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VEM AÍ A FESTA DA PADROEIRA

Acompanhe a 
programação da 

Festa da Padroeira 
através da última 

página desta 
edição.

MÊS VOCACIONAL

Agosto é o mês das 
vocações, religiosas e 
laicas. Padre Marcos e 
Irmão Flavio escrevem 
sobre o assunto.

FEIJOADA  VOCACIONAL

Estava uma delícia! Sa-
lão de Festas do San-
tuário acolheu os parti-
cipantes com esmero e 
espaço convidativo.

VISITA A SÃO LOURENÇO

Um grupo de leigos sa-
letinos acompanhou Pa-
dre Bolívar nessa visita 
a comunidade de Nossa 
Senhora da Salette, em 
São Lourenço, Minas 
Gerais.
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Nos dias de hoje vivemos embalados 
pelos barulhos da vida: trânsito, bu-

zinas, portas que se batem, gritos de ódio, 
revolta, de medo, dor e solidão. Em meio 
a todo esse ruído, como podemos escutar 
nosso coração e ouvir as respostas que 
Deus dá às nossas orações? Uma forma de 
silenciar todo esse barulho de nosso mun-
do e de nosso pensamento é dar espaço à 
música.

A música tem o poder de atuar no incons-
ciente das pessoas e, por isso, é tão impor-
tante na formação e manutenção de nossa 
espiritualidade. Ouvir, entender e cantar 
uma música de louvor nos coloca em con-
tato com a experiência de silenciar o corpo 
para dar espaço à ação divina em nossos 
pensamentos.

Durante a celebração da missa, vários 
cantos têm o poder de nos colocar em 

contato com 
Deus. Que 
música toca 
mais o seu co-
ração? Ao ini-
ciar o segundo 
semestre deste 
ano, escolha 
um canto que 
embale os seus 
objetivos e metas espirituais. Avalie, no 
final do ciclo deste ano, o quanto essa 
música influenciou e mudou a sua vida.

“Qual é a chave? Qual é o segredo? Que 
abre as portas do seu coração? - Adriana

Deixe que Jesus fale com você! Paz e Bem 
a todos!

Queridos irmãos e irmãs, o mês de 
agosto chegou e a Igreja nos convida a 

vivê-lo num grande apelo vocacional. Por 
isso, a cada final de semana, iremos rezar 
por uma vocação, um chamado de Deus. 
No primeiro final de semana rezamos 
pela vocação sacerdotal, em seguida pela 
vocação matrimonial, vocação à vida 
religiosa e, por fim, a vocação ao chamado 
à vida laical. Mas, o que é mesmo vocação? 

Para ir direto ao assunto, vocação é um 
chamado de Deus para viver a santidade 
de um modo específico em nossa vida. 
Vocação não é uma carreira, não é uma 
profissão, não é algo que você faz; vocação 
é aquilo que você é. Os batizados são 
chamados a serem santos como pessoas 
solteiras ou casadas, irmãos ou irmãs 
consagrados, diáconos, sacerdotes, bispos, 
leigos e leigas. Não importa a profissão que 
cada um tenha, ele ou ela é chamado(a) a 
estar em comunhão com Deus e assim 
buscar a santidade.

Cada um de nós tem um sonho, desde 
quando somos criança, o sonho de nossa 
vida tem a qualidade de uma vaga visão e, 
geralmente, emerge durante nossos anos 
de adolescência. A partir desse sonho nós 
vamos caminhando e buscando encontrar 
a felicidade. Mas, como vamos alcançar 
a realização desse sonho? E como temos 
certeza que esse sonho nos fará felizes? 

É aí que entendemos a vocação. Todos 
os cristãos têm uma ‘vocação’ na vida. A 
palavra ‘vocação’ vem da palavra Latina 
‘vocare’ e significa “chamar”. Algumas 

pessoas são 
chamadas por 
Deus para 
se casarem, 
outras para 
f i c a r e m 
solteiras. É 
o mesmo 
mistério, tanto 
para a vida 
religiosa, como 
para os que se 
a p a i x o n a m . 
Existe algo em nosso coração que nós não 
sabemos explicar, mas que tem a ver com 
a nossa felicidade, por isso é importante 
o coração de discípulo para descobrir a 
nossa vocação. O coração de discípulo é 
aquele que nos ajuda a estar em atitude de 
escuta, de acolhida aos planos de Deus... 
O mesmo aconteceu com Maria, e ela nos 
ajuda e inspira a descobrir a vocação que 
temos, pois, Maria sempre esteve atenta 
aos chamados de Deus. Ela mesmo se 
colocou a serviço do Senhor, dizendo: 
“Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim 
segundo a vossa palavra”. Assim, o mês de 
agosto é, por si só, um grande mês de 
oração, de oração pelas vocações, e para 
que estejamos atentos aos chamados que 
Deus nos faz. Ao chamado que nos traz 
felicidade, ao chamado que torna plena 
a realização dos nossos sonhos. Vivamos 
pois, este mês de agosto, com o coração de 
discípulo, na intercessão de Maria, para 
descobrirmos e vivenciarmos o chamado 
que Deus tem para nós.
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Palavra do Pastor

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

vendas@tejo.com.br

Dom Sergio de Deus
Região Episcopal Sant’Ana

A Igreja, seguindo os passos 
de Jesus, seu Divino fun-
dador, valoriza e promove 

a família, e quer fazer chegar a sua 
voz e oferecer a sua ajuda a quem, 
conhecendo já o valor do matrimô-
nio e da família, procura vivê-lo 
fielmente; a quem, incerto e ansio-
so, anda à procura da verdade e a 
quem está procurando construir o 
seu próprio projeto familiar. Sus-
tentando os primeiros, iluminando 
os segundos e ajudando os outros, a 
Igreja se coloca à serviço da família 
(cf. FC 01). 

A missão evangelizadora em favor 
da família, no Brasil, está organiza-
da em duas grandes áreas de ativi-
dades: A primeira é uma ação con-
tínua que acontece no dia a dia das 
Comunidades e Paróquias através 
da Catequese, homilia, Movimen-
tos, Serviços e Pastorais, sobretudo 
a Pastoral Familiar; a segunda área 
de atividades, que nasce da primei-
ra e é sua coroação, se concentra na 
promoção e celebração dos aconte-
cimentos principias  em favor da fa-
mília, em determinados momentos 
do ano, como: dia das mães, dia dos 
pais,  a semana nacional da família  
e semana da vida, etc. 

Dentre esses acontecimentos, a Se-
mana Nacional da Família, tem sido 
uma ocasião especial de promoção 
da família. Para melhor refletir so-
bre a missão da família e a beleza da 
vida familiar, todos os anos, a CNBB 
edita o livro Hora da Família com 
um tema geral e temas específicos 
voltados para os principais momen-

Hora da família!
tos da vida de uma família. 
Dom João Carlos Petrini, 
Presidente da Comissão 
Episcopal para a Vida e a 
Família, apresenta o Hora 
da Família 2014, do seguin-
te modo: 

“É com imensa satisfação que 
apresento o Hora da Família 
2014, o livro que orienta e for-
talece a família cristã no Brasil 
e oferece subsídios preciosos 
não somente para a semana da 
família, em agosto, mas ilumi-
na o ano inteiro.  O tema deste 
ano é a ‘espiritualidade cristã 
na família: casamento que dá 
certo’. Sete roteiros para en-
contro de famílias ajudam a 
valorizar e viver em família 
gestos de espiritualidade que 
podem fazer a grande diferen-
ça na convivência dos esposos, no cres-
cimento dos filhos na fé, na renovação 
da alegria pelo amor que se renova no 
dia a dia pelo dom da graça que Deus 
derrama com abundância nos corações 
de quem O invoca e pelo dom de Si que 
cada um faz aos outros, à imitação de 
Jesus que nos doa sua vida, seu corpo 
e sangue, para a nossa felicidade e para 
a nossa paz” (Hora da Família 2014, 
p. 7).

Além disso, no Hora da Família, há 
dez roteiros para celebrações: dia 
das mães, dia dos pais, dos avós, 
aniversário de casamento, momen-
tos difíceis da família, eleições 2014, 
III Sínodo dos Bispos, família e fra-
ternidade e orações do dia a dia de 
uma família de fé.

É um ótimo subsídio para o bem-es-
tar da família e para àqueles que 
trabalham em favor da família nas 
Paróquias e Comunidades, que pre-
cisa ser mais conhecido por todos 
nós.  Caso você não conheça este 
rico subsídio, procure o seu pároco, 
que ele terá a alegria de colocar em 
suas mãos mais este serviço à sua fa-
mília e à evangelização das famílias 
na Paróquia. 

Deus abençoe a sua família e a gran-
de família da qual participamos 
pelo Batismo. Agora e sempre, é a 
hora da família.
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Quando em 19 de setembro de 1846, 
Nossa Senhora, na montanha de 

La Salette, no alto dos Alpes Franceses, 
apareceu a dois pastorezinhos, 
Maximino e Melânia, deixou-lhes um 
legado: “Ide, e anunciai isso a todo o 
meu povo!”. Os dois jovens fizeram 
isso à risca, tanto é que nos dias atuais 
a mensagem de Salette ressoa por cerca 
de 27 países, levando uma esperança, 
um modo de Reconciliação, um jeito de 
ser saletino.

Alguns anos depois, precisamente em 
21 de janeiro de 1861, nascia em Porto 
Alegre (RS), um menino chamado 
Roberto Landell de Moura, que se 
tornaria sacerdote jesuíta anos depois. 
Padre Landell tornou-se mundialmente 
famoso ao ser um dos pioneiros na 
transmissão de voz, utilizando-se de 
aparelhos de rádio de sua própria 
construção, patenteados aqui no Brasil 
em 1901 e nos Estados Unidos da 
América, em 1904. O jornal “O Estado 
de São Paulo” noticiou que, em 1899, 
ele transmitiu a voz humana a partir 
do Colégio das Irmãs de São José, hoje 
Colégio Santana, ao lado da Capela 
Santa Cruz, no alto do bairro de Santana, 
zona norte da Capital dos paulistas.

Dom Pedro Sbalchiero Neto, antes 
de tornar-se Bispo, foi Pároco desta 
Paróquia-Santuário por cerca de dez 
anos. Nesse tempo, a par de ter sido 
um sacerdote presente, 
acompanhando as 
diversas pastorais 
em suas ações, 
rezando, ensinando, 
catequisando, foi um 
dos pioneiros, aqui 
no Brasil, a inteirar-
se da importância 
dos modernos meios 
de comunicação na 
divulgação da Palavra 

VI - A CAMINHO DOS 75 ANOS (*)

COM SALETTE, TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO NA CIDADE

de Deus e da Mensagem 
Reconciliadora de Nossa 
Senhora da Salette. Fez de 
sua vida um sacerdócio 
de divulgação; para ele, 
era imperativo divulgar a 
Mensagem Reconciliadora 
de Salette e o Evangelho.
Dizia que Nossa Senhora 
repetia as palavras de Jesus, 
e isso precisava ser dito 
sempre, repetidamente. 
Com esforços incríveis, 
aproveitando o apoio dos 
paroquianos e benfeitores, 
montou a Rádio Maria, que iniciava 
suas transmissões às 06h da manhã, 
todos os dias, rezando uma Ave-Maria, 
proclamando e refletindo o Evangelho, 
e cumprimentando os aniversariantes 
do dia. Era tão bom acordar pela 
manhã, ouvindo sua voz suave e 
poderosa ao mesmo tempo. Fez com 
que toda a comunidade aprendesse o 
“Lembrai-vos”. Após alguns anos, a 
Rádio Maria teve que ser desativada, 
por determinação governamental.

 Se fecharam a Rádio Maria, a missão 
não acabaria. Foi contatada a Rádio 
e TV Canção Nova que, desde 19 de 
março de 1995 – data da primeira 
transmissão - tem sido nossa parceira 
na transmissão da Missa do dia 19 de 
cada mês, primeiramente, ás 06h e, mais 
recentemente, a missa das 15h. Logo 

após, a missa solene do 
dia 19 de setembro passou 
a ser transmitida pela TV 
Canção Nova. Fecharam 
a Rádio Maria, vamos nos 
associar à Rádio Milícia 
da Imaculada, que 
mensalmente transmite, 
via satélite, a transmissão 
da Missa das 15h do dia 
19 de cada mês. Se uma 
porta se fecha, outras se 

abrem. 

E por que não usar as pernas para 
essa divulgação? Iniciou o processo 
de entronização de imagem de Nossa 
Senhora da Salette em vários lugares: 
foi ao interior do Estado de São Paulo, 
nas cidades de Mococa, Itápolis, 
Votorantim, Itapetininga e Santa Cruz 
das Palmeiras. Foi ao distante Estado 
do Maranhão, na cidade de São João dos 
Patos; a Ipameri, no interior de Goiás; 
chegou a Porto Alegre, Capital dos 
gaúchos. O território brasileiro ficou 
pequeno: a Mensagem e a Imagem de 
Salette foi levada a Angola, na África, e 
a Cuba, na América Central. Os Párocos 
que sucederam Dom Pedro, Padre 
Ildefonso Salvadego e Marcos Queiroz, 
mantêm essa “tradição”.

Nessas andanças esteve sempre 
acompanhado por um grupo de fieis, 
hoje conhecidos como Peregrinos 
de La Salette. Por várias vezes esse 
grupo fez romaria pelos santuários 
marianos e lugares santos da Europa, 
principalmente no Santuário de Nossa 
Senhora da Salette, na França, lugar 
da aparição. A imagem e mensagem 
saletina fazia parte das malas de 
viagem: “Ide, e anunciai a todo o meu povo 

Redação
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Queridos irmãos e irmãs, 
chegamos, mais uma vez, ao 
mês de agosto. Mês este em 

que, todos os anos, a maioria ou talvez 
todas as nossas comunidades católicas 
do Brasil, refletem e aprofundam o 
ser vocacional da pessoa humana no 
mundo do trabalho, da vida religiosa 
consagrada, dos estudos, da vida 
sacerdotal, da política, da família, da 
vida em comunidade, enfim da vida 
em sociedade como um todo. 

É uma maneira que, como Igreja, 
temos de contribuir para conosco 
mesmo e também para com muitas 
outras pessoas a descobrirmo-nos 
como pessoas humanas, filhos(as) 
de Deus, bem como qual é o sentido 
do projeto que Deus tem para com a 
humanidade a que somos chamados 
a viver. 

Podemos, por isso, dizer que cada 
pessoa é vocacionada (chamada) a 
viver a vida, mesmo com todos os 
desafios e tramas que as relações 
humanas impõem a cada tempo, e 
ao mesmo tempo descobrir-se nestas 
mesmas relações como pessoas únicas 
e irrenunciáveis a si mesmas. Já que 
cada ser humano é chamado a acolher 
e a desenvolver a riqueza constitutiva 
do seu ser pessoa em suas relações 
pessoais, interpessoais e com Deus. 
Pois, “nenhuma vocação nasce por si. 
A vocação brota do coração de Deus e 
germina na terra boa do povo fiel, na 
experiência do amor fraterno”. (Papa 
Francisco)

AGOSTO MÊS DEDICADOS ÀS VOCAÇÕES

A alegria de se descobrir e servir

É com esta certeza que, 
mais do que refletir sobre 
o tema da vocação, já que 
ele será aprofundado nos 
diversos grupos em nossas 
comunidades neste mês de 
agosto, quero juntar-me à 
multidão de outras pessoas 
em agradecimento e louvor a 
Deus por tantas vidas feitas 
vocações, serviços nas diversas 
realidades das famílias, do 
mundo do trabalho, das 
comunidades cristãs… neste 
nosso mundo. 

Isto mesmo: agradecer e louvar 
a Deus, creio eu, é o melhor 
sentimento e a maneira mais 
sincera de dizer obrigado a 
tantas mulheres e homens, que 
igualmente a você, estão atentos aos 
apelos de Deus na história humana, 
buscando realizar o projeto deste 
Deus-Amor em suas próprias vidas 
e nas vidas de tantas outras pessoas, 
tornando a nossa convivência 
humana, nesta casa comum (o mundo) 
melhor de se viver.

A você que é esta pessoa única e 
irrenunciável à sua vocação como 
pai de família, sacerdote, catequista, 
religioso(a), Leigo(a) engajado, 
agradeçamos a Deus por sermos 
quem somos. Acreditem, nós fazemos 
a diferença. Por isso, convido-os a 
rezarmos juntos, a oração preparada 
pela Comissão Episcopal Vocações 

e Ministérios para a 51ª Semana da 
Oração pelas Vocações 2014:

“Pai Santo, que a todos nos chama: 
das casas e das famílias, das escolas 
e das paróquias, dos movimentos 
e dos grupos, para sermos um só 
corpo em Jesus Cristo e vivermos 
segundo o Espírito da verdade; faz 
de nós autênticos discípulos, no 
Matrimônio, no Sacerdócio, na Vida 
Consagrada, na missão e no serviço, 
ao encontro do outro para unificar 
a nossa existência e testemunhar 
a alegria e a beleza do Evangelho. 
Amem!”

Irmão Flavio Jardim Silva, ms

ANDORRA
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Comunidade em Revista

DIA 19 DE JULHO – DIA DE NOSSA 
SENHORA DA SALETTE

Um grupo de leigos saleti-
nos, liderados pelo Padre 

Bolívar Hauck, ms, visitou a 
comunidade da Capela em 
honra a Nossa Senhora da 
Salette, na cidade de São Lou-
renço (MG), retribuindo visita 
que um grupo de romeiros 
dessa comunidade fez em de-
zembro passado, aqui na nossa 
comunidade. Naquela oportu-
nidade, o grupo de romeiros 
recebeu, de presente, do Padre 
Bolívar, o conjunto das três 
imagens de Nossa Senhora da 
Salette. Nesta visita, Padre Bo-
lívar levou uma capela, de ma-
deira, confeccionada pelo Sr. 
Antonio Grandi, para abrigar 
as três imagens. A Capela de 
Nossa Senhora da Salette, em 
construção, está localizada no 
bairro do Sonda. Essa comu-
nidade se reúne, em mutirão, 

todos os finais de semana, e 
vai construindo a Capela de 
Nossa Senhora da Salette, cada 
um dentro de sua especialida-
de: pedreiro, carpinteiro, ser-
vente e eletricista. As mulhe-
res fazem as refeições para os 
trabalhadores e os salgadinhos 
que são vendidos à saída das 
missas semanais, em benefício 
das obras. A fé da comunidade 
é tamanha que existe uma cer-
teza: Nossa Senhora da Salette 
participa desse mutirão. No 
domingo, Padre Bolívar presi-
diu uma missa na Matriz da ci-
dade, Paróquia de São Louren-
ço Mártir, a convite do Pároco 
local. O grupo pôde, ainda, 
visitar o Parque de Águas Ter-
mais da cidade, famoso pela 
variedade de tipos de água e 
beleza natural.

DIA 20 DE JULHO

No domingo, o Evangelho 
segundo Mateus, mostra-

va Jesus em conversa com seus 
discípulos, falando em pará-
bolas. As parábolas versavam 
sobre sementes, de diversos 
tipos: trigo, joio, mostarda... 
Nesse domingo, nossa comu-
nidade acolheu a família do Sr. 
Kenji Yamazoe, irmão da Sra. 
Sumiko Takiguti, da Legião de 
Maria, e paroquiana das mais 
fieis aqui na nossa comunida-
de. O Sr. Kenji Yamazoe foi, 
tempos atrás, diretor do Horto 
Florestal, aqui de São Paulo. 
Durante sua gestão plantou as 
cerejeiras, que hoje florescem 
e encantam todos os visitantes 
do Parque. Recentemente, Sr. 
Kenji Yamazoe foi homena-

geado pelo Governo do Estado 
de São Paulo, como o “melhor 
ambientalista do Estado”. O 
homenageado tem vários tra-
balhos publicados sobre meio 
ambiente, além de ser respon-
sável por uma boa gestão à 
frente do Horto Florestal dos 
paulistas.

FEIJOADA VOCACIONAL

Aproveitando o frio que 
ronda nossa cidade, A 

Equipe de Eventos, em con-
junto com os Leigos Saleti-
nos, aqui do Santuário Salette 
de São Paulo, promoveram 
a já tradicional Feijoada Vo-
cacional, que ocorre sempre 
no último domingo de julho, 
marcando o final das férias e 

o retorno das atividades, em 
grande escala. A arrecadação 
desse evento é para custear os 
estudos e aflorar as devoções 
religiosas e laicas. O Salão de 
Festas estava repleto de paro-
quianos e amigos, que pude-
ram saborear uma apetitosa 
feijoada, preparada com cari-
nho e esmero pela turma toda.

SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

Criada em 1992, pela CNBB 
– Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil, a Sema-
na Nacional da Família é um 
evento anual e 
integra o calen-
dário das paró-
quias e comuni-
dades de todo 
o Brasil. Neste 
ano, a Semana 
Nacional da Fa-
mília ocorre no 
período de 10 a 
16 de agosto. Na 

página 10 desta edição consta 
a programação da Semana Na-
cional da Família, aqui no San-
tuário Salette, preparada pela 
Pastoral Familiar.

DIA DO PADRE
Celebração definida para o dia 03 de agosto, domingo, com 

missas nos horários habituais. 
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DIA DOS PAIS

Nossa Igreja celebra, no 
segundo domingo do 

mês de agosto, o Dia dos 
Pais, responsáveis pela 
educação religiosa de seus 

filhos e, principalmente, 
pela religiosidade da fa-
mília. Nesse domingo, as 
missas também obedecerão 
seus horários habituais.

DIA DOS RELIGIOSOS

Tendo sempre, como pano 
de fundo, a celebração 

da Assunção de Nossa 
Senhora, o dia dos religiosos 

e das religiosas é celebrado no 
terceiro domingo do mês de 
agosto. As missas acontecem 
nos horários habituais.

DIA DO CATEQUISTA

A data é comemorada 
no último domingo 

de agosto, reverenciando 
aqueles que se dedicam a 
fazer crescer na fé os cate-
quisandos. Aqui, no nosso 
Santuário, a Catequese é 
feita por faixa etária: crian-
ças até 8 anos de idade, que 
participam da Pré-Cateque-
se; crianças na faixa etária 
de 9 a 12 anos, que partici-
pam, juntamente com seus 

pais, da Catequese Fami-
liar; jovens que se preparam 
para diversos sacramentos, 
em especial, o Crisma, e, 
finalmente, os adultos, que 
também se preparam para 
diversos sacramentos. To-
das as Equipes retornam às 
suas atividades na primeira 
semana deste mês. Aos Ca-
tequistas, de todas as fazes, 
a comunidade agradece e 
felicita pela sua data.

VEM AÍ...

06/08 – Quarta-Feira – 15h  
MISSA DA SAÚDE 

07/08 – Quinta-Feira  - 20h 
ENCONTRO DE MESACS 

14/08 – Quinta-Feira - 14h 
CHÁ DO CENTRO SOCIAL

16/08 – Sábado - 10h – Sé 
 ENCONTRO DE COROINHAS, 

CERIMONIÁRIOS 
 E ACÓLITOS COM O ARCEBISPO 

21/08 – Quinta-Feira – 20h30 
 REUNIÃO DOS BARRAQUEIROS 

24/08 – Domingo 
ENCONTRO DOS JOVENS 

CASADOS  
COLÉGIO SANTANA
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Língua Portuguesa

Livro do Mês

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

Um Cartão Postal 
                     da Zona Norte

PÁGINA CULTURAL

Uma curiosidade que excede à 
Língua Portuguesa. Num dos 

encontros da Catequese Familiar, a 
menina indagou ao Catequista o por-
quê do pedido de socorro ser escrito 
com as letras SOS. A curiosidade de 
um, ou de uma, leva outros à pesqui-
sa. Há duas versões para isso. A pri-
meira é de que as letras SOS referem-
se às letras iniciais das palavras que 
deram origem ao pedido de socorro, 
na língua inglesa, ou seja, “Save Our 
Souls” (salvai nossas almas). Esse pe-
dido de socorro teria sido usado, pela 
primeira vez, durante o naufrágio do 
Titanic, em 14 de abril de 1912, nas 
águas geladas do Atlântico Norte, 
próximo a Nova Iorque. A segunda 
versão, de acordo com entendidos 
em radiotelegrafia, que se utilizam do 
Código Morse, cuja linguagem é com-
posta por apenas dois sinais: traços (-) 
e pontos (.). A letra “S” é representa-

da por três pontos (...) e a letra 
“O” é representada por três 
traços (---). Assim, o pedido 
de socorro seria escrito desta 
forma: ...---... Em momentos 
difíceis, de perigo, de urgên-
cia, é necessário que sejamos 
rápidos, simples e seguros. 
Amigo leitor, qual a versão é 
a correta?

“Jesus, Libertador da Mulher”, de autoria do 
Padre Emile Eddé, de origem libanesa, radicado 

há muitos anos aqui no Brasil. Nesta obra, entre 
várias de sua autoria, Padre Emile Eddé percorre 
etapas valiosas, reunindo profundidade, claridade e 
seriedade em suas palavras sobre a mulher nas antigas 
civilizações e no Evangelho, sobre a libertação da 
mulher, onde Cristo foi o grande precursor: “Quando 
escrevemos sobre a mulher, é preciso que as nossas 
palavras sejam como flores e nossas sílabas como 
aroma”. O livro é editado pela Paulus, e encontra-se à 
venda na Loja La Salette.

COISAS QUE A VIDA ENSINA DEPOIS DOS QUARENTA...

Amor não se implora, não se pede 
e não se espera... Amor se vive, 

ou não. Ciúmes é um sentimento 
inútil. Não torna ninguém fiel a 
você. Animais são anjos disfarçados, 
mandados à Terra por Deus para 
mostrar ao homem o que é fidelidade. 
Crianças aprendem com aquilo que 
você faz, não com o que você diz. As 
pessoas que falam dos outros para 
você, vão falar de você para os outros. 
Perdoar e esquecer nos torna mais 
jovens.

Água é um santo remédio. Deus 
inventou o choro para o homem não 
explodir. Ausência de regras, é uma 

regra que depende 
do bom senso. 
Não existe comida 
ruim, existe comida 
mal temperada. A 
criatividade caminha 
junto com a falta de 
grana. Ser autêntico 
é a melhor e única 
forma de agradar. 
Amigos de verdade 
nunca te abandonam. 
O carinho é a melhor arma contra o ódio. 
As diferenças tornam a vida mais bonita 
e colorida. Há poesia em toda a criação 
divina, Deus é o maior poeta de todos 
os tempos.

A música é a 
sobremesa da vida. 
Acreditar, não faz 
de ninguém um 
tolo. Tolo é quem 
mente... Filhos, são 
presentes raros. 
De tudo, o que 
fica é o seu nome 
e as lembranças à 
cerca de suas ações. 

Obrigado, desculpa, por favor, são 
palavras mágicas, chaves que abrem 
portas para uma vida melhor.

(Autor Desconhecido,  
recebido pela internet)
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Santos do Mês Gizela

Dia 14

Dia 17

Dia 31

SÃO MAXIMILIANO MARIA KOLBE

Maximiliano Maria Kol-
be nasceu no dia 8 de 

janeiro de 1894, na Polônia, 
e foi batizado com o nome 
de Raimundo. Com treze 
anos ingressou no Seminá-
rio Franciscano da “Ordem 
dos Frades Menores Con-
ventuais” e logo demons-
trou sua verdadeira voca-
ção religiosa. No colégio, 
foi um estudante brilhante 
e atuante. Na época, mani-
festou seu zelo e amor pela 
Virgem Maria e fundou o 

Apostolado Mariano “Mi-
lícia da Imaculada”. Em 
1918 concluiu os estudos 
em Roma, foi ordenado 
sacerdote e tomou o nome 
de Maximiliano Maria. A 
partir de 1922, com poucos 
recursos financeiros, insta-
lou uma tipografia católica, 
onde editou uma revista 
mariana, um diário sema-
nal, uma revista mariana 
infantil e uma revista em la-
tim para sacerdotes, e insta-
lou, também, uma emissora 

SÃO JACINTO

São Jacinto, ba-
tizado com o 

nome de Jacko 
(João), nasceu 
em 1183, na Cra-
cóvia, Polônia. 
Por volta de 1218 
foi para Roma e 
lá conheceu São 
Domingos de 
Gusmão, funda-
dor de uma nova 
ordem, a dos Pa-
dres Predicado-
res (pregadores). 
Pediu seu ingresso e foi acei-
to na nova congregação. De-
pois de um breve noviciado, 
provavelmente em 1221, foi 
ordenado e tomou o nome de 
Frei Jacinto. Em seguida, re-

tornou à sua terra 
natal começando, 
assim, sua missão 
de pregador. Fun-
dou numerosos 
conventos. Em 
1228 foi criada a 
“Província Domi-
nicana Polonesa”. 
A influência do-
minicana se es-
tendeu da Rússia 
até os Balcãs. São 
Jacinto é conside-
rado o “Apóstolo 

da Polônia”. Percorreu cerca 
de 4.000 léguas anunciando 
o evangelho aos povos que 
ainda não o conheciam. Mor-
reu no dia 15 de agosto de 
1257.

SÃO RAIMUNDO NONATO

Raimundo nas-
ceu em Portell, 

na Catalunha, Es-
panha, em 1200. 
Seu nascimento 
aconteceu de modo 
trágico: sua mãe 
morreu durante os 
trabalhos de parto, 
antes de dar-lhe à 
luz. Por esse motivo 
Raimundo recebeu 
o nome de Nonato, 
que significa “não-nascido 
de mãe viva”. Seu pai, per-
cebendo os dotes religiosos 
do filho, tratou de mandá-lo 
administrar uma pequena 
fazenda de propriedade da 
família para que ele não in-
gressasse na vida religiosa. 
No silêncio e na solidão em 
que vivia, Raimundo fortifi-
cou ainda mais sua vontade 
de dedicar-se unicamente à 
“Ordem de Nossa Senhora 
das Mercês”, fundada por 
seu amigo Pedro Nolasco. A 
ordem tinha, como principal 
finalidade, libertar os cristãos 
escravizados pelos mouros. 
Com dificuldade conseguiu 
o consentimento do pai e, fi-
nalmente, em 1224, ingressou 
na ordem. Ordenado sacerdo-
te, foi mandado em missão à 
Argélia, norte da África. Con-
seguiu libertar 150 escravos e 

devolvê-los às suas 
famílias. Refém dos 
muçulmanos sofreu 
torturas e humilha-
ções. Muitas pes-
soas foram conver-
tidas por ele e isso 
despertou a ira dos 
muçulmanos, que 
mandaram perfurar 
sua boca e colocar 
cadeados, para que 
Raimundo nunca 

mais pudesse falar e pregar a 
doutrina de Cristo. Depois de 
oito meses de tortura, com a 
saúde abalada, Raimundo foi 
libertado e, em 1239, voltou 
para a Catalunha. Foi nomea-
do cardeal pelo Papa Gregó-
rio IX, e convocado para ser 
seu conselheiro. Na viagem 
para Roma, em Cardona (per-
to de Barcelona), Raimundo 
foi acometido de forte fe-
bre e, no dia 31 de agosto de 
1240, com quarenta anos de 
idade, acabou morrendo. Foi 
sepultado naquela cidade, 
seu túmulo tornou-se local 
de peregrinação, seu culto 
propagou-se pela Espanha e 
pela Europa e uma igreja foi 
construída para abrigar seus 
restos mortais. São Raimundo 
Nonato é venerado como pa-
droeiro das parturientes, das 
parteiras e dos obstetras.

de rádio católica. 
Teve de voltar 
para a Polônia e 
cuidar da dire-
ção do seminá-
rio e da forma-
ção dos novos 
religiosos quan-
do a Segunda 
Guerra Mundial 
estava começan-
do. Em 1939, as 
tropas nazistas 
tomaram a Po-
lônia e Padre 
Kolbe foi preso duas vezes. 
A última, em fevereiro de 
1941, quando foi enviado 
para o campo de concen-
tração de Auschwitz. Em 
agosto de 1941, quando um 
prisioneiro fugiu do campo, 
e como punição, foram sor-
teados e condenados à mor-
te outros dez prisioneiros. 
Um deles, Francisco Ga-
jowniczek, começou a cho-
rar e, em alta voz, declarou 
que tinha mulher e filhos. 
Padre Kolbe solicitou ao co-

mandante para 
ir em seu lugar 
e ele concordou. 
Todos os dez, 
despidos, fica-
ram numa pe-
quena, úmida e 
escura cela dos 
subterrâneos , 
para morrer de 
fome e sede. 
Depois de duas 
semanas, sobre-
viviam ainda 
três com Padre 

Kolbe. Então, foram mortos 
com uma injeção venenosa, 
para desocupar o lugar. Era 
o dia 14 de agosto de 1941. 
Maximiliano Maria Kolbe 
foi beatificado em 1971 e 
canonizado, em 1982, pelo 
Papa João Paulo II. Na ceri-
mônia de canonização esta-
va presente o sobrevivente 
Francisco Gajowniczek, 
dando testemunho do he-
roísmo daquele que se ofe-
receu para morrer em seu 
lugar.
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DIZIMISTAS 
ANIVERSARIANTES 

 EM AGOSTO

01 Antonio Gaspar
 Jose Rosemiro dos Santos
 Paulo de Barros
03 Emilia da Silva Francisco
05 Neide Bernardi Hespanhol
06	 Sebastiana	Lopes	Gonçales
08 Maria Aparecida R. Velloso
 Virgilio Fernandes Santos
 Carlos Alberto Chibante
09 Maria Ester Sodero Vinhas
10 Anézia G. Santos
 Raimunda Soares da Silva
11 Maria Aparecida de Magalhães
 Flavia Noronha Maraccini
	 Ignez	Maria	Lemos	Nogueira
15 Raphael Belli
16 Janete Arantes Abbondanza
17 Sandra Marcia Pereira de Oliveira
 Adriana Moura da Silva
18	 Amélia	Eulalia	de	Lima
	 Katia	Fernandes	Amadio	Cipollone
	 Eliane	Cristina	Cintra	Machado
19 Marilene P. Afonso
 Carlos Alberto de Noronha
 Roberto Pinto Nunes
21 Nelson Moreira Junior
 Joel Vieira dos Santos
22 Stepan E Susana Helvadjian
 Jose Merivaldo Santos
	 Antonio	Carlos	Martins
	 Graziele	Lima	Martins
23 Zenaide Maria de J. Reckziegel
24 Ronaldo Jose Santos
25 Maria do Socorro
26 Miguel Angelo Fiori Sobrinho
28	 Waldir	de	Deus	Lucena
 Manoel Fernandes Garcez Filho
	 Larissa	Venturini	Akamine
30 Rosa Therezinha da Costa
31 Maria Aparecida da Silva Rodrigues
 Marcia de Matos Chibante

SEMANA DA FAMÍLIA

DIALOGAR COM A FAMÍLIA:

Dia 14 (quinta-feira) – 20h – Salão de Festas

Palestra: “Prevenção contra drogas – Testemunho 
com João Blota

ORAR COM A FAMÍLIA:

Dia 15 – (sexta-feira) – 20h – Salão de Festas

Momento orante com Maria Gabriela Alves – “A 
Espiritualidade Cristã na Família” e adoração ao 

Santíssimo

FESTEJAR COM A FAMÍLIA:

Dia 16 – (sábado) – 20h – Salão de Festas

Festa a Fantasia. Os convites podem ser retirados na 
secretaria, mediante a doação de 1 Kg de alimento 

não perecível.

Agosto de 2014
“A ESPIRITUALIDADE CRISTÃ NA FAMÍLIA: 

UM CASAMENTO QUE DÁ CERTO”

O tema central deste ano propõe a prática espiritual do casal 
e em família.  “São gestos de espiritualidade que podem fazer a 

grande diferença na convivência dos esposos, no crescimento dos filhos 
na fé, na renovação da alegria pelo amor que se renova no dia a dia pelo 
dom da graça de Deus”.

A Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora da Salette convi-
da toda a comunidade, famílias, jovens, amigos, para participar 
das atividades da Semana da Família, conforme programação:

Que tal seu anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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2574-9465

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

Gotas da Espiritualidade Saletina

PRINCÍPIOS DE VIDA E DE ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS SALETINOS

28 Saiba que a Reconciliação é um processo contínuo

Texto elaborado por Mario Apone - Coordenador 
Nacional dos Leigos Saletinos

Compilado por : Jorge Marquesi  - Leigo Saletino

Assim como a vida é uma descoberta cotidiana, lembre-se de que há em 
você a vontade de crescer e amadurecer.

Nunca diga: sou uma pessoa pronta, sei tudo, conheço todas as realidades. 
Faça de sua experiência um processo contínuo de busca e aprendizado. 
Desta forma você estará vivendo no dia-a-dia a espiritualidade saletina da 
reconciliação.

Enquanto Movimento, só existimos pela 
graça de Deus e desejo de Nossa Senhora 

em La Salette: “Ide, meus filhos, e anunciai isso a 
todo o meu povo!” Para cumprir esse mandado, 
foi necessário um momento de inspiração dos 
Missionários Saletinos no Brasil, que no início 
deste século, aprovaram, em Assembleia, 
a criação de um Projeto de Espiritualidade 
Saletina para leigos.

Era um projeto, era uma ideia, era um desejo... 
hoje é uma realidade. No início não se tinha 
claro o que seria esse projeto, e nem ao menos 
se sabia onde se queria chegar. O Conselho 
Provincial designou o Padre Adilson Schio, 
ms, hoje em Roma, Itália, para dar início a esse 
projeto e, juntamente com alguns leigos de 
algumas das comunidades saletinas no Brasil, 
darem forma, darem conteúdo ao projeto.  Das 
várias reuniões preparatórias saiu, enfim, o 
Projeto: difundir a Espiritualidade Saletina, 
nascida no alto da Montanha de La Salette, nos 
Alpes Franceses. 

A Mensagem Reconciliadora de Nossa Senhora 
devia ecoar no mais fundo dos corações 
saletinos, daqueles que abraçavam, firmemente 
o carisma da Reconciliação. Verdade que, 
muitos dos leigos que abraçaram a ideia, como 
também de alguns missionários saletinos, 
esse projeto não estava claro, gerava olhares 
desconfiados, gerava dúvidas: onde isso vai 
levar? O que, de concreto, eles, leigos saletinos, 
farão? Como se ser agente da Reconciliação não 
fosse ser algo concreto...

Pedras se colocavam à frente dos missionários 
que abraçaram a ideia desde o começo e dos 

NOSSOS GRUPOS, NOSSAS PEDRAS
leigos, que se preparavam 
para a missão. Pedras 
sobrepostas, faziam um 
grande muro de contenção, 
como a isolar os que estavam 
dentro dos que estavam fora. 
Os versos do poeta Drumond 
cresciam em nossas mentes: 
“No meio do caminho tinha uma 
pedra, tinha uma pedra no meio 
do caminho. Tinha uma pedra; 
no meio do caminho tinha uma 
pedra. Nunca me esquecerei 
desse acontecimento na vida de 
minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no 
meio do caminho tinha uma 
pedra.”

Era preciso remover as pedras 
no meio do nosso caminho. 
Duas turmas e quatro anos 
foram necessários para remover as maiores 
pedras: o projeto deixava de ser projeto, 
e tornava-se realidade. A Espiritualidade 
Saletina não era mais propriedade exclusiva 
dos Missionários Saletinos, mas também dos 
leigos saletinos, agora preparados, ungidos e 
enviados em missão.

Era preciso remover as demais pedras, 
incrustradas em nosso meio; era preciso dar 
forma ao movimento. Uma grande assembleia 
de leigos saletinos, no Instituto Salette, 
no final de 2007, juntamente com o Padre 
Adilson, estabeleceu diretrizes e parâmetros. 
Um pequeno grupo de leigos saletinos teve 

a incumbência de dar forma a 
esses parâmetros e diretrizes. 
Dois tesouros nasceram: nossos 
Princípios de Vida e nossos 
Princípios Orientativos. Da 
experiência sul-americana de 
Espiritualidade Saletina para 
leigos, surgiu o I Encontro 
Internacional de Leigos 
Saletinos, realizado em setembro 
de 2011, na Montanha de La 
Salette, no mesmo local que 
nossa Mãe, chorou sobre uma 
grande pedra... Esse Encontro 
internacional serviu para 
empurrar para longe as pedras 
que ainda insistiam em nos 
barrar. Muitas ideias nasceram e 
prosperaram. Nossos Princípios, 
ambos, foram traduzidos para o 
Inglês, Espanhol e Italiano. 

No último Capítulo Geral, em abril de 2012, foi 
aprovada a Diretriz No. 7, que diz: “doravante 
Missionários e Leigos Saletinos formam uma 
grande e única família”. Não sabemos se a 
Espiritualidade Saletina é capaz de mudar 
o mundo. Mas diante dela, sabemos que 
temos de mudar de vida. Não sabemos se a 
Espiritualidade Saletina é capaz de expulsar 
todas as pedras do nosso caminho; mas, com 
ela, sabemos que temos força e perseverança 
para ir adiante, com ela, sabemos, temos força 
para, a cada tropeço, levantar a cabeça e seguir 
em frente.
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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

PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA – SETEMBRO 2014

MISSA DE ABERTURA DA FESTA:
- Dia 01 – Segunda-Feira – 20h30

NOVENA – PRIMEIRA SEMANA – PARÓQUIAS DO SETOR SANTANA:
- Dia 02 – Terça-Feira – 20h30 – Paróquia Nossa Senhora Aparecida
- Dia 03 – Quarta-Feira – 20h30 – Paróquia Santa Terezinha
- Dia 04 – Quinta-Feira – 20h30 – Paróquia Santa Luzia
- Dia 05 – Sexta-Feira – 20h30 – Paróquia Santana

NOVENA – SEGUNDA SEMANA – SANTUÁRIO SALETTE:
- Dia 08 – Segunda-Feira – 20h30
- Dia 09 – Terça-Feira – 20h30
- Dia 10 – Quarta-Feira – 20h30
- Dia 11 – Quinta-feira – 20h30
- Dia 12 – Sexta-Feira – 20h30

QUERMESSE E BINGO:
- Dia 06 – Sábado – A partir das 17h
- Dia 07 – Domingo – A partir das 17h
- Dia 13 – Sábado – A partir das 17h
- Dia 14 – Domingo – A partir das 17h
- Dia 20 – Sábado – A partir das 17h
- Dia 21 – Domingo – A partir das 17h
- Dia 28 – Sábado – A partir das 17h
- Dia 29 – Domingo – A partir das 17h

DIA 19 DE SETEMBRO – DATA SOLENE:
- Missas às 07h, 09h, 12h, 15h, 18h e 20h: 
 - Nas Missas das 07h e das 20h haverá Coroação de Nossa Senhora da Salette

PROCISSÃO:
- Dia 28 – Domingo – 16h – Trajeto externo pelas ruas próximas ao Santuário

FESTA DA SANTA CRUZ:
 - Dia 11- Quinta-Feira – 18h
- Dia 12 – Sexta-Feira – 18h
- Dia 13 – Sábado – 17h
- Dia 14 – Festa da Santa Cruz – 11h


