades do grande Con-
cílio. Com muita lucidez e 
sabedoria, os palestrantes 
enfocaram o conteúdo do 
documento, deixando claro 
que a Igreja havia mudado, 
e para melhor. O conteúdo 
do documento mostra uma 
Igreja participativa, aliada às 
causas dos que lutam, brava-
mente, por condições melho-
res de vida; uma Igreja inse-
rida no mundo, uma Igreja 
que lançou um “novo olhar” 
sobre o mundo moderno. Pa-
rabéns aos palestrantes, na 
alegria e na esperança de que 
retornem a esta Casa, trazen-
do sabedoria e espiritualida-
de a todos nós.

CHÁ DA CANÇÃO NOVA

Com início às 14h, a Canção Nova promoveu mais um Chá 
Beneficente, com a presença do Padre Zandoná, que ani-

mou o evento, e que contou com a presença de muitos pa-
roquianos e convidados. Além do chá, algumas rodadas de 
bingo aconteceram durante o evento.

ENCONTROS DA CATEQUESE
FAMILIAR

Durante esses 
dias, os diversos 

grupos familiares da 
Catequese Familiar 
se reuniram no Salão 
de Festas do Santuá-
rio, com a presença 
do Padre Marcos 
Queiroz, ms, Pároco 
e Reitor, que coman-
dou os Encontros 
discorrendo sobre o 
tema “Maria, Mãe de Deus e 
da Igreja”. Foi uma oportu-
nidade para que as famílias, 
tivessem um contato maior e 

mais pessoal com nosso Páro-
co. Os encontros aconteceram 
de forma bem dinâmica, bem 
comunicativa, permitindo 
uma interação forte.

PENTECOSTES

Após cinquenta 
da Páscoa, nossa 

Igreja celebra o Pen-
tecostes, um costume 
herdado do povo ju-
deu, mas com caracte-
rísticas próprias para 
nós, cristãos. Nesse 
dia, antes de ascender 
ao céu, Jesus deixa o 
Espírito Santo conos-
co, e ordenando que 
fôssemos, pelo mun-
do afora, batizando em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. O presbitério estava 
todo ornado de vermelho; sete 
flâmulas indicavam os dons do 
Espírito Santo. Padre Marcos, 
durante a Missa das 09h, pediu 
que as crianças que estão se 

preparando para a Eucaristia, 
ficassem ao redor de si, duran-
te a homilia, na qual destacou 
a importância dos dons do Es-
pírito Santo. Ao final da Missa, 
o Círio Pascal, presente e aceso 
durante toda esse Tempo da 
Páscoa, foi apagado, conforme 
ritual indicado.

TÔMBOLA – BINGO ITALIANO

Encerrando o mês de maio, 
o Salão de Festas abrigou o 

Bingo Italiano, novidade para 
este ano, em substituição à 
Noite Italiana, já que por me-
didas de economia de 
água, a festa deixou de 
acontecer. Mas, o Bingo 
Italiano trouxe muita 
gente; paroquianos e 
convidados em geral, 
que se deixaram tomar 
pelo acontecimento 
participando das rodas, 

que distribuiu “prendas” re-
cebidas em doação durante o 
mês todo. Ao final, todos saí-
ram contentes.
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Língua Portuguesa

A única e Melhor de São Paulo 
Serviço de Van - só para Zona Norte

Um Cartão Postal 
                     da Zona Norte

Livro do Mês

Em todo início de ano 
acontecem fatos seme-

lhantes. Muitos jovens, em 
busca de saber, e através 
de esforços pessoais e de 
seus familiares, conseguem 
o grande prêmio: serem 
aprovados nos vestibula-
res para os diversos cursos 
superiores. E a dura cami-
nhada continua, por mais 
quatro, cinco, seis ou mais 
anos ainda, dependendo do 
curso ou do aproveitamen-
to dos jovens.

Os jornais, ávidos em no-
ticiar os feitos, às vezes, 
cometem erros que não fa-
zem jus ao esforço dessa 
juventude. Neste ano, um 
vespertino, começou o tex-
to afirmando: “Esses jovens 
primeiroanistas...” e não 
deu mais vontade de conti-
nuar a leitura do texto.

Os jovens, esforçados es-
tudantes, independente-
mente de seu sexo, quando 
conseguem aprovação nos 
vestibulares, tornam-se pri-
meiranistas dos diversos 
cursos superiores. Se forem 
aprovados, serão segunda-
nistas, depois terceiranis-
tas, quartanistas, quinta-
nistas, sextanistas...

Parabéns a esses jovens, 
moços e moças, com seus 
rostos pintados, cabeças 
raspadas e cabelos colori-
dos, que alegram nossas vi-
das e nos dão esperança de 
vida melhor.

“Misericordiae Vultus – O Rosto da 
Misericórdia”, Bula de Proclamação do 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia, 

de autoria do Papa Francisco. Têm-se tornado 
rotina os pronunciamentos do nosso Papa, quer 
seja através de bulas, discursos, cartas ou outros 
instrumentos de informação. Todos eles, com certeza, 
com uma religiosidade e espiritualidade fantásticas. 
Neste pequeno documento de seu magistério, Papa 
Francisco nos apresenta o rosto da misericórdia 
do Pai, retomando os passos de Jesus, quando, 
encarnado, viveu no meio de nós. Nós, durante 
séculos, convivemos com uma doutrina que nos 
mostrava Deus como um severo juiz, pronto a nos 
castigar por tudo. Jesus, em sua caminhada, mostra 
o rosto amoroso e misericordioso do Pai, a quem 
chamava de “Abbá” (papai). Este livro, com certeza, 
deve ser lido por todos nós. Pelo preço de R$ 3,00 
você pode adquiri-lo na Loja La Salette.

PENSAMENTOS
“Se você é capaz de tremer de indignação a cada vez que se comete uma injustiça 

no mundo, então, somos companheiros”.
(Ernesto Che Guevara, médico e revolucionário cubano)

“A falta de amor é a maior de todas as pobrezas”.
(Madre Tereza de Calcutá, religiosa)

“Os homens, em certos momentos, são senhores de seus destinos. O erro, caro 
Brutus, não está nas estrelas, mas em nós”.

(William Shakespeare, em sua obra Júlio César)

“O único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa alguma. 
Não tenha medo de errar, pois você aprenderá a não cometer duas vezes, o mesmo 

erro”.
(Franklin D. Roosevelt, ex-Presidente dos Estados Unidos da 

América)

“O português é uma língua muito difícil. Tanto que calça é 
uma coisa que se bota e bota é uma coisa que se calça”.
(Apparício Torelli, Barão de Itararé, escritor, jornalista e 

humorista brasileiro)
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Santos do Mês Gizela

Dia 13

Dia 29 Dia 29

Dia 24

Saulo, nasceu em Tar-
so na Cilícia, por vol-

ta do ano 10 da Era Cris-
tã. Era judeu da Tribo 
de Benjamin e cidadão 
romano. Foi educado 
conforme a doutrina dos 
fariseus. Foi implacável 
perseguidor das primei-
ras comunidades cristãs. 
Sua conversão aconte-
ceu a caminho de Damasco, 
de modo inesperado, por 
volta do ano 36. Depois de 
sua conversão passou a ser 
chamado de Paulo. Jesus 
Ressuscitado apareceu-lhe 
e o derrubou do cavalo, 
transformando-o de cruel 
perseguidor dos cristãos 
em ardoroso apóstolo dos 
gentios. Depois disso, sua 
vida foi toda consagrada 
ao serviço de Cristo. Foi 

SANTO ANTÔNIO SANTO JOÃO

Santo Antônio de Pádua, 
também chamado de 

Santo Antônio de Lisboa, 
é doutor da Igreja. Nasceu 
na cidade de Lisboa, Por-
tugal, em 1195. Seu nome 
de batismo era Fernando 
de Bulhões y Taveira de 
Azevedo. Frade francisca-
no, contemporâneo de São 
Francisco de Assis. Foi or-
denado sacerdote em 1220. 
No mesmo ano ingressou 
na Ordem Franciscana, 
partindo logo depois para 
Marrocos. Acometido por 
uma enfermidade durante 
a viagem viu frustrados os 
seus planos de missionário 
no meio dos não-crentes. 
Foi cozinheiro e levou vida 
completamente obscura. 

Percorreu a Europa comba-
tendo os erros doutrinários 
de sua época. Em 1229 par-
tiu para Pádua, para o con-
vento de Arcella. Morreu 
em 13 de junho de 1231, aos 
36 anos.

João Batista era filho de 
Isabel e Zacarias, que o 
tiveram em idade avan-

çada. Era primo de Jesus. 
Ele foi um profeta que sem-
pre lutou contra a imorali-
dade e a hipocrisia. A res-
peito dele, Jesus disse: “João 
é o maior dentre os nascidos de 
mulher”. João nasceu com a 
missão de “endireitar o cami-
nho do Senhor”, preparando 
o povo para seguir Jesus. 
Por sua conduta, Herodes 
mandou prender João e, 
numa festa, a pedido de 
Salomé, sua enteada, ele foi 

decapitado. João fica para 
sempre em nossa memória 
como mártir e maior profe-
ta da história.

SÃO PEDRO SÃO PAULO

São Pedro, pescador do 
lago de Genesaré, foi 

o apóstolo escolhido por 
Jesus para ser o chefe da 
“igreja primitiva”. Homem 
duro, firme em suas 
convicções, foi um dos 
principais evangelistas 
entre os judeus. Fraquejou 
perto da morte de Jesus e 
o negou, mas foi perdoado 
logo após a Ressurreição. 
Foi o primeiro discípulo 

martirizado no ano 67, por 
ordem do Imperador Nero. 
Conforme relato de Tertu-
liano, São Paulo teria sido 
decapitado. Outros relatos 
contam que foi espancado 
até morrer. É considerado 
o primeiro Doutor da Igre-
ja Católica. Paulo foi quem 
mais longe levou a Palavra 
de Deus. É comemorado no 
dia 29 de junho, juntamente 
com São Pedro.

a reconhecer que Jesus 
Cristo era o Filho de 
Deus, inspirado pelo 
Espírito Santo. Pedro foi 
apresentado a Jesus por seu 
irmão André. Jesus chamou 
Pedro de “Cefas”, que quer 
dizer pedra e disse “sobre 
esta pedra edificarei minha 
Igreja”.  Morreu no século I, 
a mando o Imperador Nero, 
durante uma perseguição 
sangrenta contra os cristãos, 
tendo sido crucificado de 
cabeça para baixo, pois 
alegou que não era digno 
de ter a mesma morte que 
seu Senhor. Pregou em 
Roma, Itália e acredita-se 
que seus restos mortais 
foram encontrados num 
cemitério romano, onde 
hoje se ergue a Basílica de 
São Pedro. É considerado o 
primeiro papa. Foi casado 
e sua sogra foi curada por 
Jesus. É o protetor das 
viúvas e dos pescadores.
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2574-9465

DIZIMISTAS 
ANIVERSARIANTES

  EM JUNHO

DIZIMISTAS 
ANIVERSARIANTES  EM 

JUNHO DA CAPELA 
 SANTA CRUZ

Produtos naturais, integrais,
light, diet, ôrgânicos,

frutas secas, castanhas,
especiarias e azeites.

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

01 Antonio Casagrande
 Maria Tereza M. Simoes
04 Luiz Antonio Matheus
 Ignês Therezinha Ferini
06 Deolinda M. Zeni
09 Maria Zilda de Jesus
10 Antonio Joaquim Gonçalves
 Idalina Toldo da Silva
11 Rafael Rodrigues Ramos
11	 Bruno	Coral	Ricetti
12 Maria Gabriela de O. Alves
 Akira Aoki
 Antonio Bertequini Neto
13 Romildo Loureiro
15 Wilza P. Dias Terrazas
16 Marta Garcia Leal Verne
17	 Sérgio	Motta	Marques
 Maria Vitoria B. Santos
19 Wilma Grecco
20 Jumar de Souza Rissi
 Ir. Jose Benedito Antunes
 Solange da Costa Pereira
22 Erivaldo Nunes de Andrade
 Fernando Pinho dos Santos
25 Jose Sinkevisque
	 Katia	Cilene	P.	Simonelli
26 Maria Irece Souza Lima Goda
 Weber Vieira
30	 Marisa	Messa	Martins	Bittar

03    Rosa Ester de Castro
04    Nelia Laurino
08    Helena Alcântara
12    Paulo de Araújo Malta
17    Silvia Maria Novelli
18    Martha Dubieux
								Maria	Clara	Bittencourt
25    Maria Célia Fronterota Malta
26    Giselda Giacosa Abduch

A Revista VEJA, em sua edição 2420, de 08 
de abril passado, trouxe a entrevista reali-

zada com dom João Braz de Aviz, cardeal bra-
sileiro, prefeito da Congregação para os Insti-
tutos de Vida Consagrada e as Sociedades de 
Vida Apostólica, ocupando, portanto, um dos 
cargos mais poderosos do Vaticano.

Na entrevista, dom João de Aviz abordou, com 
muita clareza e coragem, vários aspectos de 
nossa Igreja, além de relatar parte de seu rela-
cionamento pessoal com o Papa Francisco, so-
bre o qual, cada vez mais, vamos conhecendo 
detalhes de sua personalidade e da forma de 
gerir a Igreja, mostrando, sempre, seu amor in-
condicional a Jesus Cristo.

Ao ser indagado sobre o crescimento das igre-
jas pentecostais, com a consequente saída de 
fieis de nossas fileiras católicas, dom João de 
Aviz não se esquiva e confirma que isso está 
acontecendo. Mas, deixa claro, que a Igreja, e 
principalmente o Papa Francisco, está atenta a 
esse movimento. Uma forma de estancar ou di-
minuir esse fluxo de evasão, é cuidar de “uma 

CATÓLICOS – QUANTIDADE OU QUALIDADE?
evangelização mais profunda”. Se seremos em 
menor número no futuro, seremos de mais qua-
lidade.

Esse é o ponto de inflexão: devemos nos preo-
cupar com a quantidade ou com a qualidade 
de nossos fieis? Particularmente, penso que se 
formos católicos, bem preparados, bem evange-
lizados, dando razão à nossa fé, continuaremos 
firmes em nossa missão de sermos discípulos 
missionários de Jesus Cristo. Conhecendo me-
lhor nossa doutrina e nossa Igreja, seremos 
mais fortes, teremos melhor qualidade em 
nossos atos e testemunhos de vida. Para adqui-
rirmos melhor qualidade em nossa evangeli-
zação, é necessária uma atualização constante 
de nossa formação, participando de cursos e 
palestras, encontros e retiros, quer aconteçam 
em nossa Paróquia, quer aconteçam em nossa 
Cúria Regional, quer aconteçam em nossa Igre-
ja. O processo de evangelização é contínuo, não 
se encerra; se transforma, se completa.

Mario Apone
Catequista e Leigo Saletino

Entre os dias 23 e 24 de maio passado, no 
Recanto São Paulo da Cruz, das Irmãs 

Passionistas, em Mairiporã (SP), realizou-se 
o Retiro de Preparação para o Crisma – Tur-
ma 2014/2015. O tema trabalhado foi “Os 
dons do Espírito Santo e o Filho Pródigo”, 
escolhido pelos jovens catequistas e traba-
lhado em conjunto com o grupo de jovens.

Participou do retiro, o Sr. João Blota, empre-
sário, que em sua palestra, relatou sua juven-
tude vivida na “cracolândia”, e que hoje, de-
pois de uma experiência de Deus, dedica-se 
ao combate no uso de drogas. Relatou sua vi-
vência de maneira clara, objetiva e afir-
mando que, só está hoje aqui, com sua 
família, esposa e filhos, porque Deus o 
resgatou, cuidou e o amou e continua 
amando.

Participou, também do encontro de 
preparação, o Sr. Fábio Ferraz, médico 
e paroquiano aqui do Santuário Salet-
te, membro do Grupo de Canto Canaã, 
que anima as missas dominicais das 
11h, que tocou o coração dos jovens, fa-
lando de maneira simples e profunda, 
sobre a parábola do “Filho Pródigo”

RETIRO DOS CRISMANDOS – 2015
A participação dos pais dos jovens, no pre-
paro das refeições, com toque de carinho e 
dedicação foi, simplesmente, maravilhosa. 
Durante o Retiro, houve um momento em 
que o Grupo de Oração fez a intercessão 
pelos jovens. A Missa de encerramento foi 
presidida pelo Padre Marcos Queiroz e con-
celebrada pelo Padre Nilto Gasparetto. O re-
tiro representou um momento único na vida 
desses 60 jovens, puderam experienciar o 
que é esta vida em Deus, Sua proposta, Seus 
planos, Seus projetos para que a Paz e o Bem 
estejam sempre presentes em nossos cora-
ções, em nossas famílias e em nossas vidas.
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Santana   tel. 11. 2973-6044
Rua Voluntários da Pátria, 2201

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

Shopping Metro Tucuruvi     tel. 3198-6450
R. Dr. Antonio Maria de Laet, 566 - piso 2 - loja 25

Gotas da Espiritualidade Saletina

NOTÍCIAS DE ROMA

Escrito pelo Padre Ildefonso Salvadego, MS
Compilado por: Jorge Marquesi – Leigo Saletino

RECONCILIAÇÃO E A BUSCA DA PAZ

Do início ao fim, da primeira à última 
página, a Bíblia é um só e grande cha-

mamento à conversão. Nela encontramos o 
pecado e a fraqueza humana, mas também 
encontramos a bondade e a misericórdia de 
Deus.

2Cor 5, 17-21 – “Se alguém está em Cris-
to, é nova criatura. Passaram-se as coisas 
antigas, eis que se fez a realidade nova. 
Tudo isto vem de Deus, que nos recon-
ciliou consigo por Cristo e nos confiou 
o ministério da reconciliação. Pois era 
Deus que em Cristo reconciliava o mundo 
consigo, não imputando aos homens suas 
faltas e pondo em nós a palavra da recon-
ciliação. Sendo assim, em nome de Cristo 
exercemos a função de embaixadores e por 
nosso intermédio é Deus mesmo que vos 
exorta. Em nome de Cristo suplico-vos: 
reconciliai-vos com Deus. Aquele que não 
conhecera o pecado, Deus o fez pecado 
por causa de nós, a fim de que, por ele, nos 
tornemos justiça de Deus”.

Rm 12, 9-13 – “Que vos-
so amor seja sem hipo-
crisia, detestando o mal; 
e apegados ao bem, com 
amor fraterno, tendo ca-
rinho uns para com os 
outros, cada um consi-
derando os outros mais 
dignos de estima. Sede 
diligentes, sem pregui-
ça, fervorosos de espíri-
to, servindo ao Senhor, 
alegrando-vos na espe-
rança, perseverando na 
tribulação, assíduos na 
oração, tomando parte 
nas necessidades dos 
santos, buscando pro-
porcionar a hospitalidade”.

Na História, Deus sempre se mostra recon-
ciliador: chove sobre bons e maus; o Sol 
nasce para todos: Na criação do mundo, 
na criação da humanidade; no fratricídio 
dos irmãos Caim e Abel; na libertação 

do povo da escravidão 
do Egito; no tempo dos 
profetas, quando o povo 
perde a Terra Prometida; 
em Jesus, seu Filho ama-
do, quando estabelece a 
aliança eterna e definiti-
va; na Igreja que se co-
loca a serviço do Reino; 
no perdão dos meus pe-
cados.

Quantas maravilhas 
Deus fez por nós. Re-
conhecer esse amor – a 
dimensão reconciliadora 
de Deus – é uma ques-
tão de vida. Pense nisso! 

Você é capaz de lembrar-se de alguma si-
tuação que na sua comunidade foi causa de 
crises e reconciliação?  Pense nisso e co-
loque sempre a sua frente Nossa Senhora 
da Salette.

“Uma saudação a todos.

Dia 22 é dia de enviar a vocês, 
meus irmãos, algumas notí-

cias desta vida aqui no Conselho 
Geral. E, desta vez, mando algu-
mas notícias desde Angola (Luan-
da), onde estamos em plena reu-
nião do Conselho Geral. É a minha 
primeira vez nestas terras ango-
lanas e, como só ficamos em reu-
nião, ainda não posso dizer muita 
coisa daqui. Nos finais de semana 
teremos contato com algumas co-
munidades. Pe. Edegard está aqui 
também e dividimos o mesmo 

quarto. Esta primeira se-
mana do Conselho de Con-
gregação está sendo muito 
interessante, pois cada Pro-
vincial faz a partilha dos 
processos de pastoral voca-
cional em suas Províncias. 
Nas palavras de abertura, o 
Padre Geral disse que este 
tema, das Vocações, será 
uma prioridade para esta 
segunda parte do nosso mandato. To-
dos os Provinciais estão aqui, exceto o 
da França que não conseguiu agilizar 
o visto em tempo. A programação do 
Conselho Geral por aqui vai até o final 

de junho, pois estaremos 
em reunião até dia 10 de 
junho e depois vamos 
fazer a visita canônica, 
que envolverá outros 20 
dias. Voltando daqui me 
encontrarei com os cinco 
irmãos da Província que 
estarão na Montanha da 
Salette para o PPP. Este 
tempo será de muita ati-

vidade, mas na alegria de encontrar 
com os irmãos. Um forte abraço a 
todos e unidos na oração e pelas no-
tícias”.

P. Adilson Schio, ms


