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ENVIO MISSIONÁRIO
No dia de Nossa Senhora da
Salette, aconteceu a Missa do
Envio Missionário dos paroquianos que se inscreveram
para a Grande Missão em
celebração aos 75 anos de
fundação de nossa Paróquia.
VISITA CANÔNICA

SUSTENTABILIDADE
Os catequizandos apresentaram
seu trabalho sobre sustentabilidade,
importante etapa de evangelização.

Missionários saletinos, membros do Conselho Geral,
Padres Musgni e Bachant, visitaram nossa comunidade no
período de 18 a 22 de outubro passado.

A CAMINHO DOS 75 ANOS
Continua a saga dos
75 anos de fundação
da Paróquia Nossa
Senhora da Salette.

OPERÁRIOS DO SENHOR
Os missionários saletinos, na visão de
uma paroquiana.

Editorial

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SALETTE
R. Dr. Zuquim, 1746 – Santana – S. Paulo – SP
CEP 02035-022 – Fone: (11) 2281-9499
Fax: (11) 2950-5438
Home page: www.portalsalette.com.br
e.mail: secretaria@nsrasalette.org.br

Pároco e Reitor
Pe. Marcos Antonio Pereira Queiroz, MS
Vigários Paroquiais e Religiosos
Pe. Affonso Nilto Gasparetto, MS
Pe. Alfredo Granzotto, MS
Pe. Bolívar Hauck, MS
Pe. Guttemberg Edson de Souza Filho, MS
Ir. Flávio Jardim Silva, MS
Ir. José Benedito Antunes, MS
Expediente da Secretaria
De Seg. a Sáb.: das 08h às 17h
Domingo
: das 08h às 12h
Horário de Missas
Segunda-Feira:
De Ter. a Sex.:
Sábado:
Domingo:

07h
07h e 19h30
07h e 17h
07h, 09h, 11h e 18h30

Missas com outros horários
Dia 19 de cada mês:
se de Seg. a Sex.: - 07h, 15h e 19h30
se Sábado:
- 07h e 17h
se Domingo:
- 07h, 09h, 11h e 18h30
1ª Terça do mês: - Hospital San Paolo – 15h
1ª Quarta do mês: - Missa dos Enfermos e
do Grupo de Oração – 15h
Sábado:
- Hospital Mandaqui – 15h30
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NOSSA SENHORA DA SALETTE
Fone: (11) 2959-0371
Atendimento: de Seg. a Sex.: das 08h30 às 12h
CAPELA SANTA CRUZ
R. Voluntários da Pátria, 2678 – Santana
S.Paulo – SP
CEP 02402-100 - Fone: (11) 2978-5011
Expediente da Secretaria: de Seg. a Sex. das 13h às 17h

INFORMATIVO SALETTE - EXPEDIENTE
Direção
- Pe. Marcos Antonio P. Queiroz, MS
Jornalista Resp. - Cintia Carmin - MTB nº 27.604
Redação
- Mario Apone
Diagramação
- Valdir Medori Jr
Fotografia
- Dirce Trepichio e Antonio Grandi
Revisão
- Daniel Neri
Distribuição e
Contatos
- Moysés Gomes Cruz
Impressão Gráfica -   Gráfica Reproduz – (11) 3533-1112
O Informativo Salette é uma publicação mensal do
Santuário Nossa Senhora da Salette, em S. Paulo – SP.

Distribuição Gratuita
Tiragem: 3.000 exemplares.
Os artigos assinados são de total
responsabilidade de quem os escreve.

2

Estamos vivendo um Tempo de Missão!
“Por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados?” (Mt 20,6) - Muitos sinais de
Verdade, Vida e Salvação se realizam de
forma simples, discreta, sem estardalhaço. São sinais que nos convidam a exercer nossa vocação como cristãos: seguir a
Cristo, sermos Profetas, Sacerdotes e Reis,
participarmos da construção do Reino,
aqui e agora, servindo o outro para a sua
salvação. Devemos reconhecer estes sinais
e atender ao chamado que é para todos.
Com coragem, esperança e fé no “Deus das
surpresas” sair de nós mesmos e irmos ao
encontro do outro.
‘‘Porque ninguém nos contratou... Vão
vocês também para a minha vinha.”
(Mt 20,7) - Uma resposta ao convite da
Bela Senhora que, por duas vezes pede:
“Transmiti isso a todo o meu povo” e ao chamado do Papa Francisco para que a Igreja

saia: “Que nos
mova o medo de
nos encerrarmos
nas
estruturas
que nos dão uma
falsa proteção, nas
normas que nos
transformam em
juízes implacáveis,
nos hábitos em que
nos sentimos tranquilos, enquanto lá
fora há uma multidão faminta e Jesus repetenos sem cessar: ‘Vós mesmos, dai-lhes de comer.’ (Mc 6,37)” (Papa Francisco EG, n.49).
Parabéns e obrigado a todos que deram o
seu “Sim”. Bem-vindos sejam os que vierem a se juntar. Um bom trabalho para todos, juntos, misturados e Alegres!
José Carlos Ávila Aira
Grupo de Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
“Como são belos os pés do mensageiro que
anuncia a Paz...”

C

aros irmãos e irmãs, chegou novembro, e
o ano litúrgico vai se encerrando e vamos
vivendo a chegada do Advento. Iniciando o
mês, celebramos a Festa de Todos os Santos,
e a esperança da Ressurreição rezando por
todos os finados. O mês de novembro, que
parece sem muitas motivações, nos engana,
posto que muita coisa Deus colocou no nosso
caminho nesse mês.
Enquanto Missionários Saletinos, estamos
vivendo os primeiros passos após a eleição
do Novo Conselho Provincial, recentemente
eleito no final de outubro e que terá a Missão
de coordenar a Missão Saletina na Província
Brasileira nos próximos três anos. Queremos
desejar ao Novo Conselho, ânimo e força,
na esperança que temos e na intercessão da
Mãe Reconciliadora. Também teremos o II
Encontro Nacional dos Leigos Saletinos, em
Curitiba(PR), reunindo leigos e leigas de
várias partes do Brasil, um encontro em que a
Família Saletina se une no mesmo carisma: a
Reconciliação.
Vamos avançando na Missão Paroquial,
que vai ganhando força e testemunhando
Jesus Cristo na Cidade e preparando-nos
para viver a grande Festa dos 75 anos de
Fundação da Paróquia Salette. É bonito de
ver nossas lideranças vivendo esse clima de
Evangelização, de coragem, de empenho
e de zelo pela Igreja, testemunhando Jesus
em nossas ruas e avenidas. Parabéns aos
Missionários e Missionárias, a Paróquia Salette
se engrandece com o trabalho de vocês e a
Igreja agradece esse bonito trabalho e missão.
A nível de Lideranças e Pastorais recentemente

tivemos um Encontro
de aprofundamento
do Documento 100
da CNBB, “Paróquia,
comunidade
de
comunidades”,
o
que nos ajudou a ver
os desafios paroquiais sobretudo em nossa
realidade urbana e a busca de vivermos
em comunhão formando um só corpo e
valorizando todos os dons. Também a nível
paroquial já estamos planejando nossa vida
pastoral para o ano de 2015 para que possamos
ir mais além, avançarmos e continuarmos o
nosso Caminho seguindo os passos de Jesus.
Faça você também esse caminho de irmãos e
irmãs! Caminho de peregrinos em busca do
Reino Novo, caminho que se faz caminhando,
caminho de passos largos e curtos, caminho
de estradas e atalhos, de buracos e veredas,
caminho de pedras a arrancar, vales e montes
a subir, caminhos de flores a perfumar e de
horizontes a contemplar, caminho em direção
ao Reino definitivo, caminho que se faz no dia
a dia, caminho de mãos dadas e de oração,
caminho de força e esperança, de turbulências
e de Reconciliação, caminho que se faz
também com a sua vida pois viver é caminhar.
Não se esqueça que o Advento vem aí e é um
tempo propício para nos prepararmos para
o Nascimento do Senhor fazendo a Novena
do Natal. Na Loja de Artigos Religiosos do
Santuário você já pode encontrá-la e fazer
a sua preparação em família, com amigos e
vizinhos.
Pe. Marcos Queiroz, MS
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

Polo missionário...

O

Papa Francisco nos chama a
fazer da paróquia um ‘polo
missionário’, porque a Paróquia
é a própria Igreja que vive no
meio das casas dos seus filhos e
filhas, o âmbito eclesial que garante o anúncio do Evangelho, a
caridade generosa e a celebração
litúrgica. Como ‘polo’, a Paróquia
tem dois movimentos principais:
atrair e impulsionar.
Para que uma Paróquia se torne
um polo de atração para as pessoas, devemos fundamentar na
oração e na contemplação todas
as atividades que nos propusemos a realizar, com a ajuda de
Deus e em Seu nome. São João
Paulo II assevera que: ‘O nosso
tempo é vivido em contínuo movimento que muitas vezes chega
à agitação, caindo-se facilmente
no risco de ‘fazer por fazer’. Há
que resistir a esta tentação, procurando o ‘ser’ acima do ‘fazer’.
A tal propósito, recordemos a
censura de Jesus a Marta: “Andas
inquieta e perturbada com muitas
coisas; mas uma só é necessária”
(Lc 10,41-42) (NMI, 15).
O ‘doce jugo’ da oração e da contemplação vivido na fé e na comunidade fará suscitar em nós
um dinamismo novo, o qual nos
levará a investir em iniciativas
missionárias o entusiasmo que
sentimos. É o segundo movimento do ‘polo’: impulsionar a mis-

vendas@tejo.com.br

são, olhar para frente.
“O próprio Jesus nos adverte: ‘Quem, depois de
deitar a mão ao arado,
olha para trás, não é apto
para o Reino de Deus’ (Lc
9,62). Na causa do Reino,
não há tempo para olhar
para trás, menos ainda
para dar-se à preguiça.
Há muito trabalho à nossa
espera ...” (NMI 15).
Parece que alguns querem
olhar para trás, isto é querem manter tudo como
está sem nenhuma renovação, sem abrir a porta
aos outros, sem sair em
missão. Até dizem: nossas
pastorais e comunidades
estão abertas, mas não vão
ao encontro das pessoas e
não suscitam a missão.
São João Paulo II disse que, agora, devemos olhar para a frente,
temos de “fazer-nos ao largo”
confiados na palavra de Cristo.
Olhar para frente é, a partir da
oração e da contemplação, suscitar e conservar no coração dos
membros da comunidade o zelo
pelo anúncio do Evangelho.
Olhar para frente é estimular a
dimensão missionária dentro da
própria paróquia, promovendo
formação especifica para os membros das pastorais, movimentos,

serviços e associações. Olhar para
frente é realizar uma acolhida
afetiva e efetiva de todos que encontrarmos e abrir o coração para
o encontro com Jesus; é fazer
discipulado a partir do encontro
com Cristo Jesus.
A partir da oração e da contemplação, olhando para frente, seremos polo de missão e faremos de
nossas Paróquias e Comunidades
polos irradiadores do amor de
Deus, em Cristo Jesus.
Dom Sergio de Deus
Bispo da Região Episcopal Sant’Ana

Fones: 3228-0802
3228-0345
Fax: 3227-2731
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IX - A CAMINHO DOS 75 ANOS
COM SALETTE, TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO NA CIDADE
Grupos de Canto e
Equipes de Liturgia
e Ministros Extraordinários da Sagrada
Comunhão, específicas para cada missa
do Santuário.

U

m complexo arquitetônico moderno, amplo, bem
cuidado, adequado para crescer
internamente e fazer frente às
necessidades pastorais; edificações de apoio ao atendimento:
Centro Social, Lanchonete, Salão
de Festas, Salão Paroquial e Salas
de Aula, usadas diariamente pela
comunidade. Todo esse complexo exige um número muito grande de religiosos e fieis para gerir
e atender as necessidades da comunidade.
O Calendário Pastoral de 2014,
mostra, simplesmente, 755 (setecentos e cinquenta e cinco)
agentes de pastorais distribuídos
entre 32 (trinta e duas) pastorais
e movimentos, além de 3 (três)
Praesidiuns da Legião de Maria,
vários Grupos de Oração, vários

4

Para gerir tudo isso,
uma comunidade religiosa, composta de
5 (cinco) sacerdotes
e 2 (dois) irmãos consagrados. De acordo com o Diretório
Provincial dos Santuários Saletinos, o
Santuário Salette de
São Paulo (SP) possui um Conselho Superior, denominado CSS –
Conselho Superior do Santuário,
composto pelo Superior Provincial dos Missionários Saletinos do
Brasil, pelos Missionários Saletinos aqui alocados, mais os Coordenadores do CPP, do CPAE, dos
Eixos do Serviço, do Diálogo, do
Anúncio e do Testemunho, e um
assessor. O CSS é o órgão decisório do Santuário.
Coordenando as pastorais, grupos
e movimentos, há o CPP – Conselho Paroquial de Pastorais, que é
o órgão formativo e informativo,
cabendo-lhe, ainda, dar ciência
das decisões e programações do
CSS, além de implementar suas
próprias ações através de partilhas
fraternas em suas reuniões, abrin-

do espaço para sugestões e ponderações da comunidade.
Para cuidar do patrimônio do
Santuário, há o CPAE – Conselho
Paroquial de Assuntos Administrativos e Econômicos, regido segundo as normas da Arquidiocese de São Paulo e da Província da
Imaculada Conceição dos Missionários de Nossa Senhora da Salette no Brasil. Entende-se por patrimônio do Santuário, todos os bens
temporais existentes, isto é, todos
os ativos, inclusive os financeiros.
A presença da comunidade durante as celebrações e eventos, durante o ano inteiro, mostram uma
comunidade ativa e participante,
consciente do papel a ser desempenhado, papel esse desenhado e
definido a partir do Concílio Vaticano II, através dos vários documentos conciliares que tratam
desse assunto.
O papel dos leigos, fieis e agentes
de pastorais, que estão engajados
na Proposta Missionária, em comemoração aos 75 anos de fundação da Paróquia Nossa Senhora
da Salette, se torna vital para o sucesso da empreitada. Muitos estão
engajados; caso você ainda não se
decidiu a participar, pense bem;
faça uma reanálise e faça sua inscrição na Secretaria Paroquial.
Redação

I INTEGRA SALETTE

R

ealizou-se, no dia 20 de setembro
passado, no Colégio Santana, o
I Integra Salette. Organizado pelos
jovens que se crismaram, em maio
deste ano, aqui no Santuário Salette,
o evento teve por objetivo aumentar
a interação e promover a integração
entre os jovens das diferentes pastorais e movimentos do nosso Santuário. Estavam presentes cerca de 40 jovens, entre 13 e 25 anos de idade, que
participaram de atividades esportivas
como: futsal, voleibol, basquetebol e
gincanas diversas.
Além dessas atividades, o evento

contou com a presença da Banda Andar 03,
formada por jovens
de nossa comunidade,
que foi a responsável
pela animação musical
da manhã. Pe. Marcos
Queiroz, ms, reitor e
pároco, também prestigiou o evento. O Integra Salette também
teve função social e
arrecadou brinquedos novos que foram entregues às crianças residentes
do Instituto Curumim, localizado no
bairro Parque Mandaqui, no dia 10

de outubro. Considerando o sucesso
desse primeiro evento, espera-se que
o II Integra Salette seja realizado em
breve.

ELES SÃO OPERÁRIOS DO SENHOR, NÃO NOS PERTENCEM!

N

o segundo dia da Novena a Nossa
Senhora da Salette, na Paróquia de
Santa Terezinha, o Pároco, Padre Camilo Prosiro, inicia a homilia com a leitura
da primeira Epístola de são Paulo aos
Coríntios, capítulo 1, 11-13: “Pois acerca
de vós, irmãos meus, fui informado pelos
que são da casa de Cloé, que há contendas
entre vós. Refiro-me ao fato de que entre vós
se usa esta linguagem: eu sou discípulo de
Paulo; eu de Apolo; eu de Cefas; eu de Cristo. Então, estaria Cristo dividido?”
Ao ouvi-la, salta sob meu subconsciente uma reflexão apontando às muitas
vezes que se fala e se ouve expressões
como estas: o melhor pároco do santuário foi o padre X; outros afirmam, que
o melhor e mais completo, foi o pároco
Y. Pairam comentários, ora enaltecendo
as qualidades, ora criticando, impiedosamente, os defeitos e falhas dos preferidos. As opiniões divergentes dividem
a comunidade e são julgadas negativas
e reprováveis. Na realidade, são fatos
sociologicamente comuns nos grupos
humanos, quer social, político e religioso. Mas, se esses fenômenos forem
observados sob o prisma, unicamente

religioso, parece-nos
que essas críticas negativas e preferenciais
de cada um, refletem,
nada mais que a exaltação das qualidades
específicas de cada
obreiro que, na Messe
do Senhor, formam o
corpo santo da Igreja.
No Memorial do Santuário estão documentados os currículos de
todos os párocos, desde 1940, descrevendo
a formação religiosa e
o desenvolvimento do trabalho, registrando a caminhada sacerdotal de cada
um deles. Folhando esses documentos e
a convivência com esses pastores, lançamos, muitas vezes, pequenas e simples
frases que podem sintetizar o perfil de
alguns. Citamos, por exemplo, o Padre
Virgílio, calmo, tranquilo, e que enfrentou grandes dificuldades no início da
construção da igreja, na década de 1960;
Padre Caime, muito amigo e solícito
para trabalhar junto ao Cardeal dom

Paulo Evaristo Arns;
Padre Pedro Sbalchiero, grande divulgador da Mensagem de
Nossa Senhora da Salette; Padre Ildefonso,
construtor de obras
importantes na Paróquia, famoso por suas
eloquentes homilias;
e Padre Marcos Queiroz, atual pároco, o artista e sonhador, com
criações que embelezam o ambiente, e de
eventos e cerimônias
litúrgicas marcantes.
Portanto, os diferentes se unem, cada
um contribuindo com seus talentos
e dons agraciados pelo Espírito Santo e que fazem a história da evolução e crescimento da Igreja. Segundo
são Paulo, eles não nos pertencem,
mas estão inteiramente ao serviço da
obra de Deus. Nos corações dos paroquianos, deixam lastros e marcas de
lembranças e saudades.
Tonica

ANDORRA
2206-4435
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Comunidade em Revista
01 e 02 – MISSÃO PAROQUIAL – 75 ANOS

C

om a presença do Padre Daniel Aguirre, ms,
Coordenador da Equipe
Missionária dos Missionários Saletinos do Brasil, e
dos nossos Padres Marcos, Nilto e Guttemberg,
além do Irmão Flavio, teve
início a apresentação da
proposta de animação missionária para o Santuário
Salette, aqui de São Paulo
(SP), tendo em vista seu
Jubileu de Diamante (75
anos). A proposta apresentada abrange o período de
2014/2015, com o propósito
de fazer memória e celebrar
os 75 anos de existência do
Santuário Salette, testemunhando Jesus Cristo nesta
cidade. A missão tem ainda
o propósito de fomentar um
despertar missionário e vocacional saletino, a fim de
tornar a Aparição e a Mensagem de Nossa Senhora da
Salette, bem como do carisma da Reconciliação, mais
conhecidos. A proposta foi

dividida
em
quatro partes:
1ª. Organização (já concluída) – Dividir a
Paróquia por
setores e disponibilizar inscrição para os
interessados
em participar
desta empreitada – agosto/
setembro de 2014;
2ª. Formação dos Discípulos Missionários – 01 e
02 de outubro deste ano, e
10.02.2015 – Com as lideranças e os inscritos. Durante
esses encontros formativos,
haverá o esclarecimento sobre como realizar essa Missão, com fornecimento de
todo material necessário;
3ª. Tempo Querigmático –
De 01 a 18 de março de 2015
– Realizando as visitas pré
agendadas, celebrações e o
Tríduo Preparatório: 19/03

na Paróquia Sant’Ana,
20/03 na Capela Santa Cruz
e 21/03 aqui no Santuário
Salette. No dia 23/03, a
Celebração da Memória de
Padres e Leigos que marcaram os 75 anos de existência deste Santuário, e,
finalmente, no dia 24/03,
a Celebração dos 75 Anos,
com a presença de todos os
Missionários Saletinos que
trabalharam no Santuário;
4ª. Continuidade – Avaliação da Missão paroquial
ocorrerá em maio/2015,
quando, então, se definirá a
perseverança e continuidade da missão paroquial.

04 – DIA DE SÃO
FRANCISCO –
BÊNÇÃO DOS
ANIMAIS

M

uitos

foram

os

animaizinhos

benzidos

pelo

Padre

Marcos Queiroz, nosso
Pároco, na fria manhã do
sábado, antevendo um final de semana friorento.
Alguns dos pets estranhavam, mas, no final,
todos se comportaram
muito bem.

04 – NOITE PORTUGUESA

A

Bandeira de Portugal
estava
estrategicamente colocada no canto
esquerdo do palco; o aroma do Bacalhau à Moda do
Arouca dominava a área
interna do Salão de Festas,

6

muito bem arrumado, à espera dos participantes da
Noite Portuguesa, versão
2014. Além disso, o grupo
musical entoava canções
que remetiam a um passado não tão distante; os res-

ponsáveis pela recepção se
esmeravam na acolhida lusitana; tudo isso era certeza
de que estávamos “numa
casa portuguesa, com certeza...” Por volta das 19h30,
os participantes foram chegando e se acomodando
nos lugares previamente reservados. O pessoal da cozinha e do atendimento foram abastecendo as mesas
com azeitonas, tremoços,
pão e bolinhos de bacalhau.
Aos poucos, as garrafas de
vinho foram compondo o
cenário das mesas. O prato principal – Bacalhau à
moda do Arouca – foi servido de forma generosa e,
quem aguentou, ainda ha-

via um caldinho verde para
finalizar a noite portuguesa. Claro, o grupo de dança,
refletindo o folclore de Portugal, com os dançarinos
adequadamente vestidos,
com direito até a explicação
de algumas vestimentas,
pelo Mestre de Cerimônia,
o Marco da Pastoral Familiar. Houve tempo para
algumas danças, fazendo
com que os participantes
perdessem alguns gramas
pelo excesso de comida
ingerida. Parabéns aos organizadores, por mais este
evento, que já se torna tradicional em nossa comunidade.

07 a 10 – ENCONTRO COM OS GRUPOS
DA CATEQUESE FAMILIAR

F

oi uma longa semana para os catequistas
e para o Padre Marcos.
Durante o período de 07
a 10 de outubro passado,
os grupos da Catequese
Familiar se reuniram no
Salão de Festas, sempre às
20h30, para terem um encontro de formação com o

Padre Marcos. O tema do
Encontro: “Jesus Vive...”
foi muito bem desenvolvido por nosso Reitor, que,
como sempre, manteve
a atenção de todos, principalmente das crianças,
com seu jeito simples de
narrar os fatos e acontecimentos da vida de Cristo.

12 – DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

É

feriado nacional. Nessa
data, além do dia oficial
de nossa padroeira, comemora-se também o Dia das
Crianças, esperado e aguardado pelos pequenos, e,
atualmente, de forma bem
reduzida, o Descobrimento da América, que parece
ter ficado apenas nos livros escolares. Mas, o Dia
da Padroeira do Brasil foi,
aqui na nossa comunidade,
muito bem celebrado, em
todas as missas dominicais.
A imagem da Padroeira e a
Bandeira Nacional ficaram
expostas no altar durante

A

17 – RETORNO

A

pós uma estada de
quase três meses para
tratamento em Curitiba
(PR), retornou a nossa
comunidade,
o
Padre
Bolívar Hauck, ms, bem
disposto e ativo. Mais

magro, o que é bom, e uma
alegria imensa de estar de
volta a S. Paulo (SP), pode
rever e cumprimentar os
paroquianos à medida em
que os foi encontrando.
Benvindo Padre Bolívar,
a comunidade agradece a
Deus seu retorno. Saúde e
Paz para o senhor.

todo o dia. Nas homilias,
nossos celebrantes lembraram a data, com muito carinho.

19 – SUSTENTABILIDADE

exemplo do que acontece anualmente, a Catequese Familiar tem trabalhos
de grupo com os catequizandos, inclusive com seus pais.
No primeiro semestre deste
ano, o trabalho versou sobre
a criação do mundo, feito
por Deus. Cada grupo se esmerou em mostrar as coisas
belas que Deus criou, e, também, os coisas ruins que nós,
seres humanos, fomos desen-

volvendo ao longo da História da humanidade. Agora no
segundo, o trabalho versou
Sustentabilidade, o que nós
podemos fazer para garantir
a sobrevivência deste mundo
criado por Deus. Os vários
grupos foram se reunindo,
ao longo deste mês, e no dia
19 apresentaram o trabalho à
comunidade, durante a missa das 09h.

19 – MISSA DAS 11h – ENVIO MISSIONÁRIO

A

o final da missa das 11h,
no domingo, 19 de outubro, dia de Nossa Senhora da
Salette, presidida pelo Padre
Marcos Queiroz, ms, e concelebrada pelo Padre Bolívar
Hauck, ms, recém retornado
de Curitiba (PR), onde esteve em tratamento médico;
e pelo Padre Efren Musni,
ms, representante do Conselho Geral dos Missionários
Saletinos; aconteceu o envio
dos paroquianos em Missão,

dando sequência à Proposta Missionária, celebrando
os 75 anos de fundação da
Paróquia
Nossa
Senhora da Salette. Os missionários
leigos,
vestidos
com suas camisetas
coloridas,
foram
abençoados e enviados em Missão.
Os acontecimentos
dessa
animação

missionária serão veiculadas
por este Informativo, à medida em que forem ocorrendo.
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PÁGINA CULTURAL
ISTO SÓ ACONTECE NA LÍNGUA PORTUGUESA

P

edro Paulo Pereira Pinto, pequeno pintor português,
pintava portas, paredes, portais. Porém,
pediu para parar,
porque preferiu pintar panfletos. Partindo
para Piracicaba, pintou
prateleiras para poder
progredir.
Posteriormente, partiu para Pirapora. Pernoitando, prosseguiu para Paranavaí, pois pretendia
praticar pinturas para pessoas pobres.
Porém, pouco praticou, porque Padre
Pedro pediu para pintar panelas. Posteriormente, pintou pratos para poder pagar promessas. Pálido, porém
personalizado, preferiu partir para
Portugal para pedir permissão para
papai para permanecer praticando
pinturas. Papai pagou passagem passando por Paris.
Partindo para Paris, passou pelos Pi-

rineus, pois pretendia
pintá-los.
Pareciam
plácidos;
percebeu
penhascos pedregosos, preferiu pintá-los
parcialmente,
pois
perigosas pedras pareciam precipitar-se
principalmente pelo
pico. Pastores passavam pelas picadas
para pedirem pousada,
provocando provavelmente pequenas perfurações, pois, pelo passo percorriam, permanentemente, possantes potrancas. Pisando Paris, pediu
permissão para pintar palácios pomposos, procurando pontos pitorescos,
pois, para pintar pobreza, precisaria
percorrer pontos perigosos, pestilentos, perniciosos, preferindo Pedro
Paulo precaver-se. Por profundas privações passou Pedro Paulo. Pensava
poder prosseguir pintando, porém,
pretas previsões passavam pelo pen-

Livro do Mês
“Crer para que” é o livro indicado para
este mês missionário. O autor, José
Antonio Pagola, na apresentação de seu
livro, escreveu o seguinte: “Escrevi este
livro pensando principalmente naqueles
que, ao longo dos anos, foram se afastando
da fé que tinham desde pequenos... Entendo
suas dúvidas e seus preconceitos.”
Indicado para quem gosta de uma boa
leitura, que influencia e nos faz pensar.
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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samento, provocando profundos pesares. Partiu prontamente para Portugal.
- Povo previdente! Pensava Pedro
Paulo... Preciso partir para Portugal
porque pedem para prestigiar patrícios, pintando principais portos portugueses.
(Autor desconhecido)

Língua Portuguesa

A fim de... é diferente de Afim de...
Senão, vejamos:
No primeiro caso, A fim de...,
tem o significado de para. É uma
expressão constituída de três
palavras independentes, formando
uma locução prepositiva: “Vim
aqui a fim de colaborar com você.”
(Vim aqui para colaborar com
você.)
No segundo caso, Afim de...,
tem o significado de afinidade,
semelhança ou parentesco: “O
Francês é uma língua afim do
Português.” (O Francês tem
afinidade com o Português.) Fácil,
não?

Santos do Mês

Gizela

ÚLTIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM

CRISTO REI

A

solenidade
de
“Cristo, Rei do
Universo”, foi instituída pelo Papa Pio XI, no
ano de 1925, como um
prolongamento das solenidades de “Corpus
Christi” e do “Sagrado
Coração de Jesus”. Celebrar Jesus Cristo, Rei
do Universo, é proclamar, diante do mundo,
que somente Cristo é
“definitivo e absoluto”. Proclamá-lo

Rei é dizer que não
nos submetemos a
nada, nem a ninguém, a não ser a Ele
que é o Senhor do
tempo e da história,
Alfa e Ômega, Princípio e Fim. Cristo é
rei sim, mas um rei
que acolhe e não se
impõe. É rei daqueles que o escolhem,
que o aceitam e que
o seguem e seu poder está na humil-

dade e no serviço. Foi por isso que
viveu entre nós, morreu e ressuscitou por nós. Com a Festa de Cristo
Rei, iniciamos a última semana do
ano litúrgico. Que esta festa seja
de conversão, conversão que abre a
porta para que Jesus entre em nossas vidas. Com a conversão começamos a viver o reino de Deus em
nossos corações.
“QUE VENHA A TUA GRAÇA,
QUE ESTE MUNDO PASSE E QUE
TU SEJAS TUDO EM TODOS.”

Dia 26

SÃO LEONARDO DE PORTO MAURÍCIO

“P

adroeiro dos Sacerdotes Missionários” - Paulo
Jerônimo nasceu em 1676, em
Porto Maurício, Itália. Filho do
capitão da Marinha Domingos
Casanova, ficou órfão ainda muito pequeno. Foi levado a Roma
para concluir os estudos e depois
foi para o Retiro de São Boaventura, onde entrou para a Ordem
Franciscana e adotou o nome de
Frei Leonardo. A maior parte
de sua vida viveu em Florença,
como sacerdote. Era um empolgante pregador, principalmente
quando o tema era a Paixão de
Cristo. Pregou por toda a Itália,
escreveu muitas obras de grande
valor para os pregadores e para
os fiéis. Santo Afonso Maria de
Ligório, seu contemporâneo, dizia que ele era o maior missionário daquele século. O papa também
usou para a Igreja os dons de Frei
Leonardo, quando o enviou para
uma delicada missão na Ilha de
Córsega, para restabelecer a concórdia entre os cidadãos. E, apesar das
graves divisões entre eles, Leonardo
conseguiu a paz. Foi ele que promo-

veu, pela primeira vez, a liturgia da
Via-Sacra no Coliseu e santificou
aquele local por causa dos martírios
dos cristãos. Por esse motivo, a interpretação da Paixão de Cristo foi
reproduzida no Coliseu no jubileu
de 1750 e, a celebração da Via-Sacra
em seu interior, tornou-se tradição.
Depois disso a histórica construção

passou a ser preservada e a tradição permanece até hoje. Frei Leonardo era muito devoto de Nossa
Senhora e queria que a Igreja assumisse o Dogma da Imaculada
Conceição de Maria. Lutou muito
por suas ideias doutrinais e convenceu o Papa Bento XIV de que
era necessário convocar um concílio para discutir o assunto e depois proclamar esse dogma. Não
chegou a ver esse dia, mas deixou
uma célebre carta profética, onde
escreveu que isso iria acontecer.
De fato, o Dogma foi proclamado
em 1854. Frei Leonardo morreu
em 1751 no Retiro de São Boaventura, em Roma. Na ocasião, sua
fama de santidade era tão grande, que o próprio Papa Bento XIV
ajoelhou-se diante de seu corpo.
Foi declarado, pelo Papa Pio XI,
“padroeiro dos sacerdotes que se
consagram às missões populares no
mundo”.
*Sugestão para leitura: AS EXCELÊNCIAS DA SANTA MISSA – São Leonardo de Porto Maurício.
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O

CAPÍTULO PROVINCIAL - 2014

s Missionários de Nossa Senhora da Salette,
desde o início deste
ano, vivenciaram a dinâmica
do Capítulo Provincial, que
ocorreu de 27 a 31 de outubro
(primeira etapa) na Sede da
Provincia Imaculada Conceição do Brasil, em Curitiba.
De acordo com a Regra de
Vida dos Missionários Saletinos (126.C), o Capítulo
Provincial, em virtude de
sua na
tureza e composição,
expressa a participação de
todos os membros no governo e caminhada da Província. Uma das
principais funções do Capítulo Provincial é eleger o superior provincial e seus
assistentes - pessoas que sob a inspiração
de Deus, buscam na corresponsabilidade
da vida consagrada animar a vida dos demais membros da Província – e também
avaliar, acolher propostas para a missão
reconciliadora e de vida comunitária bem
como apontar caminhos a serem seguidos
durante o período de três anos em que estes membros coordenam a Província.
Em janeiro de 2015, por ocasião da Assembleia Provincial, os membros eleitos como

delegados para o Capítulo Provincial juntamente com a nova
coordenação provincial eleita, retomam
a segunda etapa do
Capítulo em que toda
a comunidade provincial – Imaculada
Conceição do Brasil –
discute as propostas
da primeira parte do
Capítulo para indicar
quais serão os horizontes que os Missionários Saletinos deverão percorrer no triênio para bem realizar
a Missão Reconciliadora, nas cinco grandes regiões em exercem seus ministérios.
Somos 67 religiosos (padres e irmãos Consagrados pelos Conselhos Evangélicos:
pobreza, castidade e obediência), e mais
uma grande quantidade de fiéis Leigos e
Leigas Saletinos que, enquanto comunidade, nos esforçamos para sermos no mundo, as testemunhas da presença de Deus
no meio de nós e, pela força do Evangelho
procuramos reunir na comunhão fraterna,
pessoas de todas as línguas, de todas as
raças e de todas as nações.

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES EM NOVEMBRO
01 Ilka de Almeida Cintra
02 Mario Augusto da S. Mendes
03 Nair Carvalho Lucena
Marcelo Pereira Nunes
Maria Del C.Pallas Senaris
04 Ivania Alves Costa
05 Carla Andrea da Costa
Maria Fernanda Pinho
Carolina C. Saião
06 Jesus Jose Fagundes
Sonia Ap. de Paula da Silva
07 Ana Raimunda Aguiar
Roberto Correa Castro
08 Leonor Stefanelli
Valdir Lopes de Sá
09 Gustavo Mangieri. Augusto

10 Helio Alves Bezerra de Sá
Eduardo Antonio da Silva
11 Marcia Ribeiro Santos Brito
11 Eunice de Campos Vigari
13 Sergio Fortuna
Aparecida Alves Siqueira
14 Francisco Carlos E. Fereira
16 Ruy Gonçalves de Oliveira
Rose Mary Borges A. Pereira
18 Ana Claudia Saltorato
19 Clarisse Izabel de Souza
Therezinha Freitas Octaviano
Maria de Fátima do Carmo
20 Aroldo Alves Pereira
21 Albertina M. dos Santos
Gabriel Mangieri Augusto

Comidas Orgânicas
Para Crianças e Adultos

Rua Augusto Tolle, 84 - Santana
Fone: 2614-9008
lojasantana@emporiodapapinha.com.br

www.emporiodapapinha.com.br
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22 Moyses Gomes da Cruz
Nelson Velloso
Alvina Cecilia Zuliani
Sandra Aparecida Roxo
23 Sueli de Lima Sanches
Alexandre Rodrigues
26 Nanci Guenee
Adolfo Marcondes Neto
Wilson Carlos Abreu Jr
Sandra Ap. Pinheiro
28 Edna Francisca da Silva
Rita Aparecida Almeida
29 Ivete Da Cruz D. da Silva
30 Raimunda Mesquita Silva

DIA DA CRIANÇA

N

o dia 18 do mês de outubro, o
Salão de Festas do Santuário
Salette estava, desde a porta de
entrada, todo decorado com bexigas
coloridas. As mesinhas também
foram cuidadosamente decoradas. Da
cozinha vinha um aroma que indicava
que coisas deliciosas estavam por vir.
Tudo isso foi organizado e preparado
com muito carinho pelas agentes da
Pastoral da Criança
As crianças, entre um algodão doce
e deliciosos sanduíches, puderam se
divertir “pra valer” na cama-elástica,
na piscina de bolinhas e fazendo
pinturas artísticas no rosto. Pe.
Marcos Queiroz, reitor e pároco do
Santuário, deu a bênção aos alimentos
e a todas as crianças e pediu que elas
se divertissem muito. Com muita
música e animação, a festa do Dia das
Crianças celebrou também as crianças
aniversariantes do 2º semestre. Para a
distribuição dos presentes, as agentes
da Pastoral da Criança receberam
uma ajuda extra da dupla de palhaços
Patati e Patatá cover.
Com certeza foi uma manhã de
muitas alegrias, onde mães e
crianças puderam se divertir em
um espaço descontraído e colorido.
Com brincadeiras, bolo, brigadeiro,
refrigerantes.  Tudo o que as crianças
mais gostam. Que Nossa Senhora da
Salette interceda por todas as crianças
e pela Pastoral da Criança.

Gotas da Espiritualidade Saletina

O

tema escolhido para o encontro,
nos deu a oportunidade de
refletir sobre todo o simbolismo das
pedras, sobre os alicerces de nossa fé.
Pudemos voltar ao local da aparição
da Salette e voltar à nossa missão
como Leigos.
Começamos refletindo sobre as
pedras escolhidas: “Abraão, Moisés,
os profetas...” A seguir trabalhamos o
texto “Cristo – nossa pedra angular”
e não poderia deixar de ser assim já
que um de nossos princípios de vida
nos diz: “Faça de Cristo a regra de sua
vida”. Fizemos memória da missão de
Pedro e Paulo que foram as pedras que
edificaram nossa igreja. Todos nós,
Leigas e Leigos Saletinos do Brasil,
desde aquela manhã de novembro
de 2005, em Curitiba, reunidos no
Instituto Nossa Senhora da Salette,
fomos incluídos e enviados como
missionários leigos para a difusão do
Carisma da Reconciliação, de mãos
dadas com todos os Missionários
Saletinos. Nós nos transformamos,
também, em pedras da confiança de
Deus no projeto da evangelização.

Nos meses de junho, julho e agosto,
refletimos sobre nossos grupos,
como - pedras que trabalham por
um mundo novo, - nossos grupos,
nossas pedras, - pedras que servem.
Conversamos sobre nossa missão,
nossa interação com os missionários,
nossa organização (a organização do
nosso movimento, enquanto grupo).
Em setembro, mês da nossa Padroeira
Nossa Senhora da Salette, pudemos
ver a beleza de “Maria – pedra que
resplandece o Cristo.”
Obrigado Senhor, pela oportunidade
que tivemos de, através dos textos
preparados, refletir e fortalecer nossa
fé. E, agora, está chegando a hora de
“juntarmos as nossas pedrinhas”,
arrumar as malas e nos colocar a
caminho para o Encontro. Pensemos
juntos: o que de mais importante
devemos colocar em nossa bagagem?
Não podemos nos esquecer de levar,
em nossos corações, aqueles do nosso
grupo que por diversas razões não
poderão estar presentes no encontro.
Vamos levar nossas experiências

como grupo de Leigos, nossas
preocupações, nossas dificuldades,
mas também nossas esperanças,
nossas alegrias, nosso desejo de ver
o Movimento se fortalecer a cada dia.
Vamos fechar as malas, e nos certificar
de que está tudo certo, e entrando
em sintonia com o grupo que está
preparando nosso encontro, e com
aqueles que, como nós, se preparam
para viajar, rezemos juntos a oração
do II Encontro Nacional dos Leigos
Saletinos.
Texto Elaborado Rosa Bieluczik e Vilmari Pedrozo
Compilado por: Jorge Marquesi – Leigo Saletino

II ENCONTRO NACIONAL DE LEIGOS SALETINOS

O

Instituto Salette e o Santuário
Salette, de Curitiba (PR) acolherão, entre os dias 14 e 16 deste
mês, o II Encontro Nacional dos
Leigos Saletinos do Brasil, com
a presença dos representantes do
Conselho Provincial, de missionários saletinos de várias localidades
aqui do Brasil, de representantes
da Região Provincial da Argentina-Bolívia, de representantes dos
leigos saletinos da Argentina e da

Bolívia, e de cerca de 180 leigos
saletinos, de nosso país. O tema
do Encontro, “Se se converterem,
as pedras se transformarão –
Conversão que gera vida nova!”
será conduzido pelo Padre Ildefonso Salvadego, ms. Nessa mesma oportunidade, será eleita a futura Coordenação Nacional dos
Leigos Saletinos do Brasil, para o
triênio 2015/2017.

ERIKA GUILHERME
PSICÓLOGA

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

CRP 06/62673

Rua Francisca Júlia, 602 - Santana
11 2950.5044 | 11 2950.6178
erika.guilherme@outlook.com

2574-9465

Av. Mercurio, 146 - Brás
Fones: 3229.7864 | 3227.4301
www.casadesaron.com.br
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VISITA CANÔNICA

N

o Período de 18 a 21
de outubro passado,
estiveram visitando nossa
Paróquia, os Padres Efren
Musngi, filipino, e Joseph
Bachant, americano, ambos
missionários saletinos, residentes em Roma, Itália, e
membros do Conselho Geral dos Missionários Saletinos.
O Conselho Geral está em
visita canônica na América
do Sul, percorrendo todas
as comunidades saletinas
no continente latino americano. Depois do Brasil,
visitarão a Argentina e a
Bolívia. Nesta visita, os

missionários saletinos tomaram conhecimento das
atividades pastorais nas diversas comunidades, além
dos projetos em andamento
e também da vida religiosa
dos missionários saletinos,
aqui residentes e atuantes.
No retorno à Europa, certamente, levarão em suas
bagagens um pouco do carinho e da acolhida de nosso povo, sempre tão solícito
e atencioso. Em nossas orações, nos lembraremos deles, rogando a Deus, muita
saúde e paz no exercício de
seus ministérios.

BINGO E PIZZA

C

onforme
anunciado
durante a Quermesse
de setembro passado, no
dia 31 de outubro, aconteceu mais uma noite festiva:
a Noite do Bingo e da Pizza. Novamente, a equipe
responsável pelo Bingo,
juntamente com a equipe
de Eventos, preparou uma
noitada de prendas, regada

a pizza e cerveja. A comunidade, representada pelos
fãs dessa atividade, esteve
muito bem representada.
As prendas, oferecidas por
paroquianos e benfeitores,
possibilitaram auferir recursos, destinados a suprir
o programa de obras e reformas do Santuário.

ENCONTRO DO CONSELHO GERAL
COM OS LEIGOS SALETINOS

O

Conselho Geral dos
Missionários Saletinos
tem acompanhado o caminhar dos leigos saletinos
ao redor do mundo. Nos
últimos tempos, dois eventos foram marcantes. O I
Encontro Internacional de
Leigos Saletinos, acontecido em setembro de 2011, na
montanha de La Salette, na
França, com a presença de
religiosos e leigos saletinos
dos vários países em que os
missionários saletinos servem com dedicação. Nesse Encontro, a experiência
brasileira com a espiritualidade saletina, plantou
sementes que germinaram
em pouco espaço de tempo.
Nessa oportunidade ficou
definido o dia 11 de setembro, como o Dia Internacional do Leigo Saletino.
O segundo evento aconteceu em abril de 2007, nos
Estados Unidos da Amé-

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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rica, quando o Conselho
Geral, através de sua Diretriz No. 7, definiu a Família Saletina, composta
por missionários e leigos
saletinos. E, assim, irmanados na fé da Aparição e
da Mensagem Reconciliadora de Nossa Senhora da
Salette, tendo Cristo, como
Caminho, Verdade e Vida,
a Família Saletina tem caminhado desde então.
No dia 21 de outubro passado, os membros do Conselho Geral, Padres Musngi
e Bachant, reuniram-se com
os leigos saletinos de S.
Paulo (SP), representados
pelos grupos aqui do Santuário e da Paróquia Nossa
Senhora do Carmo. Nessa oportunidade, lhes foi
passada uma apresentação
de como o Movimento dos
Leigos Saletinos atua aqui
no Brasil.

