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SEMANA SANTA

A

s celebrações dariam para fazer
um longa-metragem de sucesso.
Acompanhe como foram as celebrações
durante a Semana mais importante para
os católicos.

A CAMINHO DOS 75 ANOS

N

CONVITE À ORAÇÃO

o editorial deste mês, Raquel Carone nos
recorda o convite à oração feito por Nossa
Senhora, na montanha de La Salette, quando de
sua aparição.

O

passado aflora os nossos caminhos.
Acompanhe, em mais um capítulo, como foi
a formação de nossa comunidade ao longo dos
anos de sua existência.
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Editorial
Oração: necessidade urgente!

A

oração é uma necessidade urgente para
curar as feridas e chagas do mundo. A
mensagem que serve de modelo para nós,
saletinos, é a mensagem dada nas montanhas de Salette por Maria: “Nós a ouvimos,
não pensávamos em mais nada”. Como Maximino e Melânia, deixemos que ressoe em
nós também o que ela falou no alto da montanha: “Fazeis bem vossa oração, meus
filhos? Ah! Meus filhos, é preciso fazê-la
bem, à noite e de manhã, dizendo ao menos
um Pai Nosso e uma Ave Maria quando
não puderdes rezar mais.”
Tal pedido, nos leva a concluir que fazemos
nossas orações aquebrantadas, de forma
desfocada e inconstante. O exercício da oração, nos deixa mais perceptivos e intuitivos.
A constância e hábito de orar, nos ajuda a
pensar no mundo e a orar por ele. Comecem
com sua família e entes amados. Ao reunir
a família para orar, nos unimos a todas as
famílias do mundo, nos tornando uma única

família espiritual. Mudanças
são
visíveis
com o hábito de
oração: abrandamento
de
raivas e medos,
a coragem e a
integridade que
farão parte do
“eu interior” de cada um. É importante para
o Universo que os membros da família orem
uns pelos outros, que oremos por todas as
pessoas, as conhecidas e as que são meramente parte desta vida na Terra. Orem por
seus inimigos, para aprenderem a perdoar
e brotar em seus corações pensamentos de
amor a todas as pessoas. Neste mês de maio,
mês de Maria, intensifiquemos nossos esforços para atender ao pedido da Mãe Universal. Os resultados dessa união serão benéficos para todos! Abraços fraternos!
Raquel Junqueira Carone
Equipe de Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
Caríssimos irmãos e irmãs,

E

stamos na alegria do tempo da Páscoa!
Aleluia, o Cristo Ressuscitou! Novamente, agradecemos a todos que participaram e nos ajudaram nas celebrações do
Tríduo Pascal. A Semana Santa foi, sem dúvida, um momento forte em nosso Santuário
e, com certeza, nos ajudou a crescer mais
ainda na fé e na esperança no Ressuscitado.
O mês de maio, que chega em meio ao tempo pascal, continua a trazer-nos motivações para nossa vivência cristã. Enquanto
caminhada pastoral, vamos iniciar o mês
participando da Romaria para o Santuário
de Aparecida, e lá nos encontraremos com
as Paróquias de toda Arquidiocese de São
Paulo. O Santuário Salette se fará presente
com um ônibus em comunhão com nossa
Arquidiocese.
Vivenciando a alegria do Evangelho e renovando a cada dia a fé no Ressuscitado, neste mês teremos o “Reencontro da Fé” que
acontecerá aqui no Santuário, no período de
19 a 25, reencontrando batizandos, catequisandos, crismandos e famílias que se casaram ou realizaram encontros de casais aqui
no Santuário. Será sem dúvida um mês em
que renovaremos a chama da Fé, nos fortalecendo em Deus.
Para comemorar e se alegrar neste tempo

de vida e esperança, que é
a Páscoa, teremos neste mês,
a Festa Italiana; já tradicional em nosso
Santuário, com
dança, música
e a boa comida
italiana, preparada com o carinho da nossa Equipe de Cozinha.
No finalzinho do mês, teremos já a Festa
Junina, antecipada em função da Copa do
Mundo: dias 31 e 01 de junho, continuando na semana seguinte. Nesse final de semana, iniciando o mês de junho, teremos a
Celebração do Crisma de Jovens e Adultos
do Santuário Salette e da Paróquia de Santana. Serão cerca de 100 jovens e adultos que
receberão a unção da Crisma com o nosso
Bispo Dom Sérgio de Deus. Esteja bem informado, envolva-se, procure conhecer e
participar mais.
Que Maria, mãe das Lágrimas e da Reconciliação nos acompanhe com sua ternura
materna e que alegria da Ressurreição seja
nossa esperança! Um bom mês de Maio a
todos!
Pe. Marcos Queiroz, MS

Palavra do Pastor

Maria, a Mãe da evangelização!

O

Papa
Francisco
conclui
a
Exortação Apostólica, a Alegria
do Evangelho, afirmando que a Igreja
precisa de evangelizadores com
espírito. Diz ele: “evangelizadores com
espírito quer dizer evangelizadores
que se abrem sem medo à ação do
Espírito Santo” (EG 259).
Como modelo de evangelizador com
espírito, o Papa nos apresenta a Virgem
Maria: “juntamente com o Espírito
Santo, sempre está Maria no meio do
povo. Ela reunia os discípulos para
invocá-lo (At 1,14) e assim tornou
possível a explosão missionária que
se deu no Pentecostes. Ela é a Mãe da
Igreja evangelizadora e, sem Ela, não
podemos compreender, cabalmente, o
espírito da nova evangelização” (EG
284).
O Santo Padre convida todos os
discípulos missionários a olhar para
este modelo, a olhar para Maria
e fomentar um estilo mariano na
atividade evangelizadora da Igreja,
onde se reconhece e se acredita na
força revolucionária da ternura e do
afeto:
“Fixando-A, descobrimos que aquela
que louvava a Deus porque derrubou
dos tronos os poderosos e aos ricos
despediu de mãos vazias é a mesma
que assegura o aconchego de um
lar à nossa busca de justiça. E é a
mesma, também, que conservava –
cuidadosamente –todas estas coisas,
ponderando-as no seu coração.
Maria sabe reconhecer os vestígios
do Espírito Santo de Deus tantos
nos grandes acontecimentos como
naqueles que parecem imperceptíveis.
É contemplativa do mistério de Deus

no mundo, na história e na vida diária
de cada um e de todos. É a mulher
orante e trabalhadora em Nazaré,
mas é também Nossa Senhora da
prontidão, a que sai às pressas de seu
povoado para ir ajudar os outros”
(EG 288).
Nós, discípulos missionários, neste
mês especialmente dedicado à Mãe
querida e abençoada, modelo de todos
os discípulos missionários, somos
convidados a voltar nosso olhar para
Ela e, com o coração cheio do Espírito
Santo, suplicar que nos conceda a força
de Deus para seguir o seu exemplo e
fazer de nossa Comunidade, nossa
Paróquia um ‘lugar’ de irradiação
missionária, onde não há espaço
para o cansaço espiritual e a falta de

sensibilidade em relação aos irmãos,
principalmente os mais frágeis.
Assim, com a intercessão da Virgem
Maria e imbuídos do estilo mariano,
seremos verdadeiramente discípulos
missionários com espírito, ocupados
numa
atividade
evangelizadora
ousada, capazes de buscar novos
caminhos e vermos na cidade, no
nosso bairro, nas periferias e na rua
onde vivemos grandes oportunidades
para levar o Evangelho da alegria, o
Evangelho da vida que vence a morte,
para que ninguém fique privado do
encontro salvador com o Filho amado
de Deus e da Mãe abençoada.
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

Fones: 3228-0802
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O

SÃO JOSÉ DE ANCHIETA

papa Francisco proclamou
“santo” o bem-aventurado
José de Anchieta, em 03
de abril passado. Nascido em 19
de março de 1534, na cidade de
San Cristobal de La Laguna, nas
Ilhas Canárias, pertencentes à
Espanha, José de Anchieta, cedo,
tornou-se missionário jesuíta.
Veio para o Brasil em 1553, junto
com as primeiras expedições
colonizadoras,
cuja
missão
religiosa era chefiada pelo Padre
Manoel da Nóbrega, também
missionário jesuíta.

há procura dos dois milagres
requisitados pela Igreja para
proclamação da santidade.
Papa Francisco, de certa forma,
inova ao proclamá-lo santo,
sem que se tenha comprovado,
efetivamente, os milagres que lhe
são atribuídos. Sua santificação
é promulgada com base em sua
vida, devotada às causas da
Igreja e a Deus. Essa decisão
abre caminho, certamente, para
futuras canonizações no curto
espaço de tempo. Penso que,
para nós, brasileiros, talvez
ocorra as canonizações de Irmã
José de Anchieta participou Dulce, santa ainda em vida,
ativamente da fundação da cidade pelo seu trabalho devotado aos
Os Feitos de Mem de Sá, Arte e
de São Paulo, a 25 de janeiro de pobres e doentes, e de Padre
1554. Sua missão o levou aos Cícero Romão, já tido como santo Gramática da Língua Mais Usada
na Costa do Brasil, A Cartilha dos
Estados do Rio de Janeiro e do e milagreiro pelo povo do Ceará.
Nativos (gramática tupi-guarani) e
Espírito Santo e há várias cidades
nordestinas, razão pela qual, é Além de ter sido um dos fundadores Carta da Companhia. Por tudo isso,
reconhecido como o Apóstolo do do Colégio de São Paulo e da Cidade José de Anchieta foi canonizado.
Brasil; reconhecimento esse já de São Paulo, são José de Anchieta
proclamado por ocasião de seu defendeu os índios brasileiros Oração a São José de Anchieta:
falecimento, a 9 de junho de 1597, contra a escravidão imposta pelos “São José de Anchieta, Apóstolo
ocorrido na cidade de Iriritiba, colonizadores portugueses. No do Brasil, Poeta da Virgem Maria,
atual Anchieta, no Estado de Rio de Janeiro, lutou, ao lado dos intercede por nós, hoje e sempre.
Espírito Santo. Na Praça da Sé, portugueses, contra os franceses Dá-nos a disponibilidade de servir
marco zero da Capital Paulista, estabelecidos na chamada França a Jesus como tu o serviste nos mais
há uma bonita estátua em sua Antártica. Dirigiu o Colégio dos pobres e necessitados. Protege-nos
homenagem. Parte de sua história Jesuítas, nessa cidade, entre os de todos os males do corpo e da
pode ser acompanhada no Pátio do anos de 1570 e 1573. Em 1577 foi alma. E, se for da vontade de Deus,
Colégio, centro velho da Capital nomeado Provincial da Companhia alcança-nos a graça que agora te
Paulista.
de Jesus no Brasil, cargo em pedimos: (pede-se a graça). São
que permaneceu até sua morte. José de Anchieta, rogar por nós.
Seu processo de canonização Durante sua vida, escreveu várias Amém!”
Redação
arrastou-se por muito tempo, obras literárias: Poema à Virgem,

Que tal seu anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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III - A CAMINHO DOS 75 ANOS – COM SALETTE,
TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO NA CIDADE (*)

C

ertamente,
a
edificação
do
complexo
de
atendimento,
tanto
espiritual quanto social
desta comunidade, foi
orquestrada nos céus.
Sob a regência de Jesus,
nosso Salvador, de Nossa
Senhora da Salette, dos
santos e santas que por
lá estão, desde o início,
nossa
comunidade
foi
contemplada
por
Missionários
Saletinos
escolhidos a dedo, tanto
pelos que iniciaram as
obras, pelos que por aqui
passaram e por estes que por aqui estão.
Decidido o projeto, após marchas e
contra marchas, o prédio da igreja foi
sendo construído. Aos poucos, sua
silhueta foi se descortinando no topo
da colina. A Casa Paroquial já estava
pronta. Antes, muito antes, lá pelos anos
de 1947/1948, havia sido construído o
pequeno prédio em que funcionava o
Centro Social Nossa Senhora da Salette,
destinado ao atendimento dos mais
necessitados, não só da área pertencente
à Paróquia, mas de toda a Região Norte.
Desde essa época, o Centro Social
tornou-se um centro de referência,
para cá acorrem centenas de pessoas,
atendidas mensalmente, em suas mais
variadas necessidades.
Ainda em 1948 o prédio do Centro Social
abrigou a Escola Paroquial Sagrado
Coração de Jesus, confiada aos cuidados
das Irmãs Filhas da Caridade de São
Vicente de Paulo, as quais, a partir de
1949, assumiram a direção do Centro
Social, até o início da década dos anos
1990. Nesse prédio também funcionou
o CROPH – Coordenação Regional

das Obras de Promoção Humana. Esse
prédio, na década de 1990, foi demolido
para dar lugar ao atual edifício Centro
Empresarial La Salette, edificado para
atender aos interesses da Província da
Imaculada Conceição, dos Missionários
de Nossa Senhora da Salette do Brasil,
no que tange à formação de novos
sacerdotes e religiosos saletinos.
Havia uma quadra de bocha, onde
muitos paroquianos tinham uma área
de lazer, sempre assistidos pelo Irmão
Erondino, de saudosa lembrança. No
final da década de 1990, essa área
foi removida e um novo impulso
de edificações teve início em nossa
comunidade: Aos poucos surgia o novo
prédio do Centro Social, tão grandioso
quanto a sua obra assistencial. Foi
construído o fac-símile, com as imagens
representando a aparição reconciliadora
de Nossa Senhora da Salette, nos Alpes
Franceses. Foi construído o Centro de
Apoio, em cujo andar superior abriga
as instalações do Memorial Padre
Clemente Henrique Moussier, com
um significativo cervo da memória
de nossa comunidade. Na parte
térrea, foram construídos sanitários

feminino, masculino e para
pessoas com necessidades
especiais.
E,
também,
a Lanchonete, que tem
servido de apoio à várias
pastorais e movimentos de
nossa comunidade. Novo
Tempo, Novas Cores, foi
uma marca na comunidade.
A silhueta cinza, adquiriu
nova tonalidade, a ponto
de se destacar no horizonte
da cidade que sempre
cresce para o alto. A criação
da Loja La Salette, que
atende os católicos não só
da Paróquia, mas de toda
a Região Santana, sempre
com artigos religiosos e imagens
interessantes, e uma boa oferta de
livros, CDs e DVDs atuais.
Ter as edificações não é suficiente, há
necessidade constante de manutenção
e de alterações internas, acompanhando
as necessidades pastorais. Ao longo dos
anos, isso tem sido uma constante com as
reformas internas, possibilitando novas
áreas e melhorando as já existentes: o
Salão de Festas, totalmente reformado
a adaptado às nossas necessidades; a
Cozinha do Salão de Festas, totalmente
remodelada; a Capela da Ressurreição,
cujo bom gosto na edificação, criou
um ambiente propício à oração e
reflexão; novas janelas na igreja,
possibilitando melhor circulação de ar,
novos equipamentos de informática,
e tantos outros benefícios a serviço da
comunidade. Tudo isso, sempre com
a colaboração inesgotável dos nossos
paroquianos e benfeitores, que fazem
de nossa comunidade uma grife de
nossa Igreja.
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

DIAS 08 E 09 DE ABRIL – CURSO DE LITURGIA

DIA 03 DE ABRIL – CANONIZAÇÃO DE
SÃO JOSÉ DE ANCHIETA

O
A

Santa Sé fez uma celebração bonita para o ato de
canonização de José de Anchieta, jesuíta e chamado de
Apóstolo do Brasil. Veja maiores informações na página 4
desta edição.

DIA 03 DE ABRIL – CHÁ DO CENTRO SOCIAL

C

omo sempre, o Centro
Social, através de sua Diretoria e demais Voluntários,
promoveu mais uma edição
do Chá Beneficente, visando
angariar fundos para fazer
frente às suas necessidades.

O ambiente festivo, bem
decorado, recebeu várias
pessoas, que chegaram para
participar do bingo e demais
atividades, além do lanchinho característico.

s Professores Padre
Antonio
Bogaz
e
João Hansen, autores do
livro “Reforma Litúrgica:
Renovação ou Revolução?”
estiveram
nesses
dias,
em nosso Salão de Festas,
especialmente
preparado,
dando-nos um curso de
formação sobre liturgia, em
acordo com os ditames dos
documentos do Concílio
Vaticano II. Com muita
clareza e didática, abordaram

os temas polêmicos que o
Concílio nos trouxe, a partir
de 1963-1965. Os paroquianos
mais antigos foram unânimes
em afirmar que “nunca, em
nossa comunidade, um curso
de formação reuniu tantas
pessoas ao mesmo tempo”.
Um curso dinâmico, bem
preparado, de utilidade para
todos, em especial para as
equipes de liturgia, grupos
de canto e catequistas.

Semana Santa
DOMINGO DE RAMOS

N

DIA 09 DE ABRIL – PRESENÇA DE
PADRE ANTONIO MARIA

O

Grupo de
O r a ç ã o
Canaã
trouxe,
para uma tarde
de louvor e de
oração, o Padre
Antonio Maria,
que mais uma
vez nos visitou.
Sempre alegre,
solícito, pronto
para
atender
e encantar a todos. Após
sua participação, prometeu
retornar por ocasião dos

6

festejos de Nossa Senhora da
Salette, no próximo mês de
setembro.

o sábado dia 12, choveu
muito à noite em São
Paulo,
principalmente
na Zona Norte. Pairou a
dúvida: “E se chover amanhã
cedo?” Ainda que nossas
orações sejam no sentido
de chover bastante, para
repor a capacidade dos
reservatórios de água que
servem à Capital Paulista;
para aquele dia, o sentimento
era o contrário: “Não chova!”
E assim foi, na manhã do

domingo não choveu e a
celebração ocorreu na forma
programada: no horário das
08h30, uma multidão estava
reunida à frente do Centro
Social, iniciando a celebração
conduzida pelo Padre Marcos
Queiroz, com as crianças
da catequese representando
a entrada triunfal de Jesus
em
Jerusalém,
naquele
domingo que antecedeu sua
Ressurreição.

A

MISSA DO LAVAPÉS

Liturgia indicava
o
Evangelho
segundo João 13, 1-15.
Nesse trecho, João
não fala da instituição
da Eucaristia, posto
que já falara antes,
no Capítulo 6, mas,
fala do serviço, da
proposta de Jesus
em
colocar-se
a
serviço dos outros. Padre
Marcos foi muito feliz
em sua homilia quando
lembrou
do
sacerdócio,
não somente seu mas dos
demais sacerdotes de nossa
comunidade: Padres Bolívar,
Nilto, Alfredo e Guttemberg.
Pôde recapitular um pouco
da vida sacerdotal de todos
eles; após o que, falou da
proposta da Campanha
da Fraternidade deste ano
e procedeu o memorial
do ato de Jesus: o ato de

lavar os pés dos Apóstolos,
representados por um grupo
de jovens da comunidade.
Fazer memória da Eucaristia
não é apenas lembrarse através de palavras e
atos, mas, transportar-se
para aquela ceia, a ceia
derradeira que o Senhor fez
com seus amigos. Durante a
celebração, os Cerimoniários,
os Coroinhas e os Ministros
Extraordinários da Sagrada
Comunhão puderam renovar
seus votos missionários.

PROCISSÃO

À

s 19h teve início a procissão.
O carro de som já
aguardava, à saída do Santuário,
a multidão que se
ajuntou para seguir
os andores de Jesus
morto e de Nossa
Senhora das Dores,
cuja imagem mostra
claramente a agonia
da Mãe que acompanhou todo
o martírio do Filho. Quando
o cortejo apontou no topo da
ladeira da Outeiro da Cruz,
e começou a descer, pôde-se
ter uma ideia da quantidade de pessoas que seguiam
a procissão. Muitas pessoas,
fieis assíduos nas celebrações
pascais, foram afirmativos em
dizer que “neste ano, tem muita mais gente do que no ano
passado”. Isso tem sido uma
constante, a cada ano, nota-se

SÁBADO SANTO

VIGÍLIA PASCAL

N

este ano, visando a
segurança dos fieis, a
Vigília Pascal foi feita em

duas etapas: logo após
a Missa do lava-Pés, das
22h às 24h, e retornando
na sexta-feira, logo pela
manhã, cumprindo o
horário das 06h às 15h.
De hora em hora, as
pastorais e os diversos
grupos
foram
se
revezando na Vigília,
sempre com a participação
de muitos fieis.

CELEBRAÇÃO DA CRUZ

T

ão logo terminou a Vigília pascal, teve início
a Celebração da Cruz, presidida pelo Padre Marcos
Queiroz. A homilia foi feita
pelo Padre Bolívar e o Padre
Guttemberg
orientou e conduziu os fieis
que foram dar
o beijo na cruz.
Nesse horário
havia
mui-

um aumento de fieis que seguem a procissão. Tem-se a
impressão de que nós, católicos, passamos a entender melhor as celebrações da Páscoa,
e temos nos dedicado mais a
viver o Tríduo Pascal. O término da procissão se deu dentro
do Santuário, quando foi representada a 14ª. estação, com
o grupo de jovens. Ao final, os
fieis se despediram de Jesus
morto, aguardando o momento de sua Ressurreição.

tos fieis presentes, muitos
sequer deixaram a igreja,
aguardando o início da procissão.

A

cerimônia teve seu início
em frente ao fac-símile da
Aparição de Nossa Senhora da
Salette. A Pastoral do Batismo
providenciou o “fogo novo”,
no qual foi aceso o Círio Pascal deste ano. Nossos Padres,
tendo à frente, o Padre Marcos
Queiroz, conduziram a cele-

bração, adentrando
a nave principal
da igreja. As leituras, de acordo com
o ritual litúrgico,
foram sendo feitas pelos jovens de
nossa comunidade.
Pedro e Felipe, dois
jovens, foram batizados durante a
celebração. Ao cair
as cortinas em frente ao altar
mor e ao altar de Nossa Senhora da Salette, os fieis puderam
ver a beleza da decoração. A
comunidade toda reunida, religiosos e leigos, celebraram o
Tríduo Pascal com a dignidade
e religiosidade exigidas.

DOMINGO DE PÁSCOA

E

m todas as missas dominicais houve grande afluxo de fieis, em que
pese o feriado prolongado.
A Páscoa, nossa maior festa litúrgica, estava encerrada. Percebia-se, à saída
das missas, um ar de satisfação estampado na face
dos fieis, uma satisfação
interior, uma alegria de
“puxa, eu fiz parte disso”.
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PÁGINA CULTURAL
O VÔO SUBLIME

Livro do Mês

“Tire suas Dúvidas
sobre a Bíblia –
159 respostas
esclarecedoras”

A

águia empurra gentilmente seus filhotes para
a beirada do ninho. Seu coração maternal se acelera com as
emoções conflitantes, ao mesmo tempo em que ela sente
a resistência dos filhotes aos
seus persistentes cutucões:
“Por que a emoção de voar
tem que começar com o medo
de cair?” - ela pensou.
Esta questão secular ainda não
estava respondida para ela...
Como manda a tradição da espécie, o
ninho estava localizado bem no alto
de um pico rochoso, nas fendas protetoras de um dos lados dessa rocha.
Abaixo dele, somente o abismo e o ar
para sustentar as asas dos filhotes: “E
se justamente agora isto não funcionar?” - ela pensou.

D

e autoria de José Bortolini. Muitos
de nós, católicos, fazemos uma
leitura fundamentalista, aquilo que
é chamado de “ao pé-da-letra”. Essa
leitura e interpretação pode levar à
dúvidas ou incorreções. O autor, com
muita sabedoria, esclarece as dúvidas
mais comuns que podemos ter, aquilo
que se ouve dizer no portão de casa, nas
ruas, nos encontros comunitários. Nós,
católicos, devemos estar preparados
para não darmos nosso consentimento
mudo de quem desconhece uma resposta
alternativa e mais apropriada.
Encomende seu livro na Loja La Salette,
e boa leitura.

Apesar do medo, a águia sabia que
aquele era o momento. Sua missão
maternal estava prestes a se completar. Restava ainda uma tarefa final...
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(Trecho do livro Insight, de Daniel de Carvalho Luz)

Língua Portuguesa

M

osca é diferente de Mosquito!
Mosca
é
aquele
inseto
repugnante, que se apresenta em nossas
casas, principalmente quando somos
desleixados e não cuidamos da limpeza
da mesma. E é só pensar em “fazer um
churrasquinho”, que elas já chegam em
bando. Mosquito, que os dicionários
apresentam como sendo diminutivo de
mosca, é o nome que se dá, comumente,
a pernilongos, borrachudos, muriçocas e
outros. Esses espécimes encontram-se em
todo o território nacional, principalmente
nos governados ou administrados por

Um Cartão Postal
da Zona Norte
A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte

O empurrão. A águia tomou-se de coragem que vinha de sua sabedoria interior. Enquanto os filhotes não descobrissem suas asas, não haveria propósito para sua vida. Enquanto eles não
aprenderem a voar, não compreenderão o privilégio que é nascer águia. O
empurrão era o maior presente que
ela podia oferecer-lhes. Era seu supremo ato de amor. E então, um a um, ela
os precipitou para o abismo... E eles
voaram!

governantes pouco dados ao saneamento
básico e ao bem-estar da população. É só
conferir onde eles aparecem com mais
assiduidade...

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

Santos do Mês

Gizela

M

aio é o mês de Maria, portanto, nada mais justo do que falar, ou melhor, escrever sobre Maria, Mãe de Deus e
nossa mãe. Pesquisando sobre o assunto, encontrei um trecho escrito pelo Padre Antonio Vieira, jesuíta, filósofo,
escritor e excelente orador, que foi um dos mais influentes escritores da Língua Portuguesa durante o século XVII. Veio
para o Brasil, onde se destacou como missionário da Companhia de Jesus, defendendo os direitos dos povos indígenas
contra sua exploração e escravização. Penso ser oportuno transcrever, nesta página, um texto de sua autoria sobre
Maria, Nossa Senhora. Boa leitura e boa reflexão. Com carinho, Gizela.

Sermão do Nascimento da Mãe de Deus

“Q

uereis saber quão feliz, quão alto
é e que digno de ser festejado o
nascimento de Maria? Vede o para que
nasceu. Nasceu para que dela nascesse
Deus. Perguntai aos enfermos para que
nasce esta Celestial Menina, dir-vos-ão
que nasce para ‘Senhora da Saúde’; perguntai aos pobres, dirão que nasce para
‘Senhora dos Remédios’; perguntai
aos desamparados, dirão que nasce para
‘Senhora do Amparo’; perguntai aos
desconsolados, dirão que
nasce para ‘Senhora da
Consolação’; perguntai aos tristes, dirão que
nasce para ‘Senhora dos
Prazeres’;
perguntai
aos desesperados, dirão
que nasce para ‘Senhora
da Esperança’; os cegos dirão que nasce para
‘Senhora da Luz’; os
discordes para ‘Senhora
da Paz’; os desencaminhados, para ‘Senhora
da Guia’; os cativos,
para ‘Senhora do Livramento’; os cercados,
para ‘Senhora da Vitó-

DOGMA MARIANO

ria’. Dirão os pleiteantes que nasce para
‘Senhora do Bom Despacho’; os navegantes, para ‘Senhora da Boa Viagem’;
os temerosos de sua fortuna, para ‘Senhora do Bom Sucesso’; os desconfiados da
vida, para ‘Senhora da Boa Morte’; os
pecadores todos, para ‘Senhora da Graça’; e todos os seus devotos, para ‘Senhora da Glória’, e se todas essas vozes se
unirem em uma só voz, dirão que nasce
para ser ― MARIA E MÃE DE JESUS.”

A

Igreja proclama quatro dogmas
sobre Nossa Senhora, um deles
versa sobre a Maternidade de Maria:
Se Jesus é Deus, verdadeiramente,
Maria é a Mãe de Deus.
Esse dogma foi promulgado em 431,
durante o Concílio de Éfeso: “Maria
se tornou, com toda a verdade, Mãe
de Deus, por ter recebido humanamente o Filho de Deus em seu seio:
Mãe de Deus, não porque o Verbo de
Deus dela tenha recebido a natureza
divina, mas porque dela recebeu o
corpo sagrado, dotado duma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa,
se diz que o Verbo nasceu segundo a
carne.” (DS 251)

ANDORRA
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LEGIÃO DE MARIA

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM MAIO

P

oucas pessoas sabem,
mas quem deu início à
Legião de Maria, aqui em
São Paulo (SP), foi o Irmão
João Creff, Missionário
Saletino, nascido na localidade de Lanillis, França,
em 23 de novembro de
1898 e falecido aqui em
São Paulo (SP), em 11 de
março de 1971.
Apaixonado pela Legião de
Maria, uma organização já
espalhada por toda a Europa e várias outras partes do mundo, Irmão
João Creff deu início ao Movimento a 16
de outubro de 1952, com consentimento
do pároco à época, Padre Pedro Rosseto.
Definidos os primeiros participantes – os
legionários – a primeira reunião aconteceu somente a 29 de março de 1953, tendo sido escolhido o nome de Praesidium
Nossa Senhora da Salette. Nessa reunião
foi definido que o Diretor Espiritual, o
primeiro, seria Padre Napoleão Bracelli,
ms; Presidente: Cleonice Carvalho; Vice
presidente: Eugeny Yasbeck; Secretária:
Irene Bazaglio e Tesoureira: Maria Antonieta Della Maggiore.
A autorização para fundação desse Praesidium foi dada por Dom Antonio Alves
Siqueira, e, no tempo oportuno, foi solicitada a Dublin, Irlanda, o pedido de filiação desse novo Praesidium. No início,
não havia manual impresso em Português,
apenas uma tradução manuscrita, que foi
usada para que fosse possível conhecer
as normas legionárias. A primeira ação
apostólica foi a visita aos lares dos paroquianos, com o objetivo de conseguir que
as famílias se comprometessem a rezar o
terço diariamente.
O novo Diretor Espiritual, Padre Simão
Bacelli, anunciou que quando a enviada
Joaquina Lucas viesse a São Paulo (SP),

iria falar com o Arcebispo de São Paulo,
para que a Legião de Maria fosse oficializada.
Essa oficialização aconteceu em 16 de
março de 1954, quando a visita da enviada do Concilium Legionis. Em maio de
1955, o Diretor Espiritual conseguiu um
manual, escrito em Francês, e o traduziu
para o nosso idioma, permitindo que os
legionários conhecessem melhor a Legião
de Maria.
O espírito da Legião de Maria é o próprio
espírito de Maria, de quem os legionários
se esforçarão para adquirir a profunda humildade, a obediência perfeita, a doçura
angélica, a aplicação contínua da oração,
a mortificação, a pureza, a paciência heroica, o amor corajoso a Deus e, acima de
tudo, a sua fé, a virtude que só ela praticou, no mais alto grau.
Inspirada nesta fé e neste amor de Maria,
a Legião esforça-se a toda tarefa, seja ela
qual for, sem alegar impossibilidade, porque julga que tudo lhe é permitido e possível. Maria é o modelo de todo legionário.
Destacamos alguns trabalhos missionários: Visitas domiciliares a doentes, idosos, asilos, casas de repouso; Grupos de
reflexão e novenas; e outros trabalhos paroquiais, tais como: coordenação de missas e de outras pastorais.
Angelina Canale.

02 Odete Alves da Silva
Henrique Patron de Andrade
Elaine da Silva Melo
Maria Rita da Silva
04 Laura Lucena
05 Ivone Lucia da Cunha Martins
06 Elizabeth A. Puertollano
07 Regina Rute Soares Pedroso
Paula Cristina Mendes Gomes
Arlete Bortoliero Sales
08 Belem Arcanjo da Silva
Odete Nunes Girotto
09 Ivone Martins Nogueira
Alessandra Cintra Wiszenske
10 Eudinice Fiuza Lobo
Aquiles Augusto Carone
Maria Anselane
13 Assunção da Rocha
José de Aritiméa da Silva
14 Carlos Eduardo Heitmann
Ascagno Chicca
15 Pe. Marcos Queiroz, Ms.
Rita De Cassia Caldas E Lombardi
Amauri Caetano Monteiro
Silmara C. Frois
Claudio Fernandes Junior
16 Alvaro de Souza
17 Ana Maria Gemignani Silva
Etelvina Teresa F. de Aguiar
18 Neide Brunhari Marinuchi
19 Elizabeth Horacio Brenner
20 Roberto B. Karam
21 Paulo Macedo
Wilma Gomes dos Santos Aguiar
Airom C. Gonçalves de Andrade
22 Antonio Simoes Sobrinho
Dinorah Fagundes Canale
Waldemar de Assunção Pereira
Mirtes Machado de Souza
23 Neuza Marchini
Alberto Carlos Palazzo
Nicodemis Panzeri
Lucio Araujo
24 Maria Clara Pinezzi de Mello
Maria Adelaide dos S. Augusto
25 Maria Pedroso da Cruz
Maria Cristina P. Santos
Evelin Leite Lima Alencar
26 Gema Aparecida M. dos Santos
Eliana Maria Gonçalves
29 Fabio Machado Avila
Bras Aparecido Da Costa
Ilda Brugugnoli
30 Marina Stel De Ferrini

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

R. Dr César, 324
(e mais 4 endereços.)
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Fone: 11 2952-9799
www.sacariaourobranco.com.br

OS DOZE APÓSTOLOS
PEDRO - Escolhido por Jesus para ser o líder do grupo (ler Mt 16, 13 em diante). Era casado e sua sogra
foi curada por Jesus. Era pescador de profissão. Foi
um homem impetuoso, extremamente corajoso e possuidor de uma fé ardente. Foi crucificado, de cabeça
para baixo, pois alegou que não era digno de ter a mesma morte que seu Senhor. Acredita-se que seus restos
mortais foram encontrados num cemitério romano,
onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro.
ANDRÉ - Era irmão de Pedro, e, como ele, também era
pescador. Era seguidor de João Batista. Na verdade,
foi o primeiro dos doze a conhecer Jesus. Apresentou
Pedro a Jesus. Foi um grande pregador. Morreu crucificado, em forma de “X”. Ao contrário de seu irmão,
era um homem pacato e sereno.
TIAGO - Era pescador de profissão. Era irmão de João,
o evangelista. Os dois irmãos eram conhecidos como Boanerges, que quer dizer “filhos do Trovão”, uma vez que
seu pai, Zebedeu, tinha uma voz muito grossa, que soava
como um trovão. Ficou conhecido como Tiago Maior. Foi
o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Foi morto à
espada, por ordem de Herodes.
JOÃO - O Evangelista. Era irmão de Tiago e trabalhava
com o irmão, portanto, também era pescador. Seu evangelho é o mais teológico de todos, é o que nos mostra Jesus como verdadeiro Deus. Era o mais novo dos apóstolos,
praticamente era um adolescente quando começou a seguir Jesus. Foi o único dos doze a não morrer de morte violenta. Morreu de morte natural, com idade bastante avançada. Escreveu também o Livro do Apocalipse e 3 cartas.

minha feridas”. Tinha um irmão gêmeo, que não foi
chamado por Jesus.
MATEUS - Era cobrador de impostos. Seu posto de arrecadação era em Cafarnaum, caminho que levava a
Roma. Era rico. Quando chamado por Jesus, deu uma festa
para seus amigos e a tudo abandonou para seguir Jesus.
Escreveu um dos evangelhos, o mais longo, que visava
mostrar Jesus como o Messias prometido a todos os judeus
recém convertidos.
TIAGO - Filho de Alfeu. Ficou conhecido como Tiago
Menor, com certeza em função de seu tamanho em relação
a Tiago, irmão de João. Era o mais moralista de todos. Procurava colocar em prática tudo que aprendia com a mãe,
que era parente de Maria, Nossa Senhora.

FELIPE - Era natural de Betsaidá, cidade em que também
nasceram Tiago e João. Era o mais sábio de todos. Homem
simples e possuidor de forte poder de convencimento.

TADEU - Seu nome era Judas Tadeu. Fisicamente era o
mais forte de todos, possuindo, em contra partida, um
grande coração.

BARTOLOMEU - Foi apresentado a Jesus por Felipe. Era
conhecido também como Natanael. Em princípio, não
acreditava muito em Jesus, pois dizia que de “Nazaré não
pode vir coisa boa”. Após ter a primeira conversa com Jesus, se convence. Era um homem de poucas palavras, que
gostava de meditar e orar.

SIMÃO - Era natural de Cananéia, por isso ficou conhecido como Simão, o cananeu. Era zelota, isto é, membro do
partido nacionalista da época, partido esse que defendia
a libertação do povo judeu, do jugo romano, pelas armas.

TOMÉ - Era o mais realista de todo o grupo. Homem extremamente racional. Após Jesus ter ressuscitado e aparecido a alguns discípulos, dizia que só acreditaria se
pudesse tocar as feridas de Jesus. Na segunda aparição,
estando Tomé presente, Jesus diz-lhe: “Vem Tomé, toca

JUDAS - O Iscariotes. Era o tesoureiro do grupo. Esperava que Jesus libertasse o povo judeu do jugo romano,
quando percebeu que Jesus não faria isso, resolveu traí-lo.
Suicidou-se na sexta-feira em que Jesus morreu.
Cidinha Apone
Catequista

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
“A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular”(Salmos 118, 22)
Irmãos e irmãs, com alegria estamos em
comunhão com todos os Leigos e Leigas
Saletinos do Brasil na intercessão da Mãe
Reconciliadora, Nossa Senhora da Salette.
Este Ano é especial para nós, pois acontecerá o II Encontro Nacional dos Leigos
e Leigas Saletinos. O tema escolhido para
o nosso encontro é: “Se vocês se converterem as pedras se transformarão - Conversão
que gera vida nova”. Falar em pedras que se
transformam é voltar aos alicerces da nossa fé, é voltar ao local da Aparição da Salette, é voltar à nossa missão como Leigos.
A Bíblia também nos fala muito a partir
da pedra. Aliança, Profecia, Memória e
História, tudo isso se encontra alicerçado
na Palavra de Deus... Na Bíblia, encontramos muitas “pedras”. Vejamos algumas
delas: No livro do Gênesis é Jacó que se
utiliza da pedra: “Na manhã seguinte, Jacó
pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou
óleo.” (Gênesis 28, 18) No livro do Êxodo,
é Moisés que se utiliza das pedras para se
manter firme: “Quando as mãos de Moisés
já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra
e a colocaram debaixo dele, para que nela se
assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas
as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo
que as mãos permaneceram firmes até o pôr do
sol”. Na construção do Templo as pedras
escolhidas foram utilizadas: “Todas essas
construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas

de pedra de qualidade superior, cortadas sob
medida e desbastadas com uma serra nos lados
interno e externo.” (1 Reis 7, 9) Os profetas
na Bíblia recordaram a importância da fé
em Deus como uma pedra inabalável: Por
isso diz o Soberano, o Senhor: “Eis que
ponho em Sião uma pedra, uma pedra já
experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro; aquele que confia,
jamais será abalado. (Isaías 28:16).
O livro dos Salmos já profetiza a chegada
de Jesus, a pedra angular: “A pedra que os
construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular.” (Salmos 118, 22) Com a chegada de
Jesus, as pedras do Antigo Testamento se
uniram ao Novo Testamento. Após sua
Ressurreição, as pedras viram surgir uma
nova esperança: “Encontraram removida
a pedra do sepulcro” (Lucas). E daí em
diante impulsionada pelo Espírito Santo
surgiu a Igreja: “E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
igreja...” (Mateus 16, 18)
Nossa Senhora quando aparece em Salette, sentada numa pedra nos indica esse
caminho de conversão, voltando nosso
coração ao Filho amado. Em sua mensagem ela nos convida a tirar as pedras que
geram tristeza e a dor das suas lágrimas...
Olhando a Palavra de Deus e Aparição de
Nossa Senhora vamos refletir: “Que outras passagens Bíblicas conhecemos que

falam sobre pedras? O que encontramos
em comum entre os textos Bíblicos que falam sobre “pedras” e a Aparição de Nossa
Senhora em Salette? Quais são os apelos
que temos como Leigos Saletinos, “pedras
vivas” para gerar vida nova e conversão?
Finalizando esta reflexão, peçamos a Nossa Senhora que Ela nos dê a mão e interceda sempre por nós em meio a tantas pedras: “Que as pedras do meu caminho, meus
pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos,
me ajude a passar, se ficaram mágoas em mim,
Mãe tira do meu coração e aqueles que eu fiz
sofrer, peço perdão... se eu curvar meu corpo
na dor, alivia o peso da cruz, interceda por
mim, minha mãe junto a Jesus... Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu futuro... Cuida de mim…”
Que Deus volte seu olhar para nós e nos
abençoe para que como Maria sejamos
pedras vivas na construção do Reino, em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Texto elaborado pelo Padre Marcos Queiroz, MS Texto compilado por Jorge Marquesi – Leigo Saletino.

PRINCÍPIOS DE VIDA E DE ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS SALETINOS

25

Cultive um grande amor pela Eucaristia

M

uitas vezes nos detemos em coisas tão pequenas, que nossa alegria se torna
tristeza. Nestes momentos sempre esquecemos da vida. Ela é tão preciosa
que, se vivida, na dimensão do amor, da valorização do diferente, da reconciliação, do respeito à natureza, da conquista, do desafio, da doação, da partilha, pode
tornar-se preciosidade
A vida é tua, mas para que ela seja bem vivida, depende do valor que você atribui
às realidades que podem trazer mais vida. A Eucaristia é uma delas.

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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