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CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTI

O

mês de junho foi muito significativo para
a nossa religiosidade. Tivemos as celebrações de
Pentecostes,
Santíssima
Trindade e Corpus Christi. Além, é claro, das festas
dos “santos juninos”, por
excelência: Antonio, João,
Pedro e Paulo.

ROMARIA DE
CORPUS CHRISTI

CELEBRAÇÃO DA CORPUS CHRISTI

O

tradicional tapete, elaborado com roupas
para crianças e artigos de
mesa e banho, serviu de
passagem do Santíssimo,
durante a Missa desse dia.

O

s romeiros marcaram
presença na celebração da data em Marcelino
Ramos (RS), sede do Santuário Salette, que outrora
formou dezenas de Missionários de Nossa Senhora
da Salette.

FESTA DA SALETTE
Os encaminhamentos para a grande Festa
da Padroeira, deste ano, estão em preparação.
Na próxima edição, publicaremos o
programa da Festa.
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Santo ou Porco?

S

omos todos santos e pecadores.
Temos em nós o Espírito Santo, a
quem invocamos, e também o espírito de porco que nos é ofertado pelo
mundo a todo tempo. Esta batalha
está em cada um de nós. Vence aquele a quem alimentarmos.
Ceder às tentações, nos afasta do
Amor de Deus. Dar lugar exclusivamente às nossas vontades e desejos
nos enfraquece, tira nossa dignidade
de Filhos: “Não te deixes vencer pelo
mal, mas, vence o mal com o bem”
(Rm 12, 21).
Fazer calar as vozes do mundo e buscar a conversão nos restitui a saúde e
traz a paz. No silêncio da oração, com
a alma tranquila, ouvimos a vontade
do Pai e juntos com alegria nos colo-

camos em movimento para
servir.
“Sair de si
mesmo para
se unir aos outros faz bem.
Fechar-se em
si mesmo é
provar o veneno amargo da imanência, e a humanidade perderá com
cada opção egoísta que fizermos.”
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium,
87)
A Paz esteja com todos nós, juntos,
misturados e Alegres!
José Carlos Avila Aira
Grupo de Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
Caríssimos irmãos e irmãs!

V

amos iniciando mais um semestre. Nosso sentimento é de agradecimento a Deus por tantas coisas
que aconteceram nesse primeiro semestre: Quaresma, Páscoa, Pentecostes, Trindade, Corpus Christi, Festa
Junina... Muito trabalho pastoral,
muita vida em cada reunião que vamos acompanhando, muita participação e colaboração. Tudo isso nos faz
dizer: Obrigado Senhor!
E apenas estamos no meio... O segundo semestre chegou e quem vai a nossa frente é Nossa Senhora da Salette;
“apressadamente” ela vem em nosso
auxílio! E em resposta à sua ternura
e sua intercessão por nós, já estamos
preparando a Festa em honra a Nossa
Senhora da Salette. Todo nosso empenho já está voltado para que seja uma
grande Festa!
Esse ano, rumo às comemorações
dos 75 anos de Fundação do Santuário Salette, nosso coração se enche de

alegria em direção à essa
grande Festa,
por isso, tome
o mês de julho como um
convite para
se preparar
para
Festa
de Nossa Senhora, deixe
que ela, como
Mãe, leve seus pedidos a Deus, deixe
que ela, como Mãe, continue mostrando o caminho que conduz ao seu Filho, deixe que ela, como Mãe, possa
estar ao teu lado.
Inicie esse novo semestre com ânimo
novo tendo a certeza que Nossa Senhora da Salette continua intercedendo por você e sua família
Nossa Senhora da Salette, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar
por nós, que recorremos a vós!
Pe. Marcos Queiroz, MS

Palavra do Pastor

O

Atos que brotam de fé!

dízimo é um ato de fé e de
ação de graças a Deus, Deus
que é sumamente bom e
digno de ser amado. Essa experiência
está enraizada na fé de nossos
primeiros pais, como podemos ver
a partir da Bíblia Sagrada, tanto no
Antigo Testamento quanto no Novo
Testamento.
O livro do Gênesis relata a primeira
experiência do dízimo, acontecida em
um ambiente de fé e de celebração:
“Melquisedec, rei de Salem, trouxe
pão e vinho e, como sacerdote de
Deus Altíssimo, abençoou Abrão,
dizendo: Bendito seja Abrão pelo
Deus Altíssimo, Criador do céu e da
terra. Bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou teus inimigos em tuas
mãos. E Abrão entregou-lhe o dízimo
de tudo” (Gn 14,18-20).
O sentimento de gratidão à presença
amorosa de Deus foi tão grande em
Abraão, que ele percebeu que sua
experiência de fé não estava completa,
pois faltava um modo de expressar
todo o seu agradecimento ao Deus
Altíssimo. Ele louvava, bendizia,
celebrava, mas não era o suficiente.
Ele queria ir além, mais a fundo na
experiência de fé, porque sentia que
era necessário louvar e bendizer a
Deus com algo de si, com o fruto do seu
trabalho, com o labor de suas mãos, e
encontrou na experiência de entregar
o dízimo a justa medida. Contribuir
com o dízimo, para Abraão, não foi
somente dar uma ajuda material para
o culto, num ato que não envolve a fé
e nem o coração; para ele, o dízimo foi,
na verdade, um grande ato de fé no
Deus Altíssimo que caminhou ao seu

lado.
O Novo Testamento
não apresenta o
dízimo do mesmo
modo como está
organizado
no
Antigo Testamento,
mas
apresenta
discípulos
e
discípulas que têm a
mesma fé e a mesma
atitude fundamental
de ir além, de dar
um passo a mais
no caminho da fé
e do seguimento
do Senhor. Como
exemplo
dessa
atitude,
podemos
tomar o relato do
Evangelho de São
Lucas:
“Depois
disso, Jesus percorria
cidades e povoados,
proclamando
e
anunciando a BoaNova do Reino de
Deus. Os doze iam
com ele e, também, algumas mulheres
que tinham sido curadas de espíritos
maus e de doenças: Maria, chamada
Madalena, de quem saíram sete
demônios; Joana, mulher de Cuza,
alto funcionário de Herodes; Suzana
e muitas outras mulheres, que os
ajudavam com seus bens” (Lc 8,1-3).
Essas mulheres, agradecidas por tudo
o que Jesus fez, glorificam a Deus
seguindo o Mestre e Senhor, porque
Ele é o dador de todos os dons e a
fonte de todas as bênçãos, e colocam à
disposição de Jesus e seus discípulos

parte dos bens.
Abraão e essas mulheres têm muito
a nos ensinar no caminho da fé, no
seguimento de Jesus; ensinam-nos
que o dízimo nasce de um coração
agradecido e de um ato de fé;
ensinam-nos que a fé fortalecida nos
leva à maior gratidão a Deus, nos leva
à experiência de entregar o dízimo,
segundo a medida do coração.
Dom Sergio de Deus
Região Episcopal Sant’Ana

D R O G A R I A

vendas@tejo.com.br

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

Rua Dr. Zuquim, 716 - Santana

www.interdroga.com.br
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V - A CAMINHO DOS 75 ANOS (*)

COM SALETTE, TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO NA CIDADE

N

ão basta levantar paredes e
cobri-las; não
basta criar pastorais e
movimentos e preenche-las com agentes de
pastorais; é preciso criar
comunidade, é preciso
criar laços. E foi isso o
que aconteceu. Os Missionários de Nossa Senhora da Salette, aqui
no Brasil, criaram laços
de amizade, criaram
comunidades cristãs;
comunidades essas que
têm Cristo como centro
de tudo e a Espiritualidade Saletina que norteia o saber ser
igreja, de acordo com os desígnios do
Concílio Vaticano II e dos documentos
das CELANs – Conferências Episcopais Latino-Americanas e do Caribe.
Aqui, na Paróquia Nossa Senhora da
Salette, criada para ser Santuário, conforme decreto de Dom José Gaspar
D’Afonseca e Silva, em 24 de março
de 1940, Arcebispo de São Paulo, isso
aconteceu muito rapidamente. Os
Missionários Saletinos que primeiro
por aqui chegaram, traziam essa espiritualidade saletina aflorada em sua
formação. Paralelamente à construção
das dependências da paróquia, a Espiritualidade Saletina fez com que crescesse a devoção à Nossa Senhora da
Salette. Nas próximas edições faremos
um retrospecto desses primeiros Missionários Saletinos.
Aos poucos, a história da Aparição e
a Mensagem Reconciliadora de Nossa
Senhora da Salette, foram enraizandose no coração e na mente dos fieis. A
devoção à Salette, iniciada na Paróquia
de Sant’Ana, passando, claro, pela
Capela Santa Cruz, subiu a ladeira da
Voluntários e se instalou na Paróquia-
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Santuário Nossa Senhora da Salette.
Essa devoção ganhou espaço. Dado o
crescimento populacional vertiginoso
na Região Norte, nossa Paróquia foi
desmembrada em outras três: Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Santa Joana D’Arc e Paróquia
Santa Luzia. O Alto de Santana irradiava novos ares; a devoção à Nossa Senhora da Salette avançou mais, chegou
à nova periferia da cidade. Por volta de
1970, essa devoção chegou a Vila Paulistana, através do Padre Olívio Bedin,
ms, que tanto batalhou pelo povo daquela região. Em 1972, foi criada a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, que
teve o próprio Padre Olívio Bedin, ms,
como seu primeiro pároco. A Missa de
posse foi presidida pelo Padre Clorálio
Caime, ms, Vigário Episcopal da Região Norte à época, que mais tarde se
tornaria Pároco aqui na nossa comunidade, durante muitos anos.
Aos poucos, a Paróquia-Santuário
Nossa Senhora da Salette virou grife,
virou referência. A História do bairro
de Santana, e, porque não dizer, a História da Zona Norte da cidade, passa,
necessariamente, pela História de nos-

de”.

sa comunidade. Dada à
sua localização geográfica, extremamente estratégica, à pujança de suas
edificações e, principalmente, pela dedicação e
trabalho dos Missionários Saletinos que aqui
serviram, e servem, e
pelo trabalho pastoral e
social de inúmeros fieis
que fizeram desta casa,
a sua casa religiosa, a
presença da Paróquia é
marco religioso na cidade. Ao longo de seus 74
anos, “tem testemunhado Jesus Cristo na cida-

A partir dos anos 90, por iniciativa de
Dom Pedro Sbalchiero Neto, à época Padre e Pároco desta comunidade,
nossa Paróquia começou a irradiar a
Mensagem e a Aparição de Nossa Senhora da Salette, atendendo seu pedido: “Ide, meus filhos, comunicai isso a
todo o meu povo! ” Uma iniciativa que
perdura, até hoje, foi a transmissão
pela televisão da Missa Solene do dia
19 de setembro, através da Rede Canção Nova, parceira amiga.
Dom Pedro Sbalchiero, assim como o
apóstolo Paulo, iniciou a entronização
de viagens de Nossa Senhora da Salette, em outras localidades. Em companhia de um grupo de peregrinos e
benfeitores, levou a imagem a devoção
saletina, muito além de S. Paulo, várias
imagens chegaram ao Maranhão e até
em Cuba, país muito próximo ao nosso.
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

RELIGIOSIDADE POPULAR
A FÉ QUE ALIMENTA A VIDA DO POVO

Q

uando
se
fala em religiosidade popular, para
muitos de nós, logo
nos
recordamos
das rezas de terços,
devoções e orações
aos santos, populares ou não, que
são realizadas nas
casas das famílias,
nos oratórios, nas
capelas ou mesmo
na igreja matriz. Uma coisa é certa, cada
pessoa que vive sua religiosidade, sua fé
nunca está só. Ela a vive em “comunhão
com todos os santos”. Daí podermos dizer
que a religiosidade popular é uma manifestação da vida de fé eclesial do fiel católico. Entretanto, esta vida de fé antes de
ser revelada na vida eclesial, ela é apreendida e vivenciada em casa, na família; a
igreja doméstica.
A religião do povo, termo preferido por
alguns, para indicar a religiosidade das
classes populares, é aquela que ele mesmo
produz a partir de seus interesses, de suas
necessidades, de sua realidade, é aquela

A

que o próprio povo
controla e não é
controlada de fora,
pela hierarquia da
Igreja, pela instituição. Isto não significa, entretanto, que
a religiosidade popular está desvinculada da vida de
Igreja, dos bispos e
sacerdotes. Muito
pelo contrário, a religiosidade popular
faz parte da vida do “Povo de Deus”.
Ela se sustenta e se revigora a partir do
que recebeu, experienciou e aprovou da
vida eclesial, mas que devido às diversas
circunstâncias históricas deste povo e da
própria igreja-instituição, ela teve que
reinterpretar o recebido para encontrar
sentido para a vida. Por isso, este modo
religioso de ser da maioria do povo brasileiro não deve ser desvalorizado, pois, a
religião do povo é uma religião muito concreta e encarnada, em que o fiel acredita
que Deus anda no mundo; junto ao povo.
Ela é somente menos dogmática e mais

mistério (ritos, mitos, símbolos); é solidária, pratica a hospitalidade, mostra-se
mais social, comunal, familial e histórica
porque entende assim a vontade de Deus.
Tudo é concreto como o presépio e a cruz
de Jesus, na Bíblia.
De certa maneira, todos nós cristãos católicos, fomos e somos testemunhos desta
realidade, especialmente no mês de junho, quando participamos em nossas comunidades das diversas celebrações nas
quais fomos tocados a vivenciarmos nossa
religiosidade. Exemplos claros disto foi
a benção dos pães no dia de Santo Antonio, que no gesto simbólico do crente e do
sacerdote existia o desejo que o alimento
de cada dia não falte na vida da família; a
esperança depositada na intercessão deste Santo, pelos que desejam viver a vida
matrimonial para que possam encontrar
pessoas que também desejam assim viver
a mesma história de amor. Sem esquecer
é claro, à vida justa e ética que São João, o
precursor de Jesus, São Paulo e São Pedro
conclamam todo o povo de Deus a viver.

Irmão Flavio Jardim Silva, ms

O QUE É SER JOVEM NA IGREJA?

lém de caminhar na vida com Cristo, pertencer a esta pastoral, chamada grupo de jovens,
é ter o privilégio de poder trabalhar e conhecer todas as outras pastorais. Faz parte da nossa caminhada contribuir para uma Igreja viva, com esperança
de um amanhã sempre melhor. Ser jovem é ser ação
no mundo, espalhando amor, ajudando a todos os que
necessitam, pedindo por paz e dando exemplo de respeito a si e ao próximo.
O jovem que caminha na fé, possui uma direção, tem
sempre alguém a quem recorrer, mesmo quando pen-

samos estar só e sem saída; fazemos amigos irmãos;
juntos aprendemos muito, com as nossas diferenças e
semelhanças, ter amigos é muito precioso, e você só
precisa querer, o JUS – Jovens Ungidos da Salette, se
encontra todos os sábados às 15h30. Venha participar
conosco dessa Igreja jovem, o mundo de hoje precisa e
o futuro cristão de amanhã, depende, também, do seu
testemunho de fé.
Grande abraço, Deus os abençoe sempre!
Marília Castelli Prass

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

DIA 08 – FINAL DA FESTA JUNINA

DIA 07 – REUNIÃO SEMESTRAL DA
COORDENAÇÃO NACIONAL DOS LEIGOS
SALETINOS

A

Coordenação
Nacional
dos Leigos Saletinos esteve reunida aqui no Santuário
Salette, durante o dia 07 de junho passado, definindo e finalizando os preparativos para o
II Encontro Nacional de Leigos
Saletinos, que acontecerá entre
14 e 16 de novembro próximo,

nas dependências do Instituto
Salette, em Curitiba (PR). Para
esse Encontro, estarão presentes cerca de 220 pessoas, entre
leigos e missionários saletinos,
e alguns convidados, não só do
nosso país, como da Argentina
e dos Estados Unidos.

A

ntecipada que foi devido
a Copa do Mundo, nem por
isso perdeu a alegria e a oportunidade de confraternização
entre os paroquianos e os colaboradores do Centro Social.
Mais uma vez, a comunidade
pôde se reunir e colaborar com

as necessidades assistenciais
de nossa Paróquia, expressas
através do Centro Social. Diretoria, funcionários e voluntários, além da colaboração de
diversas pastorais e movimentos, a Festa Junina deste ano
transcorreu muito bem.

DIA 16 – CATEQUESE FAMILIAR –
TRABALHO SOBRE CORPUS CHRISTI

DIA 08 – PENTECOSTES

O

teatro de marionetes,
montado pelos catequistas, traz sempre alegria e curio-

sidade para as crianças
que estão em preparação para a Eucaristia. A
encenação aconteceu na
igreja, no dia 16 de junho passado, às 20h30.
Padre Guttemberg participou da encenação,
esclarecendo o significado de Corpus Christi
e, em seguida, fez um
momento de adoração
ao Santíssimo, benzendo, cada
uma das crianças presentes.

DIA 18 – SAÍDA DA ROMARIA DE CORPUS CHRISTI –
SANTUÁRIO SALETTE DE MARCELINO RAMOS (RS)

O

Altar e o Presbitério do
Santuário
amanheceram tintos de vermelho; era
Dia de Pentecostes. Nesse
dia, anos atrás, Jesus Cristo,
dando sequência a sua missão evangelizadora, deixou
o Espírito Santo com seus
discípulos e amigos, orientando-os a seguirem pelo
mundo afora, evangelizando
e batizando em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Nascia nossa Igreja, que
caminha forte nos dias de

6

hoje. Durante a homilia na
missa das 09h, Padre Marcos Queiroz comentou sobre
a importância da data e seu
profundo significado, além
de resgatar o trabalho sobre
Criação do Mundo, feito pelas crianças e por seus pais,
que estão se preparando
para a Eucaristia. Foram seis
bonitos trabalhos, nos quais
foram mostrados a beleza e o
carinho com que Deus tudo
criou.

A

saída de S. Paulo, ás vésperas de um feriado prolongado, é sempre problemática. E, por incrível que pareça,
dessa vez, a saída foi rápida,
já que os congestionamentos
estavam em outras
zonas da cidade.
Entretanto, na BR116 foi diferente, já
bem antes da Serra
do Cafezal, o congestionamento foi
se fazendo, devido
ao
estreitamento
da pista. Isso degradou a viagem
em cerca de hora e

meia. Mas os romeiros chegaram bem e participaram ativamente dos festejos de Corpus
Christi, em Marcelino Ramos
(RS). Veja reportagem completa na página 11 desta edição.

DIA 19 – CORPUS CHRISTI

A

data é bem festejada e celebrada em nossa comunidade. Teve o Teatrinho da
Catequese das Crianças, teve
a Romaria a Marcelino Ramos

(RS), teve a participação dos
jovens na celebração da Catedral da Sé, e teve a celebração
aqui no Santuário. Veja reportagem completa na página 10
desta edição.

16/JULHO
NOSSA SENHORA DO CARMO

N

esse

dia

haverá

missa festiva na

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, assistida
pelos Missionários Saletinos, Padres Joãozinho
e Edgard. Procure participar dessa comunidade
amiga e irmã.

26/JULHO – SANTA ANA

DIAS 28 e 29 – BAZAR DO CENTRO SOCIAL

O

s artigos (roupas
e itens de cama e
mesa) que serviram de
tapete durante a solenidade de Corpus Christi,
foram vendidas durante
o Bazar ocorrido nos dias
28 e 29 passados. A arrecadação é toda do Centro
Social, para fazer frente às suas necessidades
para atendimento das
famílias e pessoas assistidas.

Vem aí...

A

Paróquia de Sant’Ana festeja seu aniversário, em grande forma.
Praticamente um mês de
festejos. Nesta data comemora-se o dia de Santa
Ana, mãe de Nossa Senhora, avó de Jesus, nosso
Salvador. Participe também desta comunidade
amiga e irmã.

27/JULHO – SALETINA
Os convites estão à venda na Loja La Salette, ao preço de R$ 30,00.
Essa Feijoada Saletina é feita em conjunto pela Equipe de Eventos
e Festas do Santuário Salette e pelos Leigos Saletinos.

13/JULHO
FINAL DA COPA DO MUNDO NO
BRASIL

F

ique atento ao
horário das Missas
desse domingo, caso
a Seleção Brasileira
participe desse jogo.
Havendo
alteração
no
horário
das
Missas, essa alteração
será
amplamente
divulgada através dos
painéis, do site e dos
telefones da Secretaria
Paroquial.

19/JULHO – NOSSA SENHORA DA SALETTE

Atenção para os horários de missa nesse
dia: 07h, 15 e 17h. Participe conosco.
7

PÁGINA CULTURAL
Língua Portuguesa

Soneto à Jacó

O

garotinho que se prepara para a
Eucaristia, junto com seus pais,
sempre atento, indagou se há uma
ordem para o hasteamento da Bandeira Brasileira, já que em muitos
lugares – principalmente em bancos – o Pavilhão Nacional ora está
à direita, ora à esquerda de outras
bandeiras.
Claro que há uma legislação específica para o hasteamento de nossa
Bandeira, o que nem sempre é obedecido, aliás, como muitas outras coisas
em nosso país. A Lei 5.700, de 01.09.1971
(do uso dos Símbolos Nacionais), que regulamenta o uso e hasteamento da Bandeira Brasileira regula que nossa Bandeira ocupará, sempre, o centro, e, à sua
direita, estará a de maior importância.
No Estado de São Paulo, quando houver
três mastros, a Bandeira Brasileira ficará
no centro, a Bandeira Paulista (do Estado) ficará à sua direita, e à sua esquerda ficará, normalmente, a bandeira do
município em que ocorre o hasteamento.
Quando houver apenas dois mastros,
a Bandeira Brasileira terá, à sua direi-

Luiz Vaz de Camões

ta, a bandeira do Estado em que ocorre
o hasteamento. O fato de que algumas
repartições governamentais e empresas
privadas fazem o hasteamento de forma
errada deve-se ao fato das pessoas não
entenderem nossa Língua Pátria. Quando a Lei regula “à sua direita”, quer dizer à direita da Bandeira, e não de quem
olha a bandeira.
Na nossa Paróquia, por exemplo, à direita do altar, fica a Pia Batismal; e à sua
esquerda, fica a Mesa da Palavra, o Ambão. Fácil, não? A propósito, caro leitor,
quem ou o que está à sua direita, neste
momento?

Livro do Mês

“A

lém da luz e da sombra – Sobre o viver, o morrer e
o ser”, de autoria de Jean-Yves Leloup, sacerdote,
teólogo e filósofo católico, autor de vários livros na área
da espiritualidade e da exegese.
Nesta obra, Leloup aborda as tradições religiosas e espiritualistas da humanidade, como problema fundamental da
vida e do saber morrer. Indicado a todos os católicos em
geral, e, em especial, aos agentes da Pastoral da Saúde e
da Esperança. A morte acontecerá na nossa vida, assim,
todos devemos ler este livro e aprender com ele. À venda
Loja La Salette.

Um Cartão Postal
da Zona Norte
A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte
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Sete anos de pastor Jacó servia
Labão, pai de Raquel, serrana e bela.
Mas não servia ao pai, servia a ela,
E a ela só por prêmio pretendia.
Os dias, na esperança de um só dia,
Passava, contentando-se com vê-la.
Porém o pai, usando de cautela,
Em lugar de Raquel lhe dava Lia.

Vendo o triste pastor que com
enganos
Lhe fora assim negada a sua pastora,
Como se não a tivera merecida.
Começa de servir outros sete anos,
Dizendo – “Mais servira, se não fora
Para tão longo amor tão curta a
vida!”

Santos do Mês

Gizela
Dia 15

SÃO BOAVENTURA

G

iovanni Di Fidanza, filho de Giovanni Di Fidanza e Maria Ristelli, nasceu
em 1221, em Bagnoregio, Itália. Aos quatro anos de idade ficou gravemente enfermo e sua mãe o levou a São Francisco de
Assis para pedir sua intercessão. São Francisco tomou o menino nos braços, fez uma
oração, o abençoou e, vendo que o menino estava curado disse: “Ó, boa ventura!”
Em reconhecimento, sua mãe o consagrou
a Deus. Por volta de 1234, seguiu para a
Faculdade das Artes de Paris, onde se graduou por volta de 1240. Com 17 anos de
idade ingressou na Ordem dos Franciscanos assumindo o nome de Boaventura.
Continuou os estudos de Teologia, sob
a orientação de Alexandre de Hales, enquanto se preparava para fazer os votos
de “irmão mendicante”. Em 1254 recebeu
o doutorado em Teologia (só reconhecido
em 1257).

Nessa época foi colocado à frente da
Escola Franciscana
de Paris. Com 36
anos abandonou o
magistério e foi eleito Ministro Geral
da Ordem de São
Francisco, que contava mais de 20 mil
membros, em cerca
de mil conventos
por toda a Europa.
Ocupou esse cargo
durante 17 anos. Por
humildade, recusou a consagração episcopal por várias vezes. Em 1272, depois da
morte do Papa Clemente IV, seu sucessor,
o papa Gregório X, nomeou-o Cardeal e
Bispo de Albano. Ele e São Tomás de Aqui-

no foram encarregados da preparação e
direção do Concílio
Ecumênico de Lyon,
para reaproximar de
Roma a Igreja Cismática do Oriente
(São Tomás morreu
antes da abertura do
Concílio).
Após a terceira sessão conciliar, São
Boaventura caiu enfermo e mal pode
assistir à seguinte. Seu estado de saúde se
agravou e ele morreu no dia 15 de julho
de 1274, oito dias depois do Concílio ter
sido encerrado. Foi canonizado em 1482 e
declarado Doutor da Igreja em 1587.

Dia 25

SÃO TIAGO MAIOR

T

iago era filho de
Zebedeu e irmão
de João Evangelista. De
personalidade forte, foi
um apóstolo de destaque. Depois da Ascensão de Jesus, destacouse ainda mais, uma vez
que muito ajudou na
formação da Igreja Primitiva. É o autor do livro do Novo Testamento que traz advertências
e exortações a uma conduta digna e decente. Jesus o chamava
de “Filho do Trovão”.

Por causa de seu temperamento, às vezes, Jesus
tinha que repreendê-lo.
Uma vez, parecendo
não conhecer os ensinamentos de humildade
do Mestre, quis que Jesus o colocasse ao seu
lado para mandar no
Reino dos Céus. Em outra ocasião, perguntou a
Jesus se deviam invocar
o fogo do céu para consumir os Samaritanos
que não acolheram Jesus e seus Discípulos. Entretanto, era um homem de coragem. Na ocasião que Jesus o questionou

se estava disposto a beber do cálice em
que Ele beberia Tiago concordou, mas
foi convencido por Jesus a não fazê-lo.
Depois do dia de Pentecostes testemunhou com firmeza, enfrentou perseguições e foi preso. Com seus irmãos de fé,
foi vítima do poder romano. Herodes,
vendo que matar os cristãos agradava
o povo, mandou matar Tiago a espada.
Foi, particularmente, privilegiado entre
os Apóstolos, pois esteve presente na
Transfiguração de Nosso Senhor e na
Agonia do Horto. Foi o primeiro dos
doze a sofrer o martírio, no ano 44. Em
Compostela, norte da Espanha, seu sepulcro é, até hoje, centro de peregrinação mundialmente famoso.

ANDORRA
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CORPUS CHRISTI

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM JULHO

“A

celebração da data teve início em 1193, por iniciativa
da religiosa belga Juliana de Cornellon, que disse ter visto a Virgem
Maria pedindo para que ela realizasse uma grande festa com intuito de honrar o Corpo de Jesus na
Eucaristia.
Em 1264, o papa Urbano IV consagrou a festa como sendo oficial
e com a tríplice finalidade: honrar
Jesus Cristo, pedir perdão a Jesus
pelo que foi feito a Ele e protestar
contra aqueles que negavam a presença de Deus na história sagrada.
De acordo com a Igreja Católica, durante
a missa, no momento em que o sacerdote
proclama ‘isto é o meu corpo e isto é o meu
sangue’, ocorre o milagre da Transubstanciação, por meio do qual a substância do pão
e do vinho, se transformam no Corpo e no
Sangue de Jesus Cristo. Este é o momento mais importante de toda a celebração de
Corpus Christi quando as hóstias até então
não consagradas, tornam-se consagradas. ”
(*)
A festa de Corpus Christi é celebrada
todos os anos aqui no Santuário Salette de S. Paulo, sempre com um toque
especial de simplicidade e beleza: a decoração reflete a importância da data,
através do grande cálice depositado na
cruz e faixas vermelhas que simbolizam
o Corpo e Sangue de Jesus Cristo.
O grande tapete de roupas doadas se
estende no corredor central, desde a entrada até o Altar, nos faz lembrar a caridade e o trabalho ao próximo necessitado. Com vozes fortes, o grupo de canto,
anima a liturgia, invocando louvores a
Deus, através de cânticos direcionados
a cada momento da celebração. E na
consagração, os sacerdotes erguem três
fragmentos do pão que formam, no alto,

04
05
06
07
08

09
10
11

a grande Hóstia, pontilhada com pequenos raios luminosos.
Finalmente, o ponto expressivo da cerimônia, é quando o Santíssimo Sacramento percorre os corredores da igreja,
abençoando os fieis. Ao entrar no corredor central, é levado pelo sacerdote
que, de joelhos, caminha lentamente
até o Altar; sobe os primeiros degraus
e apoia respeitosamente o ostensório no
chão; inclina-se, contemplando os bebês
que ali foram colocados no meio das peças infantis, gesticulando os bracinhos.
Esta cena, com a presença do Santíssimo
e do sacerdote, em atitude de profunda
de humildade e prostração, nos faz lembrar a a passagem bíblica onde Jesus diz
“Vinde a mim as criancinhas, pois delas
é o Reino de Deus”.
Parabéns aos nossos sacerdotes saletinos Marcos, Bolívar, Nilto e Guttemberg. Graças às suas mãos consagradas,
extensão das mãos de Cristo, nós somos
diariamente alimentados com o Pão da
Vida. Iluminados com as luzes do Espírito Santo, nos agraciam com cerimônias, cuja beleza e criatividade, nos conduzem a reverenciar com fé e devoção
as obras maravilhosas de Deus.
Tonica
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Gislaine Dias Antonio
Ernesto Hohl
Hugo de Carvalho Fiori
Trinidad de La Fuente Martinez
Adilson Gouveia
Alayde Montechi V. de Oliveira
Therezinha P. Cruz Falcão
Maira Docima de Oliveira
Leonilda Pontes
Nestor Nilo & Joana B. da Cunha
Manuel Fantolan Corredoira
Carlos Alberto Fernandes
Tatiana Silvia Vaz
Janaina Maria da Rocha Leite
Ana Maria da Silva Rosa Machado
Air Pires de Campos
Minalda Romano Marcos Giustino
Marcio Honorato Kimura
Therezinha Final Campeão
Izilda Maria Carvalho Fernandes
Anerina Maria dos Santos
Paulo Ricardo M. Louzada & Loeni
Lucia Macedo Pires de Campos
Claudia Aparecida Trepichio
Abrão Ricardo Razuk
Omi Arruda Figueiredo Junior
Benedita do Espirito Santo Vieira
Adirley Ana de Araujo Laurito
Maria Ignez Rodrigues Carvalho
Rubens Cesar Santner
Maria do Carmo da S. Macario
Neuza Maria Tavares Artuso
José Joaquim Geraldes
Olimpio Ramos
Paulo Busso
Marlene Dos Santos Fial
Maria Elane A. de Oliveira
Alzira de Oliveira Dias
Odette Conegundes de Souza
Rosa Claudia Garcia Silva
Mary Kobayashi Sandoval

(*) texto baseado no site amormariano.com.br

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

P

ROMARIA DE CORPUS CHRISTI

ela 21ª. vez, de forma consecutiva, um grupo de romeiros deixou
a Capital Paulista na noite de 18
de junho passado, por volta das 19h, em
direção ao Santuário Salette, de Marcelino Ramos (RS), para participar, junto
à comunidade local, das festividades de
Corpus Christi.
Dessa vez, com muita alegria, o grupo
de romeiros foi conduzido pelo Padre
João Holek, ms, mais conhecido como
Padre Joãozinho, especialmente convidado para essa Romaria. Padre Joãozinho é pároco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, também gerida pelos
Missionários Saletinos do Brasil. Juntamente com ele, seguiu o Irmão Benedito, que conduziu as orações do terço,
diariamente.
Na chegada ao Santuário Salette, a recepção, através dos funcionários e dos
religiosos do Santuário Salette gaúcho,
é sempre grandiosa. O sorriso amigo,
acompanhado dos gestos de braços
abertos, só é superado pelo calor humano que se sente brotando dessas pessoas. A farta mesa do almoço estava à
nossa espera...
A Missa de Corpus
Christi começou às
15h, na Paróquia São
João Batista, Matriz
da cidade e foi presidida pelo Padre José,
pároco local. Após
a missa, os fieis seguiram em procissão
para o Santuário Salette, morro acima.
Durante a caminhada, num trajeto íngreme, todos seguiram
rezando e cantando,
chegando ao pátio
fronteiriço ao Santuário, onde são cele-

bradas as missas
campais, e receberam a bênção
final. Para finalizar o dia, Padre
Arlindo, Reitor
do Santuário Salette, havia preparado uma recepção, com um
grupo musical local, que agradou
os romeiros, que,
mesmo após um
dia extenso, tiveram condições de
dançarem.
Na sexta-feira e no sábado, após as orações matinais, os romeiros puderam
visitar a cidade, fazer suas compras. Visitaram o Parque Balneário da cidade,
com águas termais; fizeram o passeio
de Maria Fumaça e visitaram a AMAECA, entidade assistencial da cidade, que
presta serviço de atendimento a crianças e adolescentes, com condições especiais de tratamento. O grupo fez uma
pequena contribuição financeira, além
de alguns artigos, tais como roupas e
calçados ofertados
pelos romeiros. Essa
visita aconteceu no
sábado, pela hora
do almoço, onde o
grupo pode almoçar
juntamente com a
direção, funcionários e atendidos pela
entidade
assistencial. Na sexta-feira,
à noite, o grupo de
romeiros participou
de uma gincana, no
salão de refeições
do Santuário, preparada pelos noviços
Franslei, Edvan e
Clodoaldo. Essa gin-

Que tal seu
anuncio aqui?

cana foi vencida pelo grupo Graça, com
muita justiça.
Por volta de 22h, do sábado, o grupo
deixou Marcelino Ramos, após as despedidas de sempre e rumou a Curitiba,
onde chegou pela manhã do domingo,
sendo recepcionado pelos Padres Isidro
e Ildefonso, com os quais e os demais
religiosos saletinos residindo no Instituto Salette, puderam saborear o café
da manhã. Logo após o café matinal, o
grupo participou da Missa dominical,
na Capela do Instituto Salette, presidida pelo Padre Ildefonso. Foi uma feliz
oportunidade de relembrar suas homilias, sempre pontuais e precisas. Em seguida, o grupo seguiu rumo ao Centro
Cívico da capital paranaense (local em
ficam os Palácios do Governo e da Justiça e a Assembleia Legislativa do Estado). Nesse local, denominado de Praça
Nossa Senhora da Salette, existe uma
imagem de Nossa Senhora da Salette,
diferente das que estamos habituados a
ver. Os romeiros, “abraçaram” imagem,
rezando o Lembrai-vos, e voltaram a
S. Paulo, onde chegaram por volta das
17h30. Felizes e gratos a Deus e a Nossa
Senhora da Salette, pela oportunidade
de participarem dessa Romaria.
Redação

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

Ligue: 2281-9499!
2574-9465

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

P

EDRAS DE TROPEÇO – Estamos,
mês a mês, nos preparando para o II
Encontro Nacional dos Leigos Saletinos
do Brasil, cujo tema é: “Se vocês se converterem, as pedras se transformarão – conversão que gera vida nova”. Queremos
neste mês conhecer nossas “Pedras de
Tropeço”. Para que se cumpra o propósito de Deus em nossa vida pessoal e comunitária, precisamos nos confrontar com os
nossos limites e com as nossas máscaras,
que, em certas situações, distorcem nosso
carácter, se tornando, muitas vezes, como
pedras de tropeço para outras pessoas.
Por isso, é necessário termos coragem e
começar a retirá-las de nosso caminho.
Mas, quais são essas pedras? Algumas
delas:

1) ORGULHO - Não importa qual tipo,
Deus abomina todo e qualquer tipo de orgulho. Sua palavra diz “...com humildade,
vejam uns aos outros como mais importantes do que você...” (Fp 2, 3);
2) INSEGURANÇA - Pessoas inseguras
não estão dispostas a correr riscos. Elas
reclamam da sua sorte na vida, mas têm
medo de abraçar as mudanças e de fazer
algo a respeito. Qual é a solução? Levantar-se pela fé e confiar em Deus;
3) MAU HUMOR - As pessoas mal-humoradas são como vento, você não sabe
em que direção elas vão soprar. Você pode
não depender delas;
4) PERFECCIONISTAS - O perfeccionista é aquele que tem necessidade obsessiva

de ter um desempenho sem falhas. Ele reprime a sua criatividade, e rejeita as pessoas ao seu redor. Somos humanos e as
falhas fazem parte de nossa condição;
5) HIPERSENSIBILIDADE - As pessoas
hipersensíveis estão sempre lambendo
suas feridas e olhando para dentro de si
mesma; o resultado é que elas não estão
conscientes das necessidades dos outros;
6) NEGATIVIDADE - É difícil ficar perto de pessoas negativas. A personalidade
delas diz não à vida em geral, e as pessoas
tendem a evitá-las causando, desta maneira, exclusão ao invés de agregar, somar as
forças.

L

EIGO E LEIGA SALETINO: PEDRAS
QUE EDIFICAM UM MUNDO
NOVO - Nós, que somos parte integrante
de uma comunidade, temos como objetivo
sermos Pedras para a Construção de um
Caminho Novo, mesmo entre as turbulências que os caminhos nos impõem. Sendo
assim, o compromisso que assumimos
tem que se traduzir em nossa família, no
nosso trabalho, em nossas comunidades,
por meio da oração, da solidariedade para
com o outro, da partilha de vida e de bens
materiais; tão necessários para a dignidade da vida humana. Em nossas ações
devemos ter como nossa aliada Nossa Senhora da Salette, que é quem traduz bem
o sentido das pedras (pedras e batatas).
Para sermos missionários da Reconciliação temos que cumprir bem aquilo que

nos propusemos fazer.
Nós, cristãos,
devemos
olhar para o
mundo com
muito realismo, mediante
as situações
que nós mesmos produzimos, mas,
sobretudo
com
esperança. Procurar reconhecer nele sinais da
vontade de Deus e os caminhos que nos
apontam para o Reino, assim como distinguir os obstáculos e as forças do mal que
impedem a sociedade de avançar na direção da paz e da solidariedade duradoura.
Nisso, devemos estar bem cientes, haverá
dificuldades que tentarão impedir a realização do reinado de Deus constituindo
verdadeiros desafios para a missão do
evangelizador. Temos a necessidade de
nos comunicar, de compartilhar, de confraternizar, de rezar e de nos alegrar. E é
nesses momentos de compartilhamento,
que temos que reconhecer o “ Ressuscitado “ entre nós. É ele que nos chama para
nos dar instruções e nos fortalecer, para
que possamos levar avante sua missão.
Texto elaborado por Wilson Cruz Ávila – Leigo
Saletino – SP - Compilado por Jorge Marquesi –
Leigo Saletino

PRINCÍPIOS DE VIDA E DE ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS SALETINOS
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Acredite na Justiça e na Verdade

O mundo sempre viveu convulsionado e cheio de contradições: o domínio prepotente,
o acúmulo de bens nas mãos de poucos... Parece que não há mais amor e nem partilha,
tem-se a impressão de que Deus está muito longe de suas criaturas.
E foi por isso que o próprio Filho de Deus se encarnou e assumiu nossa natureza para
regenerar a face da Terra. Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. É o único salvador. A
quem iremos nós, senão a Ele. Só Ele tem palavras de reconciliação.

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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