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Novamente, as ruas da cercania do 
Santuário Salette foram percorridas 
pelos fieis, no último dia dos festejos 
saletinos, em comemoração ao 168º. 
Aniversário da Aparição de Nossa 
Senhora da Salette.

E A FESTA TERMINOU

As missas solenes do dia 19 foram o ponto alto das festividades. 
Ousamos dizer que, no Brasil inteiro, foi possível acompanhar pela 

Rede TV Canção Nova e pelas ondas da Rádio Milícia da Imaculada, 
Rede Milícia Sat.

NOVENA DA PADROEIRA

Nove dias de reflexão e celebração 
em honra a Nossa Senhora da Salette.

QUERMESSE E BINGO

Um pouco de lazer, diversão e 
descontração durante os finais de 
semana.

PROCISSÃO
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Outubro é o mês de Nossa Senhora 
Aparecida, de Nossa Senhora do 

Rosário e de Nossa Senhora Mãe Rainha. 
Em todas as suas aparições, incluindo a de 
Salette, Maria fez um convite às pessoas de 
fé para que tenham um hábito constante 
de oração. Muitas comunidades invocam, 
no final do mês de outubro, a bênção 
para as capelinhas de Nossa Senhora e, 
concomitantemente, há o convite para a 
oração do Terço uma vez que outubro, 
além de ser o mês das missões, é também 
o mês do Rosário. A oração do Santo 
Rosário, ou a experiência de recitar o 
Rosário é uma das formas mais antigas 
de devoção popular a Maria. Essa oração 
nos leva a percorrer a história da salvação 
por meio dos mistérios da vida de Jesus 
Cristo. É um convite a revivermos, 
internamente, cada momento que nos é 
proposto. O Terço é uma forma abreviada 
de rezar o Rosário. Como o próprio nome 
diz, o Terço refere-se à terça parte do 
Rosário, ou seja, a meditação diária de 
apenas cinco dos conjuntos de mistérios 
propostos. A meditação dos mistérios é 
realizada conforme os dias da semana. 

“Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da 
minha vida, do meu caminho!”

Para os que 
rezam com fé 
a oração do 
Rosário é uma 
alavanca que 
c o n s e g u i r á 
l e v a n t a r 
o mundo, 
libertando-o de 
tanta miséria e 
violência. 

Também lembramos com carinho dos 
professores e é bom que roguemos a Nossa 
Senhora, que ela coloque anjos ao redor 
das crianças e dos jovens, e dê sabedoria 
aos professores que os educam, para 
que possam contribuir em sua formação 
e ajudá-los a mudar o mundo. Como 
educadora e devota de Nossa Senhora, 
desejo que mergulhemos juntos neste mês 
de outubro à tarefa de orar com fé pelo 
mundo e por nosso país.

Caros irmãos e irmãs, 

Encerramos, recentemente, a Festa de 
Nossa Senhora da Salette e, apesar 

do cansaço, a palavra que enche nosso 
coração é: AGRADECIMENTO... a Deus e 
a todos que colaboraram. Como esquecer 
da novena deste ano? Como esquecer 
das visitas às outras Paróquias? Como 
esquecer do empenho dos voluntários 
das quermesses? Como esquecer do 
envolvimento de tantas lideranças, 
pastorais, movimentos, benfeitores, 
grupos e devotos? Como esquecer das 
visitas dos Padres que vieram participar 
conosco? Como esquecer a beleza, a 
criatividade, a dedicação, o zelo? Como 
esquecer tantas pessoas que visitaram 
nosso Santuário nesses dias? Como 
esquecer do Como esquecer da Coroação 
de Nossa Senhora da Salette no dia 19?

Não dá para esquecer; tudo isso vai 
ficar guardado em nosso coração e na 
memória, nos ajudando a crescer na fé, 
na espiritualidade, no compromisso e 
no amor a Deus. Por isso, nós só temos 
a agradecer a Jesus pelo presente que Ele 
nos deu: sua mãe para nós: “Mulher, eis 
aí o teu Filho... Filho, eis aí a tua mãe”.   

Em outubro, somos convidados a renovar 
nossa vocação missionária e também nos 

“Primeira Cristã, Maria da Luz, Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus!
Primeira Cristã, Maria do Amor, Soubeste seguir, teu Filho e Senhor!”

p r e p a r a r m o s 
para o 
A n i v e r s á r i o 
dos 75 anos do 
Santuário, a ser 
celebrado em 
março do ano 
que vem. Por 
isso, já neste 
mês, vamos 
começar a 
visitar as casas 
e preparar com 
alegria de forma missionária essa grande 
Festa que quer envolver você também. 
Outubro é também mês do Dízimo, mês 
de Nossa Senhora Aparecida, mês de 
eleições, mês de visita do Padre Geral 
dos Missionários Saletinos no Brasil. 
Enfim, em outubro temos muitos motivos 
para vivermos juntos como irmãos e 
irmãs. A Festa acabou, mas a Missão 
continua e Nossa Senhora da Salette nos 
convida a anunciarmos a Reconciliação e 
testemunharmos Jesus Cristo na Cidade. 
Essa é a nossa grande Missão e a Igreja 
conta contigo! Tenhamos um Feliz mês de 
outubro, sob a proteção de Nossa Senhora, 
intercedendo sempre por todos nós!



3

Palavra do Pastor

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

vendas@tejo.com.br

São José de Anchieta, Apóstolo 
do Brasil, realizou grande 
atividade missionária em nossa 

cidade e região, indo ao encontro de 
todos, porque a todos queria levar o 
Evangelho da Vida e da Salvação. Sua 
atividade missionária foi marcada por 
muitas dificuldades como podemos 
ler em sua carta ao Superior Geral:

‘Quase sem cessar, andamos 
visitando várias povoações, assim 
de índios como de portugueses, sem 
fazer caso das calmarias, chuvas ou 
grandes enchentes de rios e, muitas 
vezes de noite, por bosques mui 
escuros a socorrer os enfermos, não 
sem grande trabalho e fadiga (...). Mas 
nada é árduo para os que têm por fim 
somente a honra de Deus e a salvação 
das almas, pelas quais não duvidarão 
dar a vida’ (Carta ao Prepósito Geral, 
1560). 

A missão teve grande êxito e São 
José de Anchieta recebeu do Papa 
João Paulo II o título de Apóstolo do 
Brasil.  Qual o segredo de São José 
de Anchieta para realizar tão vultosa 
ação missionária? 

São João Paulo II nos revela o segredo 
de São José de Anchieta: ‘O segredo 
deste homem era a sua fé: José de 
Anchieta era um homem de Deus. 
Como São Paulo, podia dizer: “Scio 
cui credici” (Sei em Quem acreditei... e 
estou seguro de que Ele tem o poder 
de guardar o meu depósito até aquele 
dia) (2Tm 1,12)’ (Homilia em São 
Paulo, 03.07.1980).

São José de Anchieta, homem de 
fé, se concentrou no essencial em 
sua missão: ‘Salvar as almas para a 
glória de Deus: este era o objetivo de 
sua vida. Isto explica a prodigiosa 

A GRANDE META
atividade de Anchieta, 
ao buscar novas formas 
de atuação apostólica, 
que o levavam 
finalmente a fazer-se 
tudo para todos, pelo 
Evangelho; a fazer-se 
servo de todos a fim de 
ganhar o maior número 
possível para Cristo (cf. 
1Cor 9, 19-22)’ (São João 
Paulo II. Homilia em São 
Paulo, 03.07.1980).

São José de Anchieta 
é um belo testemunho 
para todos nós, 
discípulos missionários 
de hoje, colocados pelo 
Senhor Jesus em São 
Paulo para continuar 
a obra iniciada por ele 
e seus companheiros. 
É um testemunho 
de que podemos e 
devemos evangelizar, 
sem nos deixar deter 
pelos desafios inerentes 
à missão. Quando 
nos fixamos somente 
nas dificuldades, 
esquecemos da meta e do objetivo de 
nossa vida, perdemos a motivação e a 
vitalidade. 

Por isso que São José de Anchieta, 
após relatar as dificuldades na missão, 
recorda o objetivo central de sua vida: 
‘nada é árduo para os que têm por fim 
somente a honra de Deus e a salvação 
das almas, pelas quais não duvidarão 
dar a vida’.  

O mês missionário, que hora 
celebramos, visa recordar a grande 
meta de nossa vida de discípulos 

missionários:  anunciar Jesus Cristo, 
para difundir o Evangelho. Preparar 
bem e celebrar este mês segundo as 
orientações das Pontifícias Obras 
Missionárias fará a diferença na 
animação missionária de toda a 
comunidade paroquial, porque 
colocará toda a comunidade em 
estado permanente de missão. 

Discípulos missionários, olhem para a 
meta, para os grandes objetivos!

Dom Sergio De Deus Borges
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 

Santana
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Desde março passado temos 
caminhado pela História 
desta Paróquia, erigida para 

ser Santuário, desde o Decreto de 
sua fundação, datado de 24 de março 
de 1940. Em seu início, o complexo 
religioso, que hoje é marco da Zona 
Norte da Capital dos paulistas, tem 
exigido do Conselho Provincial um 
olhar mais cuidadoso no que tange à 
designação de Missionários Saletinos 
para atender esta comunidade.

Para cá vieram grandes sacerdotes, 
que atuaram como párocos e como 
vigários paroquiais, além de irmãos 
consagrados. Nestas páginas, 
queremos registrar, e deixar como 
lembrança à comunidade, seus 
nomes. Suas experiências e reflexões, 
certamente já estão entronizadas em 
nosso ser. Sempre haveremos de nos 
lembrar de suas homilias, reflexões, 
orientações e trabalho.

Como Párocos tivemos:

- Pe. Fidélis Willy, ms (1940-1947);

- Pe. André Duguet, ms (1947-1951);

- Pe. Pedro Rosseto, ms (1951-1961);

- Pe. Virgínio Dall’Agnoll, ms (1961-1977);

- Pe. Tercílio Tomasi, ms (1977-1979);

- Pe. João Casagrande, ms (1979-1980);

- Pe. Santo Mario Granzotto,ms(1980-1985);

- Pe. Clorário Caimi, ms (1985-1992);

- Pe. Pedro Sbalchiero Neto, ms (1992-2002);

- Pe. Ildefonso Salvadego, ms (2002-2010);

- Pe. Marcos Queiroz, ms  
(2010-até os dias atuais).

Como Vigários Paroquiais, 
tivemos os seguintes Missionários 
Saletinos: Padres Mathias Gassner, 

VIII - A CAMINHO DOS 75 ANOS 
(*)

COM SALETTE, TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO NA CIDADE

Henrique Mao, Pascal 
Rochedreux, Alberto 
Allamann, José Júnior 
Vicente, Mario Prigol, 
Napoleão Brancher, 
João Casagrande, José 
Raschelle, Leonardo 
Refiski, Onofre Babinski, 
Ângelo Soffiatti, Guido 
Gaiatto, Jacintho Pasin, 
Danilo Viero, Nadir 
Sergio Granzotto, Ático 
Fassini, Bolívar Hauck, 
Ilídio da Silva Machado, 
José Graff, Pedro 
Chingandu, Arcângelo 
Gabriel Vigne, Venâncio 
Nunda, Carlos Luna e 
Luís Carlos Teixeira. 
Atualmente são Vigários Paroquiais 
os Padres

Alfredo Granzotto, Bolívar Hauck, 
Nilto Affonso Gasparetto, e 
Guttemberg de Souza Filho.

Como irmãos consagrados tivemos 
a presença dos Irmãos Nicolau 
Martinowski e Erondino Retondini. 
Atualmente, temos a convivência 
dos Irmãos Jose Benedito Antunes e 
Flavio Jardim Silva. 

A presença desses Missionários 
Saletinos, entre nós, tem sido uma 
bênção de Deus. O trabalho e 
dedicação ao povo fiel, em consonância 
com orientação da Arquidiocese de 
São Paulo e da Congregação dos 
Missionários de Nossa Senhora da 
Salette, aqui no Brasil, tem sido prova 
constante da presença de Deus em 
nosso meio. A atuação religiosa, 
política e social desses religiosos é 
marca registrada na Arquidiocese de 
São Paulo. Os Missionários de Nossa 

Senhora da Salette constituem, no seio 
do Povo de Deus, uma Congregação 
religiosa e apostólica, consagrada ao 
Ministério da Reconciliação.

De certa forma, a população 
paulistana, aqui da Zona Norte, 
contente com esse trabalho apostólico, 
deixou registrada essa gratidão, dando 
seus nomes a vários logradouros 
públicos. Assim, em Santana, temos 
a rua Clemente Henrique Moussier; 
na Vila Mazzei, a rua Padre Leão 
Perroche; no Tremembé, as ruas 
Padre Francisco Amos Connor, rua 
Padre Fidélis Willy e rua Padre André 
Duguet; na Cachoeirinha, a rua Padre 
Pascoal Rochedreux; no Mandaqui, a 
rua Padre Agostinho Poncet e a rua 
Irmão João Creff, no bairro de Vila 
Aurora.

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
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O mês de outubro, para nós 
saletinos, leigos, religiosos 
e sacerdotes, também é 

um mês, depois das festividades 
de nossa padroeira Nossa Senhora 
da Salette, muito forte para nossa 
vocação, carisma, espiritualidade 
e missão, já que no final do diálogo 
que Maria, em La Salette, teve com 
os dois pastorzinhos (Maximino 
e Melânia), Ela os envia para 
anunciar sua mensagem de 
esperança e reconciliação. E já são 
168 anos que esta mensagem ecoa 
em várias partes do mundo.

Além desse fato importantíssimo, 
para nós saletinos, neste mês 
estamos firmando os passos e 
continuando a nossa caminhada 
rumo aos 75 anos da fundação 
de nosso Santuário Salette, que 
celebrará seu grande Jubileu 
em 2015. Por isso, neste mês, 
queremos ainda mais nos motivar 
e encorajarmos uns aos outros em 
nossa caminhada evangelizadora 
e missionária de batizados e 
seguidores dos passos de Jesus Cristo, 
o grande evangelizador e missionário 
de Deus-Pai.

Para concretizarmos este projeto, 
contaremos com o apoio e a 
orientação do Pe. Daniel Aguirre, ms 
(coordenador da Equipe Missionária 
Saletina). Sob suas orientações, 
diversos grupos de nossa comunidade 
serão preparados, através de formação 
específica, para realizar uma grande 
missão em nossa paróquia.

Esta missão, além de ser uma 
preparação para a grande celebração 
do nosso Jubileu Paroquial, também 
nos coloca em sintonia com toda a 

OUTUBRO, MÊS DEDICADO ÀS MISSÕES

Igreja Católica, presente em várias 
partes do mundo, que em 2015 
celebrará o ano missionário.

Será um tempo em que nós, como 
Igreja Povo de Deus, devemos 
retomar os processos evangelizadores 
e missionários já iniciados desde 
Sínodos e Conferências anteriores 
para nos motivarmos, como cristãos 
católicos, a darmos continuidade às 
diversas ações missionárias e não 
apenas realizar ações missionárias 
pontuais que tenham datas definidas 
de início e término, mas nos 
colocarmos em estado permanente de 
missão.

Esta necessidade brota das atuais 
reflexões feitas pelo Episcopado 
Latino-Americano e Caribenho 

(Aparecida 2007), bem como, 
da proposta feita pelo Papa 
Francisco; a sermos uma Igreja 
“em saída” (Evangelii Gaudium 
24 e 46). De fato, no ano de 2007, 
os cristãos da América Latina e 
do Caribe testemunharam um 
encontro que marcou uma virada 
histórica na vida de nossas Igrejas 
Locais, ou seja, a 5ª. CELAM - 
Conferência Geral do Episcopado 
Latino-Americano e Caribenho, 
em Aparecida. Neste novo 
Pentecostes, somos convocados, 
como batizados e seguidores de 
Jesus Cristo, a uma “firme decisão 
missionária que penetre todas 
as estruturas eclesiais e todos 
os planos pastorais de nossa 
diocese, paróquias, comunidades 
religiosas e movimentos. Nenhuma 
comunidade deve se isentar 
de entrar decididamente neste 
projeto missionário, que solicita 
todas as forças possíveis, nos 
processos constantes de renovação 
missionária, abandonando as 

ultrapassadas estruturas que já 
não testemunhem a vivência e a 
transmissão da fé.” (DAp. 365). A 
partir desta convocação, assumamos 
juntos este grande projeto missionário 
que começa já neste mês de outubro 
com a nossa missão paroquial.

Venha e participe, você e sua 
família, forme seu grupo de visita 
e evangelização em sua rua e 
vizinhança. Junte-se a nós nesta 
grande missão que nos é confiada 
para testemunhar que, através de 
Jesus Cristo, Deus habita em nossa 
cidade nas vidas de nossos irmãos e 
irmãs.

 
Irmão Flavio Jardim Silva, ms
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Comunidade em Revista

Neste ano, houve alte-
ração na forma de ce-

lebrar nosso novenário. Na 
primeira semana, de 02 a 
05 de setembro, a Novena 
transcorreu de forma iti-
nerante, visitando as paró-
quias-irmãs, aqui no Setor 
Santana. Pela ordem, as 
paróquias visitadas foram: 
Nossa Senhora Aparecida, 
Santa Teresinha, Santa Lu-
zia e Sant’Ana. As comuni-
dades locais nos receberam 
com excelente acolhida. Os 
padres Toninho, Camilo, 
Chapron e José Luís, junta-
mente com suas equipes de 

NOVENA DA PADROEIRA

liturgia e ministros extraor-
dinários da sagrada comu-
nhão, se esmeraram nas ce-
lebrações eucarísticas.

Na segunda semana, de 08 
a 12 de setembro, o Nove-
nário voltou para a casa da 
Mãe Salette, e aqui, os mis-
sionários saletinos convida-
dos, conduziram também 
com muito brilho e reflexão 
sobre o tema, em consonân-
cia com o 11º Plano Pasto-
ral da Arquidiocese de São 
Paulo, Testemunhando Je-
sus Cristo na Cidade de São 
Paulo.

Vieram, de suas res-
pectivas paróquias e 
santuários saletinos, 
os Padres Marcos 
Almeida, de Vár-
zea Grande (MT), 
Washington Crescên-
cio, do Rio de Janeiro 
(RJ), Nelci Miranda, 
de Marcelino Ramos 

RÁDIO IMACULADA CONCEIÇÃO 
– REDE MILÍCIA SAT – 1490 AM

(RS), Renildo Brito, de Sal-
vador (BA) e Ildefonso Sal-
vadego, de Curitiba (PR), 
representando o Conselho 
Provincial dos Missionários 
Saletinos no Brasil. Em to-
das as celebrações, nossos 
padres concelebraram com 
os convidados.

A cada dia, um subtema 
foi motivando a celebração: 

“Com Salette, testemu-
nhando Jesus Cristo com 
o Dom da Sabedoria; com 
o Dom do Serviço; com o 
Dom da Missão; com o 
Dom da Vida Renovada; 
com o Dom da Fé; com o 
Dom da Confiança, com 
o Dom da Alegria; com o 
Dom do Amor e com o Dom 
da Humildade”.

Padre Guttemberg de 
Souza, ms, acompanha-

do dos leigos saletinos Jor-
ge Marquesi e Mario Apo-
ne, participou do programa 
“Encontro com Maria”, 
comandado pela radialista 
Beth Lima, levado ao ar no 
dia 16 de setembro passa-
do, às 15h. Os três missio-
nários saletinos puderam 

discorrer um pouco sobre 
a Aparição e a Mensagem 
de Nossa Senhora da Salet-
te. No mesmo programa, 
ofertaram duas imagens de 
Nossa Senhora da Salette, a 
serem sorteadas entre os rá-
dios-ouvintes, que ligaram 
para o programa. Uma das 
imagens foi sorteada nes-
se mesmo dia, e a outra foi 
sorteada no dia 19 passado.

CANÇÃO NOVA

A e x e m p l o 
do ocorrido 

no ano passado, 
a Rede Canção 
Nova voltou a 
transmitir parte 
de sua progra-
mação, direta-
mente aqui do 
Santuário Salet-
te de S. Paulo 
(SP). No dia 17 
de setembro passado, dois 
programas foram trans-
mitidos, ao vivo: às 11h, o 
“Amor Vencerá”, sob o co-
mando de Sonia Venâncio 
e com a participação do 
Padre Emerson e de Nando 
Mendes; e às 15h, o “Terço 
da Misericórdia”, sob o co-
mando de Eliana Sá e a par-
ticipação de Daniela Miran-

da e do nosso Reitor e Páro-
co, Padre Marcos Queiroz, 
ms. Preenchendo ainda o 
horário da tarde, tivemos o 
Grupo de Oração da Can-
ção Nova, às 13h e a Missa, 
presidida pelo Padre Emer-
son, às 16h. Foi uma tarde 
bem participativa da comu-
nidade, que se fez presente 
em todos esses horários.
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MISSAS DO DIA 19

No dia em que ce-
lebramos o 168º. 
Aniversário da 

Aparição de Nossa Senho-
ra da Salette, a cidade de 
São Paulo (SP) amanheceu 
com o céu carrancudo, pre-
nunciando chuva, que, de 
fato, ocorreu várias vezes, 
durante o dia. Logo cedo, 
as pessoas foram chegan-
do e tomando seus lugares. 
Exatamente, às 07h, com 
transmissão pela Rede TV 
Canção Nova, teve início a 
celebração da Missa Solene, 
presidida pelo Provincial 
dos Missionários Saletinos 
no Brasil, Padre Isidro Pe-
rin, ms. Essa celebração foi 
concelebrada pelos nossos 
Padres Saletinos: Marcos, 
Alfredo, Nilto e Guttem-
berg, e também pelos Pa-
dres Saletinos, Joãozinho, 
Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo, aqui em 
São Paulo, e Davi, Pároco 
da Paróquia Nossa Senho-
ra da Salette, em Itabaína 
(atual Tancredo Neves), na 
Bahia.

Nessa celebração, os Leigos 
Saletinos do Grupo Dom 
Pedro Sbalchiero Neto, fi-
zeram a procissão que an-
tecedeu o Glória, com as 
Bandeiras do Brasil, dos 
Estados Brasileiros onde há 
comunidades saletinas, de 
Nossa Senhora da Salette, 
do Vaticano, e dos países 

onde os saletinos estão es-
palhados, em especial, a 
França, local da Aparição, 
e da Argentina e da Bolí-
via, países irmãos que com 
o Brasil têm uma interação 
muito forte.

Ao final da Missa, após a 
bênção, foi feita a coroação 
de Nossa Senhora da Salet-
te, momento sempre aguar-
dado pela comunidade, e 
que a cada ano tem um jeito 
diferente de ser. Neste ano, 
à frente da imagem de Nos-
sa Senhora da Salette, cho-
rando, colocada aos pés da 
cruz do Altar, dois jovens 
adentraram e desenrolaram 
um painel mostrando al-
guns pontos turísticos des-
ta grande cidade. No centro 
do painel, o lema: Com Sa-
lette, Testemunhando Jesus 
Cristo na Cidade. Instantes 
depois, o painel foi recolhi-
do e, a “imagem” de Nossa 
Senhora da Salette apare-
ceu ladeada por algumas 
crianças, vestidas de anjo. 
A música soou forte, a le-
tra calou fundo em nossas 
mentes e corações. As crian-
ças colocaram a coroa sobre 
a cabeça de Nossa Senhora, 
e ... Ela mexeu-se, levantou-
se, abriu os braços, numa 
acolhida fraterna, calorosa, 
tipicamente a acolhida de 
uma mãe, que recolhe seus 
filhos e os guarda. Muita 
gente chorou; que bom! 

Os sentimentos ainda co-
movem as pessoas nesta 
cidade, endurecida pelo 
concreto e pelo desamor de 
alguns.

 Mais 5 missas fo-
ram celebradas durante o 
dia: às 09h, às 12h, às 15h, 
com a presença do Padre 
Antonio Maria, que nos 
brindou com algumas de 
suas melhores canções; às 
18h e, finalmente, a últi-
ma missa do dia, às 20h, 

presidida por Dom Sergio 
de Deus, Bispo da Região 
Episcopal Sant’Ana. A co-
roação de Nossa Senhora 
da Salette voltou a ocorrer 
nas Missas das 15h e das 
20h, causando o mesmo im-
pacto ocorrido pela manhã. 
Na Missa das 20h, tivemos, 
também, a presença do can-
tor e amigo da comunidade, 
Agnaldo Rayol, que cantou 
Ave-Maria, com a voz pos-
sante e brilhante que Deus 
lhe deu.

SORTEADOS

O Sr. Pedro Augusto foi 
o feliz ganhador da 

imagem de Nossa Senhora 
da Salette, sorteada no 
programa da Rádio 
Imaculada Conceição, 
da radialista Beth Lima. 
No dia 18 passado esteve 
visitando nosso Santuário, 
conhecendo um pouco mais 

da Aparição e da Mensagem 
de Nossa Senhora da 
Salette e levou consigo a 
imagem a que fez jus. E 
a Sra. Maria de Lourdes 
Carvalho, moradora na Vila 
Formosa, aqui em S. Paulo, 
foi a ganhadora do sorteio 
efetuado no dia 19 passado.
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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

“A ideia que não é pe-
rigosa, não merece ser 
chamada de ideia.”
(Oscar Wilde, escritor irlan-
dês, falecido em 1900)

“A nobreza não é um 
direito inato, ela é defi-
nida pelos atos da pes-
soa.”
(Kevin Costner, como Robin 
Hood, em Robin Hood, O 
Príncipe dos Ladrões)

“Todos os nossos so-
nhos podem tornar-se 
realidade, se tivermos 
a coragem de perse-
gui-los.”
(Walt Disney, cineasta nor-
te-americano)

“Ouve, ó Deus, a mi-
nha súplica; atende a 
minha oração. Des-
de os confins da Terra 
clamo por ti, no abati-
mento do meu coração. 
Leva-me para a rocha 
que é alta demais para 
mim.”
(Salmo 61, 1-2)

Neste mês, indicamos o livro “Os Sacra-
mentos da Vida e a Vida dos Sacramentos”, 
de autoria do frei Leonardo Boff. É possível 
discordar das opções políticas de Leonardo 
Boff, mas, o que não é inteligente fazer, é ig-
norar sua forte formação cristã católica e sua 
reflexão, sempre lúcida e pertinente. É pre-
ciso “ver para além de qualquer paisagem e 
alcançar sempre para além de qualquer ho-
rizonte” neste mundo moderno, motivado 
pelas novidades tecno-científicas. Sua leitura 
nos remete a uma condição de vivenciarmos 
os sacramentos, em toda sua espiritualidade. 
À venda na Loja La Salette.

O assunto deste mês não 
tem a ver com nossa 

Língua, mas, é que vários 
paroquianos comentaram 
a edição de julho passado, 
na qual neste espaço, o In-
formativo abordou a forma 
correta de hasteamento da 
Bandeira Nacional, e, aí 
sim, tinha a ver com nossa 
Língua, porquanto da in-
terpretação do texto legal. 
Alguns paroquianos ale-
garam desconhecer essa 
orientação legal, outros, 
ainda, que passarão a veri-
ficar o hasteamento correto, 
principalmente nos estabe-
lecimentos bancários. 

Dentro dessa linha sobre 
símbolos nacionais, citamos 

a execução do Hino Nacio-
nal. Na Missa de Abertura 
da Festa, deste ano, mais 
uma vez, contamos com a 
presença brilhante da Ban-
da da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, acom-
panhada pelos fieis presen-
tes que cantaram o hino de 
forma brilhante. Pena que, 
ao final da música, 
muitos paroquianos 
aplaudiram a exe-
cução. Pena...

Não se aplaude a 
execução do Hino 
Nacional, por mais 
bem executado ou 
por mais emocio-
nante que tenha 
sido sua execução. 

Ao final, observa-se o si-
lêncio, o sagrado silêncio... 
que muitas vezes faz com 
que lágrimas teimosas ro-
lem por nossas faces, ou, 
que fazem nosso peito estu-
far de civilidade. Aplaudir 
a execução do Hino Nacio-
nal, é como aplaudir “mi-
nuto de silêncio”!

PENSAMENTOS
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Santos do Mês Gizela

Dia 10

Dia 16

ERIKA GUILHERME
PSICÓLOGA

Rua Francisca Júlia, 602 - Santana
11 2950.5044  | 11 2950.6178

erika.guilherme@outlook.com

CRP 06/62673

Nasceu no dia 6 de abril 
de 1726, em Muro 

Lucano, pequena cidade 
no sul da Itália. De consti-
tuição física muito frágil, 
cresceu sempre adoen-
tado e aprendeu o ofício 
de alfaiate com o pai, que 
morreu quando ele tinha 
14 anos.  Com a aprova-
ção da mãe, quis tornar-se 
um frade capuchinho, mas 
foi recusado por ter pouca 
resistência física. Arrimo 
de família, foi trabalhar 
numa alfaiataria da cidade 
e, mais tarde, colocou-se a 
serviço do Bispo de Lacedô-
nia, conhecido pelos modos 
rudes e severos. Suportou 
esse serviço por vários anos, 
até a morte do bispo. Com 19 
anos, voltou para Muro Lu-
cano e montou uma alfaiata-
ria. Recebia um bom dinhei-
ro. Dava o necessário para 
sua mãe e suas irmãs e com 
o restante ajudava os pobres. 
Na cidade, todos sabiam que 

SÃO FRANCISCO BÓRGIA

Nasceu no dia 28 de outu-
bro de 1510, em Gáudia, 

Espanha. Era parente distan-
te do Papa Alexandre VI e 
sobrinho de São Fernando II, 
rei católico de Aragão e Cas-
tela. Francisco foi educado 
dentro dos princípios cris-
tãos, o que possibilitou o ple-
no exercício de sua vocação 
de vida dedicada somente a 
Deus. Na infância foi pajem 
da corte do rei Carlos V e 
depois foi amigo confidente 
do rei. Cresceu entre os li-
vros. Preferia os de cultura 
clássica e, principalmente, 
os de assuntos religiosos. 
Essa mesma educação ele 
repassou, mais tarde, para 
os seus oito filhos. Tinha 19 

anos quando se casou com 
Eleonora de Castro e, aos 
20 anos, recebeu o título de 
marquês. Apesar das atri-
buições político-administra-
tivas, foi um pai dedicado e 
atencioso, e sempre unia a 
família nas orações diárias. 
Da mesma forma, cuidou de 
seu povo quando se tornou 
vice-rei da Catalunha. Sua 
administração foi justa, leal 
e cristã e todos tinham livre 
acesso ao palácio. Depois das 
sucessivas mortes de seu pai 
e de sua esposa, decidiu en-
tregar-se totalmente ao servi-
ço de Deus. Em 1548, passou 
a administração para o filho 
herdeiro, fez votos de po-
breza, castidade e obediên-

cia e entrou, oficialmente, 
para a Companhia de Jesus. 
Meses depois o papa quis 
consagrá-lo cardeal, mas ele 
recusou. Logo foi eleito su-
perior-geral da Companhia. 
Nesse cargo, imprimiu suas 

SÃO GERALDO MAJELA

Geraldo dava o dote necessá-
rio às moças pobres que de-
sejavam ingressar na vida re-
ligiosa e até conseguia a vaga 
de noviça. Em 1749 uma mis-
são de padres Redentoristas 
esteve em Muro Lucano e 
Geraldo importunou tanto o 
superior, Padre Cafaro, que 
conseguiu ingressar na vida 
religiosa. Foi mandado para 
o convento de Deliceto, em 
Foggia. Enquanto era pos-
tulante, passou por muitas 
tentações e aflições, mas re-

sistiu e venceu todos os obs-
táculos. Com 26 anos pro-
fessou os primeiros votos 
e surpreendeu a todos com 
seu excelente trabalho de 
apostolado, simples, humil-
de, obediente, de oração e 
penitência. Possuía os dons 
da cura e do conselho e, 
com isso, converteu inúme-
ras pessoas. Mesmo sendo 
muito querido no convento 
e na cidade, em 1754 viu-se 
envolvido num escândalo 
provocado por uma jovem 
que ele ajudara. Néria Cag-

giano, não se adaptou à vida 
religiosa, voltou para casa e, 
para explicar sua atitude, es-
palhou mentiras e calúnias 
e escreveu uma carta ao su-
perior, acusando Geraldo de 
pecados de impureza com 
uma outra jovem. Chamado 
para defender-se, Geraldo 
preferiu manter o silêncio. 
Como castigo ficou sem rece-
ber a santa comunhão e sem 
ter contato com outras pes-

soas de fora do convento. So-
mente depois que a calúnia 
foi desmentida pela própria 
Néria, em uma outra carta, 
é que Geraldo pode voltar a 
receber a eucaristia e a traba-
lhar na defesa da fé e na as-
sistência aos pobres. De saú-
de sempre frágil, morreu no 
dia 16 de outubro de 1755, no 
Convento de Caposele, com 
29 anos de idade. Após sua 
morte, começaram a ser re-
latados milagres atribuídos 
à sua intercessão, especial-
mente em partos difíceis. Em 
1893 foi beatificado e decla-
rado “Padroeiro dos Partos 
Felizes”. Foi canonizado em 
1904 pelo Papa Pio X.

principais características de 
santidade: a humildade, a 
mortificação e uma grande 
devoção à Eucaristia e à Vir-
gem Maria. Fundou o primei-
ro Colégio Jesuíta em Roma, 
depois outro em Gáudia, sua 
terra natal, e mais vinte espa-
lhados por toda a Espanha. 
Enviou as primeiras missões 
para a América Latina Espa-
nhola. Foi um severo vigi-
lante do carisma original dos 
Jesuítas, impondo a todos a 
hora de meditação cotidiana. 
Morreu no dia 30 de setem-
bro de 1572, deixando vários 
escritos sobre espiritualida-
de. Foi beatificado em 1624 e 
canonizado em 1671.
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DIZIMISTAS 
ANIVERSARIANTES 

 EM OUTUBRO

01 Maria Lucia Gomes Cerri
 Antonia Aparecida Inomoto
02 Maria Auxiliadora S. Pontedeiro
 Elizabeth Pereira França
 Carmem Silvia Andrade
	 Sueli	Paulina	Ritter
03 Dorotea Mendes da Costa
04 Mario Apone Filho
 Maria Orlandeli Ferraz
05 João Andrijic Malandrin
 Luiz Carlos dos Santos Fial
06 Genesio Gomes da Silva Junior
 Mauro Russo
07 Maria Fabiana Ferro Guerra
 Joana Bilecki Cunha
08	 Elaine	do	Nascimento	V.	Serafim
 Ivan B. Filgueiras
 Jones Vili Festa
10 Silvêta dos Santos
12 Aparecido Luiz Camacho Gomes
13 Iracy Barrocal Rodrigues
14 Renato Luiz de Sa
 Sandra Regina Wakamatsu
 Gilda Coelho Storoli
15 Yuri Azevedo de S. Pomarole
 Claudia Medori Manfredo
16 Roberval Antonio
17 Edviges Mendes da Costa
 Talita Aparecida Astorino
18 Ana Maria da Rocha Leite
19 Marcio Dias Gonçalves
20 José Carlos Avila Aira
 Flavio Andre Antunes dos Santos
21	 Eddy	Costa	Rossetto
 Arthur Francisco de Oliveira
 Edina Cirley Roberta dos Reis
22 Maria Salome dos Santos
 Lidice Neyde S. Astrini
 Luiz Susumo Uherara
23 Aparecida de Lourdes Zakas
 Marco Antonio Albano Ferreira
 Luis Marco de Figueiredo
24 Joaquim Gomes Artur
 Claudivino de Oliveira Marinho
 Pe. Bolívar Hauck, Ms
26 Mario Machado
27 Paulo Sergio Barbosa
 Aline A. Buzato Borges Nascimento

www.emporiodapapinha.com.br

Comidas Orgânicas

Para Crianças e Adultos

Rua Augusto Tolle, 84 - Santana

lojasantana@emporiodapapinha.com.br

Fone: 2614-9008

No dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, 
houve muitas atividades nessa manhã, por conta 
dos festejos da Padroeira. O Grupo de Escoteiros 

Apuã, aqui de nossa comunidade, foi designado para 
proceder o hasteamento e o descerramento da Bandeira 
Nacional. Exatamente, às 08h, comandados pelo chefe Euler... 
procederam o hasteamento de nossa Bandeira, que tremulou 
o dia inteiro ao sabor dos ventos. Ao final do ato, foi entoado 
o Hino Nacional pelos fieis presentes, liderados por nosso 
Pároco, Padre Marcos Queiroz, ms.

Para o descerramento da Bandeira, às 18h desse dia, o 
Grupo convidou a Redação deste Informativo para ajudar 
na cerimônia. A Redação agradece a gentileza do convite e 
exalta o trabalho desses valorosos jovens, talvez o último 
baluarte de civilidade e respeito aos símbolos nacionais.

Redação

HASTEAMENTO E DESCERRAMENTO 
DA BANDEIRA
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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

No domingo, 28 de setembro, às 18h, teve início a Missa de 
Encerramento dos festejos em honra a Nossa Senhora da 

Salette, pelo 168º. Aniversário de sua aparição, na montanha de La 
Salette, na França.

Presidida pelo Padre Marcos Queiroz, ms, Reitor e Pároco deste 
Santuário, e concelebrada pelos nossos Vigários Paroquiais: Padres 
Alfredo Granzotto, Nilto Gasparetto e Guttemberg de Souza. A 
ausência do Padre Bolívar Hauck, ms, notada e sentida por todos 
nós durante setembro passado, deveu-se a sua estada em Curitiba 
(PR), onde está em tratamento médico. 

Nessa missa, a pedido da comunidade, marcando de vez o 
encerramento da Festa deste ano, aconteceu a coroação de Nossa 
Senhora da Salette, sempre um momento de alegria e reflexão, além 
da expectativa sobre o que e como vai acontecer.

A atuação da Srta. Nathalia Moreira, no papel de Nossa Senhora da 
Salette, a todos encantou e fez, como sempre, lágrimas escorrerem 
por muitas faces. E fica a pergunta: O que vai acontecer no próximo 
ano?

QUERMESSE E BINGO

Durante quatro finais de 
semana, em setembro 
passado, nossa comu-

nidade festejou o 168º. Ani-
versário da Aparição de Nossa 
Senhora da Salette, com muita 
alegria e trabalho esmerado. 
Às vezes com frio, às vezes 
com calor, com chuva, mas, 
sempre com aquele sorriso 
convidativo, aquele sorriso 
amigo, que abre portas.

Muita gente veio nos visitar 
por essa época, ficando encan-
tados com nossa comunidade. 
As celebrações religiosas já se 
tornaram cartão de visita. Os 
resultados estão sendo avalia-
dos e, com certeza, apontarão 
para o sucesso.

Desde a qualidade da alimen-
tação oferecida, para diversos 
gostos e paladares, passando 
pelo Bingo, onde nossos pa-
roquianos têm um momento 
de descontração, apostando 
na sorte para levar para suas 
casas, as prendas ofertadas 
pela comunidade. Tudo isso, 

as barracas de alimentação e o 
resultado financeiro do Bingo 
são revertidos para o Santuá-
rio, que, através do CPAE – 
Conselho Paroquial de Assun-
tos Econômicos e Administra-
tivos, administra a política de 
investimentos e reformas de 
nossa comunidade.

Se a Festa da Padroeira deste 
ano terminou, já se pensa na 
Festa da Padroeira do próximo 
ano, quando viveremos o 75º. 
Aniversário de Fundação des-
te Santuário.

PROCISSÃO – 28/9 – 16h

As ruas da cercania do 
Santuário Salette rece-
beram a Procissão, que 

caminhou lentamente, pre-
nunciando o fim das festivi-
dades da Padroeira deste ano. 
Havia um certo ar de tristeza 
pelo final das festividades e ce-
lebrações, mas, no interior dos 
corações dos fieis, havia a ale-
gria do dever cumprido, o en-
tusiasmo pela renovação, a ex-
pectativa pelos serviços pasto-
rais do próximo ano, quando, 
em missão, nossa comunidade 
estará saindo da área interna 
deste complexo religioso, visi-

tando as casas e os edifícios da 
cercania, testemunhando Jesus 
Cristo na Cidade de São Paulo, 
com Salette no peito, e os dons 
que Deus nos deu: “Com Salet-
te, testemunhando Jesus Cristo 
com o Dom da Sabedoria; com o 
Dom do Serviço; com o Dom da 
Missão; com o Dom da Vida Re-
novada; com o Dom da Fé; com o 
Dom da Confiança, com o Dom da 
Alegria; com o Dom do Amor e 
com o Dom da Humildade”.

O final da Procissão antecedeu 
à Missa das 18h, do domingo, 
28 de setembro.

ENCERRAMENTO DA FESTA
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Santana   tel. 11. 2973-6044
Rua Voluntários da Pátria, 2201

Tremembé  tel. 11. 2204-4077
Rua Ma. Amália Lopes de Azevedo, 271

Shopping Parque Santana  tel. 11. 2208-8730
Rua Cons. Moreira de Narros, 2780 - Lj 1042

Solução para seus olhos desde 1966
www.oticavoluntarios.com.br

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

Gotas da Espiritualidade Saletina

PRINCÍPIOS DE VIDA E DE ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS SALETINOS

29 Testemunhe seu amor a Deus, dedicando-se à Igreja.

Texto elaborado por Mario Apone – ms - 
Compilado por Jorge Marquesi - ms

A Regra de Vida dos Missionários Saletinos diz, no número 4: “Animados pela 
Espírito Santo que levou o filho de Deus a viver nossa condição humana e a morrer 

sobre a cruz para reconciliar o mundo com seu Pai, nós, à luz da Aparição de Nossa Senhora 
da Salette, queremos ser servidores devotados do Cristo e da Igreja em vista do cumprimento 
do Ministério da Reconciliação.” Somos Igreja e na Igreja realizamos nossa missão. O 
Leigo Saletino é “construtor” da Igreja Povo de Deus, comunidade viva em torno 
do Cristo Ressuscitado.

Num país de dimensão continental como 
o nosso, onde as culturas regionais 

são diferentes, os costumes também são 
diferentes e a expressão religiosa se realiza 
de diversas maneiras. Portanto, fica difícil, 
senão impossível, estabelecer uma única forma 
de atuação. Seguindo esses princípios, nós, 
Leigos Saletinos, temos total liberdade de viver 
nossa Espiritualidade Saletina, onde quer que 
estejamos, atuando, principalmente como 
Agentes da Reconciliação. 

Em nossas comunidades, atuamos como 
Catequistas, como Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão, como voluntários nos 
diversos Centros Sociais. Trabalhamos em 
ministérios de cantos e em equipes de liturgia; 
auxiliamos nos diversos Conselhos Paroquiais. 
Praticamente, em todos os segmentos 
pastorais, há, ao menos um Leigo Saletino 
atuando. Pretendemos ser, um braço estendido 
dos Missionários Saletinos, das diversas 
comunidades espalhadas pelo país.

Com o propósito de sermos firmes na fé, 
abraçando a Espiritualidade que emana da 
Montanha de La Salette; nos mantemos firmes 
na esperança de que nossa atuação possa ser 
um elo de reconciliação; procuramos agir com 
esmerado amor ao próximo; sabedores que 
somos de que a solidariedade reconciliadora é 
junção da fé, da esperança e da caridade.

Como Agentes da Reconciliação: Buscamos 
viver, primeiramente a nível pessoal, o carisma 
da Reconciliação; Procuramos incentivar a 
vivência da espiritualidade da reconciliação em 

LEIGOS SALETINOS – UNIDADE E PREPARAÇÃO
todos os  espaços do cotidiano, 
promovendo a paz e o bom 
entendimento; Atuamos na 
formação e no preparo de 
lideranças junto ao povo das 
comunidades em que vivem; 
Nos colocamos à disposição 
dos Missionários Saletinos 
nos projetos emanados da 
Província ou das próprias 
paróquias e santuários, com 
um engajamento efetivo; 
Promovemos a entronização 
de imagens e difusão da 
mensagem de Nossa Senhora 
da Salette; Promovemos 
romarias a locais santos, de 
preferência aos Santuários 
Saletinos e Ajudamos na formação de novos 
agentes de pastorais.

Representando nossa UNIDADE, temos alguns 
“símbolos”: Nossa Bandeira, nosso Hino, 
nosso Símbolo de Pertença, nossas Camisetas, 
nossas Orações, nosso Dia Internacional – 11 
de setembro, nossos Princípios de Vida e de 
Espiritualidade, nossos Princípios Orientativos, 
nossas Comunidades, nossos Missionários 
Saletinos, nosso Deus, nossa Mãe Salette, e 
nossa Igreja. 

Essa unidade, afora os “símbolos”, nos remete a 
uma vida fraterna, a uma família. No Capítulo 
Geral de 2012, nos Estados Unidos, a Decisão 
No. 7, estabeleceu que, doravante, fazemos parte 
de uma grande família: a Família dos Saletinos: 
missionários, religiosos e leigos irmanados 

na mesma fé e no mesmo 
propósito. Como membros 
dessa grande família, vivemos 
incertezas, dramas e alegrias. 
Se não somos unanimidade, 
somos necessários. Buscamos 
nosso espaço, convivemos 
com diferenças. Temos um 
propósito e um carisma a 
defender e a viver no nosso 
cotidiano. 

Não viemos para fazer, mas 
para ser. Desde o início 
ficou claro que não seríamos 
mais um grupo a executar 
tarefas e funções em nossas 
comunidades, até porque isso 

já o fazíamos... e muito. Desde o início soubemos 
que nossa responsabilidade é “perpetuar o Fato 
da Aparição e da Mensagem Reconciliadora 
de Salette”. Não sabemos se a Espiritualidade 
Saletina é capaz de mudar o mundo, mas, 
diante dela, é preciso mudar de vida.

La Salette não é uma devoção suplementar; é 
um retorno ao essencial da fé, um encontro a 
que não se pode faltar, a graça de uma vida. 
Que Deus nos dê, não somente a nós, Leigos e 
Leigas Saletinos, mas a toda Família Saletina, 
muita saúde e sabedoria em nossa caminhada; 
que possamos, sempre, discernir o que é a 
vontade de Deus.


