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FESTA DA PADROEIRA

Nossa Comunidade rejubila-se com os festejos em honra à nossa Padroeira. Um mês todo de
festas: celebrações, quermesse, bingo, procissão. Acompanhe a programação através da página 12
desta edição.
SEMANA DA FAMÍLIA
Como foi a Semana Nacional
da Família.

MISSA DE ABERTURA DA
FESTA DA PADROEIRA

Celebrada no dia primeiro deste mês,
abriu os festejos em honra a Nossa
Senhora da Salette.

LOJA LA SALETTE

Para melhor atender nossos clientes
e amigos, a Loja abrirá às segundasfeiras, no horário habitual.

NÃO FAÇA DE SUA TORNEIRA UMA ARMA, A VÍTIMA PODE SER VOCÊ.
ECONOMIZE ÁGUA!
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VOCÊ ESTÁ SURDO?
Essa não é uma maneira educada e correta
de perguntar a alguém que não atende a
um chamado nosso ou não entende o que
estamos dizendo. Às vezes, somos nós que
falamos muito baixo ou não somos claros.
Aqui não falo da deficiência auditiva do
corpo e sim do espírito.
A Bela Senhora fala, em bom tom e tão
claro, quanto à Luz que emana do Crucifixo
em seu peito: “Não compreendeis, meus
filhos? Vou dizê-lo de outro modo.” E
mesmo assim, muitas vezes, não ouvimos
ou fingimos que não é conosco.
Agora, neste setembro, vamos comemorar
168 anos da aparição da Mãe da Salette.
Um momento especial para refletirmos
sobre a sua mensagem. Oportunidade de
agradecer as graças alcançadas e louvar
mais, orar mais, continuar ou começar
a trabalhar e servir mais. Participar da
comunidade.

Momento de festa.
Hoje e sempre. Faça
tudo com alegria na
alma e no coração.
Deixe que essa alegria
saia pelo brilho dos
olhos e pela luz do
sorriso. Isso ilumina,
faz bem e contagia:
“...Vamos,
meus
filhos, transmiti isso
a todo o meu povo”.
Entendemos
“SURDOS”?

ou

vamos

continuar

Uma ótima festa para todos nós, juntos,
misturados e Alegres!
“Quando entrar setembro e a boa nova andar
nos campos quero ver brotar o perdão onde
a gente plantou juntos outra vez” (Sol de
Primavera – Beto Guedes).
José Carlos Avila Aira
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
“Nós viemos com alegria, ó Maria vos louvar, E queremos vossas lágrimas, ó Mãe
enxugar... Mãe da Salette, nós suplicamos, Rogai por nós, que recorremos a vós...”
Caros irmãos e
irmãs,
Chegou
a
Grande Festa de
Nossa Senhora
da Salette, e
com essa alegria
iniciamos o mês
de
setembro!
Nosso Santuário
já está pronto
para viver esse
momento. Muita
gente se envolvendo, muitos peregrinos
vão
passando,
muitas
equipes,
voluntários, devotos e agentes de
pastoral se envolvendo. A novena, que
vamos ter neste mês, visitando Paróquias
próximas e aqui no Santuário, vai nos
despertar para o apelo missionário,
rezando, meditando e celebrando. Com
o tema: Com Salette, testemunhando
Jesus cristo na cidade, iremos fortalecer
nossa fé na intercessão da Virgem Maria.
Setembro nos lembra que Nossa
Senhora, a Primeira Cristã, nos ensina
a viver na busca da paz, a amar a Jesus
e a testemunhá-lo em todos os desafios
nessa grande metrópole indo ao encontro
do próximo. Setembro, para nós, tem
gosto de entrosamento entre as pessoas,
tem gosto de disponibilidade, de doação
e de compromisso com o pedido de

Nossa Senhora: “Vamos meus filhos,
transmitam isso a todo meu povo...” e
nesse sentido, a Festa deste ano já vai nos
desafiando a viver o desafio missionário
levando a Evangelização a quem precisa.
Você também é convidado a participar
da grande missão que vamos viver em
nossa Paróquia. Saiba mais informações
na Secretaria Paroquial e participe
conosco! Setembro para nós tem gosto
de Festa; durante todo o mês teremos
quermesse, apresentações religiosas,
culturais e musicais.
Setembro para nós tem gosto de Jesus e
Maria nas Bodas de Caná ao celebrarmos
a Eucaristia, onde somos convidados
a “Fazer tudo o que Ele disser”. Tem
gosto de Saletinidade, de devoção,
de procissão, de oração, de missão...
Setembro para nós tem gosto de alegria,
de paz no coração, de certeza que a
Reconciliação é uma graça e um grande
testemunho para que “Deus seja tudo em
todos”, vivenciando o amor e o perdão.
Desejo a você que este setembro seja
especial! Viva-o intensamente conosco,
louve e bendiga ao Senhor na intercessão
da Mãe da Salette, Reconciliadora dos
pecadores. Feliz mês de setembro! Feliz
Festa da Salette!
Pe. Marcos Queiroz, MS
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

TESTEMUNHA DE JESUS CRISTO!

N

o dia 02 de setembro, completei dois anos na missão
em São Paulo como discípulo missionário, auxiliando Dom Odilo
no pastoreio do Povo de Deus, preferencialmente na Região Episcopal
Santana.
Por ocasião de minha vinda para São
Paulo, Dom Odilo me presenteou
com o 11º Plano de Pastoral da Arquidiocese de São Paulo. Iniciei logo a
leitura e, já nas primeiras páginas, encontrei uma pergunta que dá o norte
de toda a nossa ação pastoral: “qual
é o primeiro objetivo da presença da
Igreja em São Paulo? Tantas poderiam ser as respostas, mas uma delas
é a principal: A Igreja está aqui para
ser testemunha de Jesus Cristo e do
Evangelho do Reino de Deus na grande cidade de São Paulo” (11º Plano de
Pastoral, p. 5).
Fiquei encantado com o texto, porque veio à mente o encontro de Jesus
com os discípulos, por ocasião da sua
gloriosa ascensão, quando Ele disse:
‘Recebereis uma força, a do Espírito
Santo que descerá sobre vós, e sereis
minhas testemunhas... até os confins
da terra’ (At 1,8). Os Apóstolos fizeram desse mandato de Jesus o centro
de todo o seu ministério e sua vida,
razão pela qual São Paulo chega a
dizer: “anunciar o Evangelho não é
título de glória para mim; pelo contrário, é uma necessidade que me foi
imposta. Ai de mim se eu não evangelizar”.

vendas@tejo.com.br

O entusiasmo com o Plano de Pastoral
não foi só de momento, mas permanece até agora porque tenho me esforçado juntamente com vocês, discípulos
missionários, em ser testemunha de
Jesus Cristo à luz das orientações e
propostas pastorais contidas no Plano. O Senhor me chamou para cooperar na missão da Igreja em São Paulo
para que a missão avance, segundo o
caminho desta Igreja, sua história, sua
tradição e os projetos de evangelização construídos à luz da fé, do diálogo
e da participação ativa dos Pastores
com os leigos e leigas.
Não pensei em nenhum momento
em testemunhar Jesus à luz de outras
propostas pastorais ou a partir de um
projeto pessoal, porque ser testemunha de Jesus não é tarefa opcional,
mas parte integrante da minha identidade cristã; é a extensão testemunhal
da vocação recebida (Cf. DA 144).

Além disso, testemunhar Jesus Cristo
à luz do Plano de Pastoral evita-se a
dispersão de uma preciosa força missionária e faz com que o nosso testemunho seja mais credível, ganhe mais
vigor e eficácia, seja mais pé no chão,
capaz de iluminar a realidade paroquial, social e cultural em que vivemos.
Você, que também é chamado a ser
testemunha de Jesus na Comunidade Paroquial, junte-se a nós e pense
a pastoral, as atividades, a catequese,
a liturgia, a formação à luz do nosso Plano de Pastoral. Vamos, juntos,
construir uma ação pastoral forte para
que a missão cresça e Jesus seja sempre mais amado e adorado.
Dom Sergio de Deus
Região Episcopal Sant’Ana

Fones: 3228-0802
3228-0345
Fax: 3227-2731
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VI - A CAMINHO DOS 75 ANOS (*)
COM SALETTE, TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO NA CIDADE

D

esde a chegada do primeiro
Missionário Saletino ao Brasil
– Padre Clemente Henrique
Moussier, em 18 de dezembro de 1902
– os Missionários Saletinos sempre
tiveram a cidade de São Paulo (SP)
como polo irradiador da Mensagem
e da Aparição de Nossa Senhora da
Salette.
A busca pelo continente americano
não foi prerrogativa dos Missionários
Saletinos; durante a segunda metade
do século XIX, muitas outras congregações, masculinas e femininas, aqui
chegaram, incentivadas pela Santa
Sé, preocupada com a evangelização
mais profunda do povo católico.
Na França, por essa época, o governo
francês desencadeou forte perseguição aos religiosos e religiosas no país,
confiscando-lhes os bens patrimoniais. Alguns dos Missionários Saletinos, oriundos da França, emigraram
para outros países, Noruega, Polônia,
Estados Unidos, Madagascar, e inclusive nosso país.
Coube ao Padre Moussier iniciar a
caminhada saletina no Brasil, caminhada que se estendeu rapidamente
por nossas terras. Instalando-se, primeiramente na cidade de Itu (SP), e,
logo após, no início de 1903, depois de
ter trabalhado em Campinas (SP), escreve ao Conselho Geral dos Missionários Saletinos, pedindo permissão
para deslocar-se a Jaú, também no interior paulista, e atuar como capelão
da Santa Casa, dirigida pelas irmãs de
São José, com as quais trabalhava desde sua chegada ao nosso país.
Em março de 1904, devidamente autorizado pelo Conselho Geral, Padre
Moussier chega à São Paulo de Pira-
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tininga, travando contato
com Dom José de Camargo Barros, Bispo de São
Paulo na época. Dom José
de Barros lhe ofereceu a
direção da Paróquia de
Sant’Ana, bem como da
Capelania do Colégio das
Irmãs de São José. Em
agosto desse mesmo ano,
Padre Moussier tomava
posse como Pároco de
Sant’Ana e da Capelania
do Colégio, dois marcos
de religiosidade na Zona
Norte, importantes de
nossa Igreja, na cidade
que tanto amamos.
A Mensagem de
Salette ecoava, firmemente, pela região. Era preciso reforçar o quadro
de Missionários Saletinos. Ainda em
1904 chegaram os Padres João Helme
e Afonso Bovier. Em agosto de 1905
chegaram os Padres Eugênio Beaup,
Leon Perruche e o irmão Alfredo
Villard. Em setembro de 1906, chegaram os Padres Agostinho Poncet e
Fidélis Willy, que, anos mais tarde,
se tornaria o primeiro pároco da Paróquia-Santuário Nossa Senhora da
Salette, instalada no topo da colina.
Todos eles foram valorosos missionários que em muito contribuíram para
a evolução da missão saletina em nosso país.
Primeiramente em Itu, depois em
Campinas, logo após em Jaú, depois
em São Paulo, onde a presença saletina se solidificou, e depois em Santa Cruz das Palmeiras. Era preciso
deixar as terras paulistas e ganhar
o Brasil. Os Missionários Saletinos
instalaram-se no Rio de Janeiro (RJ),

no bairro de Catumbi. Depois chegaram ao Sul do país, instalando-se em
Marcelino Ramos (RS), Piratuba (SC),
Curitiba (PR), União da Vitória (PR),
Mariópolis (PT). Deslocaram-se para
o Nordeste, instalando-se em Valença, Salvador e Tancredo Neves, todas
comunidades da Bahia. Chegaram
a Várzea Grande (MT) e em Caldas
Novas (GO). Tal qual o Movimento
das Bandeiras, séculos atrás, que possibilitou a organização de expedições
exploradoras e colonizadoras que
saíram de São Paulo e alongaram as
fronteiras brasileiras, também de São
Paulo os Missionários Saletinos se espalharam por terras brasileiras e perpetuaram a devoção a Nossa Senhora
da Salette, através de uma evangelização sólida, apregoando a Mensagem e
a Aparição de nossa Mãe querida.
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

HISTÓRIA DE UMA IMAGEM
Camilo, onde se realizavam as
reuniões dos padres saletinos. Pe.
Pedro Sbalchiero Neto foi acompanhado por algumas pessoas, dirigindo-se à Oficina Metalúrgica de
Artesanatos Sacros Luís Carrara, a
fim de examinar o desenho do escudo episcopal que seria gravado
na cruz e no anel.
Eduardo, filho do proprietário da
oficina, que havia feito o desenho,
não estava no momento. O grupo
ficou apreciando as belíssimas peças religiosas ali executadas, quando entra um senhor e pergunta ao
funcionário pelo dono. Deixa em
cima da mesa uns objetos religiosos para restauração. Ao ver Pe.
Pedro, ele aponta o dedo e pergunta:
- O senhor é o Pe. Pedro?
- Sim, você me conhece?

T

odos nós temos uma história de
vida. Nossa Senhora também tem
suas histórias. A que vamos contar está diretamente ligada a nós, paroquianos. Começamos a narrá-la, igual a
todas as histórias, “Era uma vez...”
Uma imagem abandonada em um antiquário de objetos velhos. Após alguns
anos ela foi descoberta por um filho predileto chamado Pedro, que a levou consigo para fazer parte de sua vida missionária. Para surpresa nossa, esse filho
partiu para junto do Pai, deixando um
vazio de tristeza em nossos corações.
Ficamos preocupados com o destino da
imagem, mas, outro filho predileto chamado Ildefonso consegue, diplomaticamente, a sua remoção para o Santuário
Nossa Senhora da Salette, em São Paulo,
onde ocupa seu trono de Rainha e Mãe.
Tudo começou quando, exatamente
às 12h30 do dia 29 de janeiro de 2003,
intervalo de almoço no Seminário São

- Sou Pe. Paulo, de Votorantim. Estive
em Porto Feliz, comprando algumas peças
para restaurar e vi uma imagem de Nossa
Senhora da Salette, chorando, em tamanho
natural, onde apareciam até as lágrimas nos
olhos. Eu me lembrei do senhor porque fomos apresentados pelo Pe. Claudio, na festa
de Nossa Senhora das Dores, em Araçoiaba da Serra. Na ocasião, eu o vi carregando
uma imagem de Nossa Senhora da Salette.
Por isso ao ver a imagem em Porto Feliz
pensei no senhor, porque é o único padre
saletino que conheço. E falei ao Sr. Rubens:
“porque o senhor não vende essa imagem?
Ninguém se interessa, porque ela está chorando, respondeu-me ele.”
Pe. Paulo sugere ao Pe. Pedro que vá a
Porto Feliz ver a imagem. No dia 31 de
janeiro de 2003, numa sexta-feira chuvosa, Pe. Pedro acompanhado por Roberto
Ono Filho, Antonia Aparecida Inomoto,
Dr. Mario Pedro Paes e sua esposa Sonia, que o acompanhavam no dia 29, foi
até o endereço indicado.

(*)

Assim, a imagem da Bela Senhora, centenária, idade comprovada pelo lugar
onde ela estava em Itapuí, próxima de
Jaú, região para onde vieram os primeiros saletinos para o Brasil. Segundo depoimento do proprietário do Antiquário
Monções, ele a recebeu do Sr. Jurandir
Giachini, de Bocaina, que a adquiriu da
Igreja de Itapuí, quando esta foi reformada e as imagens foram retiradas. Durante dois anos a imagem permaneceu
nos antiquários de Bocaina e mais tarde
foi para Porto Feliz.
A imagem foi resgatada do Antiquário
Monções e conduzida para o Santuário
Nossa Senhora da Salette, em São Paulo, onde participou no dia 2 de fevereiro
do encerramento das festividades do
Centenário dos Missionários Saletinos
no Brasil, ficando exposta à visitação
dos paroquianos. Muito desgastada
pelo tempo a imagem foi enviada pelo
Sr. Dulio Paulo de Oliveira Freitas ao
restauro no atelier do Sr. Antonio Bezerra. Depois de restaurada, com um
visual deslumbrante, mas conservado
na sua originalidade, ela foi conduzida
para ocupar lugar junto a um dos seus
filhos prediletos: Dom Pedro Sbalchiero
Neto, acompanhando-o na sua ordenação episcopal em Ibiaça (RS) no dia 05
de abril de 2003, sendo venerada por
uma multidão de cinco mil pessoas,
num dia em que os céus se abriram num
azul celeste e os pássaros fizeram revoadas, tornando a cerimônia, um grande
espetáculo de fé. Hoje ela repousa na
Sala Dom Pedro Sbalchiero Neto, preparada para ser memória constante da
passagem de Dom Pedro por este Santuário. Durante este mês, ficará exposta
no altar do santuário, participando das
celebrações em honra a nossa padroeira,
Nossa Senhora da Salette.
Tonica e Sonia Paes
(*) Reportagem já publicada em dezembro de 2008.

ANDORRA
2206-4435

5

Comunidade em Revista

14 a 16/8 – SEMANA DA FAMÍLIA

MÊS VOCACIONAL

A

gosto foi um mês excepcional. Todas as vocações foram contempladas
durante as celebrações dos
finais de semana: os padres,
os pais, os religiosos, os leigos e os catequistas. Nossa
comunidade celebrou com
todos os fieis e religiosos
que se dedicam a essa missão, delegada diretamente
por Cristo, e reforçada por
Maria em La Salette: “Ide
meus filhos, divulgai isso a
todo o meu povo!”

15 a 17/8 – II ENCONTRO
NACIONAL DE LEIGOS SALETINOS
DA ARGENTINA-BOLÍVIA

N

a localidade de Unquillo,
Província
de Córdoba, Argentina,
aconteceu o VII Encontro, com palestras versando sobre Ecologia
no Universo da Salette
e Oficina sobre Justiça e
Paz. Cerca de cinquenta
leigos saletinos desses
países irmãos se fizeram
presentes. Os Leigos
Saletinos do Brasil foram representados pelo
Coordenador Nacional,
Sr. Mario Apone.

24/08 - ENCONTRO DE JOVENS
CASADOS
O Colégio Santana recepcionou cerca de trinta
casais de nossa comunidade, que participaram
ativamente do Encontro. Avaliação geral é que
o Encontro proporcionou momentos de alegria,
partilha e reflexão sobre a vida.
6

“A

espiritualidade
cristã na família:
um casamento que dá certo” - Momentos de reflexão, de espiritualidade e de
alegria, foram a tônica destes três dias que marcaram
as atividades da Pastoral
da Família de nosso Santuário, na Semana Nacional da Família. No dia 14
de agosto tivemos a grata
presença de João Blota, hoje
empreendedor imobiliário,
que nos trouxe sua vivência no combate às drogas,
problema muito atual, que
assola diversas famílias de
nossa sociedade. O número
de presentes, bastante significativo, fez abrir, ao final
deste evento, um debate
sobre o assunto que, com
certeza, esclareceu de como
este mal chega aos nossos
filhos e de que maneira a família deve agir perante tal
situação. Já no dia seguinte,
15 de agosto, nossa querida Maria Gabriela Alves,
refletiu sobre o papel dos
pais na formação de suas
famílias com relação à espiritualidade e ao amor para
com seus filhos. Colocou de
forma muito simples, mas
de grande teor de fé, como
a família de hoje deve agir

frente às atuais dificuldades, seja da moral, da vida
conjugal e da educação dos
filhos. Ao final deste encontro, tivemos um momento
de Adoração ao Santíssimo,
celebrada por nosso reitor,
Pe. Marcos Queiroz. No
sábado, dia 16 de agosto,
no encerramento de nossa
Semana da Família, era momento de festejar, e assim
aconteceu com a realização
do Baile à Fantasia no salão
de festas de nosso santuário. Efeitos de luz, música
com DJ, ambiente decorado, e, lógico, os convidados
que capricharam em suas
fantasias. Foram arrecadados muitos alimentos que
foram doados ao nosso
Centro Social. Era premissa
para fazer parte dessa festa,
a doação de 1 Kg de alimento não perecível. Houve
premiação para a melhor
fantasia, tanto masculina
quanto feminina. Realmente o objetivo foi alcançado.
O diálogo, a oração e o festejar com a família fez renovar o amor, a fé e a alegria
na convivência dos esposos, no crescimento de seus
filhos e na formação de um
verdadeiro lar cristão.

30/08 – 7º. ENCONTRO REGIONAL DE
MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA
SAGRADA COMUNHÃO

C

om a condução de Dom
Sergio de Deus, Bispo da
Região Episcopal Sant’Ana,
ajudado
por
vários
sacerdotes e religiosos, os
Ministros Extraordinários
da Sagrada Comunhão,
dos Setores Mandaqui,
Santana
e
Tucuruvi,
estiveram reunidos neste
dia, no período das 08h
às 13h, aqui no Santuário
Salette, para a realização
desse 7º. Encontro Regional

de formação, refletindo e
partilhando o caminhar das
equipes. Aproximadamente
oitocentos
Ministros
estiveram
presentes
a
este Encontro. A Missa de
Mandatação dos Ministros
será no dia 19 de outubro
próximo, às 15h, no Ginásio
do
Colégio
Salesiano,
localizado à Rua Henrique
Mourão,
201,
Santa
Teresinha.

01/09 – MISSA DE ABERTURA DA
FESTA DA PADROEIRA

A

Missa de Abertura da
Festa da Padroeira,
deste ano, começou às
20h30. Após a procissão de
entrada, juntamente com
as Bandeiras do Brasil,
França, Estado de São Paulo,
Vaticano e Nossa Senhora
da Salette, a Banda Musical
da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, comandada
pelo Tenente Rogério de
Carvalho, executou o Hino
Nacional, acompanhada pela
assembleia reunida. A Missa
foi presidida pelo Padre
Marcos Queiroz, ms, Reitor
e Pároco deste Santuário, e
concelebrada pelos Padres
Alfredo Granzotto, Nilto
Gasparetto e Guttemberg de
Souza. Na homilia, Padre
Marcos relembrou os temas
diários da Novena deste ano,
e conclamou a participação

de
todos
nos
festejos
saletinos. Ao final da Missa,
convidou o casal Maru e
Moysés,
Coordenadores
da Festa, a um convite
especial. A Sra. Maru,
novamente,
conclamou,
a participação de todos,
enobrecendo os festejos
deste ano. Após a entrada
do andor de Nossa Senhora
da Salette, cuidadosamente
ornamentado
para
os
festejos, a assembleia rezou o
Lembrai-vos, de forma muito
animada. Em seguida, os
coordenadores de barracas
da quermesse e do bingo
foram
abençoados
pelo
Padre Marcos. Estava aberta
a Festa da Padroeira deste
ano, comemorando o 168º
Aniversário da Aparição e da
Mensagem Reconciliadora
de Nossa Senhora da Salette.

31/08 – CARREATA

M

ais uma vez, e, de
certa forma, abrindo
os festejos de setembro, a
Carreata, levando, à frente,
o andor de Nossa Senhora
da Salette, saiu pelas ruas
próximas ao Santuário,
percorrendo um pouco
de Santana, um pouco do
Jardim São Paulo, logo

após a Missa das 09h. Os
paroquianos seguiram com
seus carros, buzinando
e anunciando o início da
Festa. Na pracinha da
feira, local sobejamente
conhecido
na
região,
Padre Marcos Queiroz,
providenciou a bênção dos
carros que participaram.

VEM AÍ...
QUERMESSE E BINGO BENEFICENTE, em todos os finais de semana deste mês, a partir das 17h.
MUTIRÃO DA SAÚDE, que acontece no dia 07 de
setembro, na parte da manhã, com profissionais da
saúde atendendo paroquianos: Oftalmologia, Massagens, Promofarma, Grupos da Terceira Idade e
de Jovens. Participe!
DIA INTERNACIONAL DOS LEIGOS SALETINOS, dia 11 de setembro. Nesse dia, às 15h locais
(em cada país), os Leigos Saletinos do mundo inteiro se reúnem para uma oração, pedindo pela saúde
da família saletina, composta por missionários e
leigos saletinos.
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PÁGINA CULTURAL
Língua Portuguesa

O

uso correto de palavras ou expressões
denotam o quanto
se conhece da língua pátria,
no nosso caso, da Língua
Portuguesa. Muitas vezes
usamos palavras e expressões erradas para determinar ou definir alguma coisa. Nota-se, principalmente
na mídia televisada, o uso
da palavra terremoto e da
expressão tremor de terra
como sinônimas, quando
na verdade expressam movimentos diferentes. Tremor de terra é um movimento violento de alguma
parte da terra, sem maiores
consequências. Já a palavra
terremoto designa um movimento muito violento,

PENSAMENTOS

seguido de
destruições,
ruínas
e
mortes. No
Brasil, felizmente ou infelizmente,
acontecem
tremores de
terra; nunca
aconteceu
um terremoto. No Japão ocorrem, diariamente,
muitos tremores de terra,
e, de vez em quando, terremotos. Na Califórnia, importante região agrícola e
industrial dos Estados Unidos da América, a população sabe que um dia terá
um grande terremoto e essa

área será submergida, causando mortes e destruição.
Cidades importantes como
Los Angeles e San Diego
deixarão de existir. Esse
fenômeno, diagnosticado e
tido como certo, é conhecido como o “Big One”.

Livro do Mês
Ainda hoje causa estranheza o fato das mulheres da Bíblia serem
tratadas como seres inferiores, tanto no Antigo
quanto no Novo Testamento. Jesus, em suas
andanças pela Terra
Prometida, cumprindo
sua missão, resgata as
mulheres dessa condição
inferior, dando-lhes dignidade e valor.
“MULHERES DA BÍBLIA”, editado pela Paulinas, e tendo por autores

Cardeal Paulo Evaristo Arns, Frei Gilberto
Gorgulho e Ana Flora Anderson, é uma
obra de referência que
reúne, num só volume, estudo sobre as
mulheres mencionadas na Bíblia, tanto as
mais famosas quanto
as menos conhecidas.
Esse livro ajuda-nos a
compreender, teologicamente, o Povo de
Deus. À venda na 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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“As coisas podem chegar
até aqueles que esperam,
mas são somente as sobras deixadas por aqueles
que lutam.”

(Abraham Lincoln, estadista e presidente norte
americano)

“Jamais poderás ajudar o
assalariado de forma permanente, se arruinares
aquele que o paga.”

(Abraham Lincoln, estadista e presidente norte
americano)

“A decisão de ter um filho
é muito séria. É decidir
ter, para sempre, o coração fora do corpo.”

(Elizabeth Stone, escritora norte-americana)

“Se você for capaz de enxergar uma oportunidade
tão rápida quanto consegue ver os defeitos dos outros, em breve conseguirá
ter êxito.”

(Napoleon Hill, jornalista norte-americano)

Santos do Mês

Gizela
Dia 21

E

figênia e Efrônio eram filhos
de Eggipus e Eufenisa, reis
de Núbia, um pequeno reino
da Etiópia que vivia mergulhado
no paganismo. Oito anos depois
da Ascensão de Jesus, o Apóstolo Mateus e mais dois discípulos,
chegaram para evangelizar a capital da Núbia. Mateus dirigiu-se,
primeiramente a Noba, porém,
suas palavras foram mal recebidas
e ele foi chamado de louco pelos
habitantes. Somente a princesa
Efigênia aceitou a ideia de um
único Deus. Passou a rejeitar o paganismo, aceitou Jesus Cristo em
sua vida e sentiu o amor de Deus
em seu coração. Dois sacerdotes
pagãos que ditavam as regras no
local, sabendo das pregações do
Apóstolo e da crença da princesa Efigênia, espalharam por toda
parte que Mateus insultava seus

SANTA EFIGÊNIA
deuses e, ardilosos,
convenceram o rei
de que os deuses só
se aplacariam se Efigênia fosse oferecida em sacrifício. Ela
deveria ser queimada em um “incêndio sagrado”. Encorajada por Mateus,
Efigênia esperou o
momento do sacrifício e ofereceu-se a
Deus. Os sacerdotes
prepararam e acenderam a fogueira no
formato de um trono e, quando as
chamas subiram, Efigênia ergueu
a voz e invocou o poderoso nome
de Jesus. Então, um anjo apareceu, tornou Efigênia invisível das
mãos inimigas e a fez aparecer em
outro lugar. Nessa época, a região

foi assolada por
uma terrível peste
e o príncipe Efrônio
adoeceu gravemente. Como os sacerdotes não puderam
evitar sua morte, o
rei permitiu que Efigênia chamasse Mateus que, impondo
as mãos sobre ele,
restituiu-lhe a vida
e o curou da peste.
Em seguida, Mateus evangelizou e
batizou toda a família. Depois disso, o povo passou
a acreditar no Apóstolo Mateus e
grande parte do povo foi convertida. Santa Efigênia é a responsável
pela difusão do Cristianismo na
Etiópia, um dos países mais antigos do mundo.

Dia 30

S

ão Jerônimo é
considerado
o
mais sábio e culto
dos “Pais da Igreja
Ocidental” (pais =
escritores eclesiásticos
dos primeiros séculos).
A
“Vulgata”,
sua
tradução da Bíblia para
o Latim, é a oficial da
Igreja Católica, desde
o “Concílio de Trento”.
Eusébio
Jerônimo
nasceu na Dalmácia
(atual Croácia) por
volta do ano 347, em
uma família abastada. Sua educação,
iniciada no lar, prosseguiu em Roma,
onde estudou gramática, retórica e
filosofia. Foi batizado, provavelmente,

SÃO JERÔNIMO
pelo Papa Libério no
ano 366. Nos anos
seguintes,
realizou
inúmeras viagens pela
Europa e sentiu-se
profundamente atraído
pela vida monástica.
Por volta do ano 373,
foi para o Oriente e
passou algum tempo
em Antioquia. Foi então
que, após uma crise
espiritual, prometeu a
si mesmo não voltar a
ler ou possuir literatura
pagã. Pouco tempo
depois, entregue à oração e ao jejum,
iniciou um período de dois anos como
eremita no deserto de Cálcis. Também
estudou Grego e Hebraico. Em

consequência do Cisma de Antioquia,
Jerônimo deixou o deserto e foi morar
naquela cidade, onde foi ordenado.
No ano 382 voltou para Roma, como
secretário do Papa Dâmaso. Nesse
período, iniciou a revisão latina
do “Antigo Testamento”, obra na
qual trabalharia a vida toda. Após a
morte do papa, no ano 385, foi para
Belém. Lá fundou um mosteiro onde
permaneceu mais de trinta anos, até
sua morte. São Jerônimo desenvolveu
uma atividade incessante, consagrada
ao aperfeiçoamento da vida monástica
e à redação de tratados religiosos.
Morreu em Belém no ano 419 ou
420. Em 1295 o Papa Bonifácio VIII o
declarou “Doutor da Igreja”.
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MOÇÃO DE APOIO

A

Dra. Zilda Arns Neumann,
foi fundadora da Pastoral
da Criança e da Pastoral da
Pessoa Idosa. Além da vivência da
fé católica, pôde, ao longo de sua
vida, servir a Deus, praticando a
caridade e dedicando-se aos mais
desafortunados. Usou toda sua
experiência e formação médica na
atuação à frente das Pastorais das
quais foi uma de personagens mais
atuantes.
Em todas as dioceses do Brasil está
circulando a “Moção de Apoio”
visando sua beatificação e posterior
santificação. Procure na Secretaria
Paroquial ou junto ao Coordenador
de sua Pastoral ou Movimento e
assine a Moção. Lembrando-se de
identificar-se corretamente – nome e
documento de identidade – e assinar
apenas uma vez.

E

AJUDA HUMANITÁRIA

m junho passado, o Sul do país
sofreu, em várias localidades,
enchentes por conta das fortes
chuvas ocorridas nesse período.
Particularmente, a cidade de União
da Vitória (PR), que abriga a Paróquia
de São Cristóvão, atendida pelos

Missionários Saletinos, teve muitos
danos materiais, o que fez sofrer a
população da cidade, que teve estado
de calamidade pública decretado pelas
autoridades locais. O Centro Social
Nossa Senhora da Salette, sempre
atento às necessidades dos fieis,
destinou parte da arrecadação
com a Festa Junina deste ano à
Paróquia, a fim de atender as
necessidades da população. Essa
ajuda humanitária está de acordo
com os estatutos do Centro
Social, que tem por finalidade a
promoção integral da família e do
indivíduo, sem distinção de raça,
cor, condição social, credo, sexo
ou partido político.

Que tal seu anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM SETEMBRO
01 Luis Alberto Bucci
Mario Jorge de Grano
02 Ione Aparecida Santinelli T. Pinto
Euridyce Adua Lombardi
03 Ayako Tsubame
04 Reginaldo Candido Ricardo
05 Roseli Moreira dos Santos
Egydio Emilio Teló
06 Cristiano Claudio Otte
Maria Aparecida Ercolin Apone
Maria Rosimar da Silva
07 Jose Pascoal Pereira
Ren Djanikian
Ester Pedroso
08 Maria Apparecida S. Gouveia
Aparecida Luiza da Costa Santos
Carlos Americo da Silva
Wagner Ohara
Draja Mihajlovic
10 Valéria Leme Gonçalves Panissa
Miguel Luiz Godoy de Vasconcellos
Rubens Soter de Oliveira Filho
Rita Maria Souza dos Santos
12 Everton Thiago Portela
13 Cristiane Santa de Godoi
Ketiley Aparecida Santos Braga
14 Maria Cicera C. da Silva
Janete Almeida Vieira
15 Maria da Conceição Alves Luis
Iraci de Castro Peixoto
Margarida Mangueira Gellermann
Mariza Guimarães Cervato
16 Maria Helena Correa
Maria Cecilia Costa
17 Rosa Romero Baptista
18 Priscilla Silveira Rissi
Evaldo Aparecido Turqueti
Ana Paula Jesus da Silva
19 Eliana Serikako
21 Sonia da Cruz Pereira
Gilberto Campos de Oliveira
22 Itamar Dall Olio
Luzia Romeiro Vergara
23 Alba Stella Matos Medardoni
24 Dirceu Silvani Sgubin
25 Cintia Gonçalves
26 Noemia Maria Batista Felicio
27 Idérito Emercedes Caldeira
28 Iraci Menezes Araujo
Lucia Helena dos Santos

RELIGIOSIDADE POPULAR BRASILEIRA (As origens)
teve que ser reinterpretado aqui
no Brasil.
Muitas expressões da vida e da
religião atual dos pobres no Brasil,
que conhecemos ou vivenciamos,
têm sua origem nas diferentes
tradições regionais da cultura
portuguesa que aqui chegaram. E
isto é, para muitos de nós cristãos
católicos brasileiros, um grande
patrimônio humano e cultural
do qual devemos nos orgulhar e
preservar o quanto possível.

D

ando continuidade à temática
da religiosidade popular e, ao
mesmo tempo, procurando responder
algumas perguntas feitas pelos
leitores a respeito do artigo anterior
intitulado Religiosidade Popular. A fé
que alimenta a vida do povo, tratarei,
neste mês, da origem da Religiosidade
Popular, que aqui no Brasil foi aos
poucos se configurando.
O Brasil tornou-se um país católico,
principalmente pela ação dos leigos
portugueses. A religião que aqui
foi implantada, vinda da metrópole
portuguesa, já chegou aqui de forma
muito popular e também mesclada
dos costumes dos diversos povos
que viviam na Península Ibérica.
Entretanto, seu modelo de cristianismo
guerreiro da conquista e das cruzadas

Os portugueses, que aqui
aos poucos foram chegando,
trouxeram juntamente com seus
anseios de povoar a colônia, sua
fé com folias de reis e do divino,
danças da Santa Cruz e de São
Gonçalo, festas juninas e dos
padroeiros. Também encenavam
autos de natal, da paixão de
Cristo, das Onze Mil Virgens. De
Portugal vieram também as primeiras
imagens dos santos, oratórios e
presépios.
Seus músicos trouxeram flautas,
charamelas,
rabecas,
violas
e
bumbos. Praticavam o entrudo.
Faziam penitências na quaresma, na
encomendação das almas e na falta
de chuvas. Muitas mães de famílias,
vindas da metrópole, trouxeram suas
benzeções, remédios e simpatias para
curar as doenças e muitas outras
expressões da fé cotidiana. Muitos
benditos, rezas e costumes vieram
por meio da tradição oral. Não havia
livros que ensinassem. Eram tradições
apreendidas e transmitidas pelas
famílias, grupos…

capelas
também
foram
sendo
construídas,
cruzeiros
foram
levantados, irmandades organiza
das, as Santas Casas de Misericórdia,
santuários de romaria foram fundados
e, aos poucos foram-se organizando
mutirões, leilões, festas, novenas e
procissões do Santíssimo Sacramento,
de São Jorge, da Semana Santa.
De Portugal veio, primeiramente, o
cristianismo popular de tradição oral,
dos pobres, da área rural, em especial
das vilas do norte de Portugal, mas
também, o cristianismo oficial do
clero, da corte, da universidade, da
nobreza, dos “homens bons” que,
no entanto, não era vivenciado pela
maioria da população.
Se algum dia desses, você, que
nos acompanha por meio deste
Informativo, lhe for possível parar
e observar com um pouco mais de
atenção ao nosso modo brasileiro
de viver e celebrar a nossa fé cristã,
com certeza perceberá que a cultura
religiosa portuguesa ainda faz parte
da nossa vida de fé. Este processo, que
já dura mais de 500 anos, de tempo
em tempo, acentua uma ou outras
maneiras da fé portuguesa que aqui
chegou. Certo também é que, muitas
das maneiras iniciais de vivenciar e
celebrar a fé, já desapareceram; outras
passaram por adaptações. Tudo
para que o “Povo de Deus” tenha
como expressar sua fé viva. Fé esta
encontrada na religiosidade popular
do Brasil; quer seja nas grandes ci
dades ou nas poucas e pequenas áreas
rurais que ainda existem no Brasil.
Irmão Flavio Jardim Silva, ms

Com o passar do tempo, algumas

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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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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