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DA PRIMEIRA EUCARISTIA
NINGUÉM ESQUECE!

Os catequizandos de 2014 receberam sua Primeira Eucaristia no dia seis deste
mês. Foi uma cerimônia marcante, jamais esquecida em suas vidas.
PADRE ILDEFONSO CELEBROU O JUBILEU
DE PRATA DE SEU SACERDÓCIO
Encerrando o
mês de novembro
deste ano, Padre
Ildefonso Salvadego,
ms, celebrou
seus primeiros
vinte e cinco anos
de sacerdócio
juntamente com
seus amigos e
paroquianos.

NOVOS COROINHAS

Nova turma de coroinhas vem marcar a caminhada
catequética do ano. Doravante, novos rostos emoldurarão
ainda mais nossas celebrações.
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Editorial

É

poca de Natal, tempo de correria, preocupações, presentes, mas, sempre é bom
reservar um espaço para reﬂetir sobre a nossa missão como Cristãos. Maria, José e Jesus
receberam a missão difícil de ensinar às pessoas que só o amor nos salvará. Que missão,
você que está lendo esse texto, recebeu de
Deus? Maria e José receberam e aceitaram a
visita de anjos que anunciaram o que Deus
esperava deles. E o seu anjo? Já falou com
você? Provavelmente sim! Os anjos têm por
missão nos guardar do mal, pois somos fracos e desprotegidos e eles nos acompanham
na vida espiritual a ﬁm de nos ajudar a trilhar
o caminho da santidade, como ﬁzeram com
Maria e José. Todos recebemos um chamado
que por vezes insistimos em não ouvir.
Neste ano que se aproxima, tempo de muita violência e falta de fé, o que poderemos
planejar para reavivar nossa missão enquanto pessoas de bem? Reserve um espaço em
sua vida para se dedicar àquele que ouve o
seu pedido de ajuda, a súplica de ﬁlhos que
somos, imperfeitos e frágeis. Tendo Jesus
como modelo de vida diga “sim” ao trabalho
pastoral no próximo ano, à missão que todo
batizado tem: evangelizar. Levar a palavra

de Deus como um
presente, uma herança que se deixa aos seus entes
queridos.
Algo
que levamos toda
uma vida para
ganhar e que não
pode ser guardado para nós. Distribua seus dons,
pois Ele lhe deu
vários!
Natal é tempo de
reconhecer o esforço que Jesus, Maria e José
ﬁzeram para que tenhamos vida plena! Desejo, em nome da Coordenação do CPP, um
ótimo Natal a todos! Que ele reacenda a chama de esperança que habita o seu coração!
Feliz Natal e que 2015 seja repleto de bênçãos e muita paz!
Raquel Rodrigues de Mello Junqueira Carone
Equipe de Coordenação do CPP

Palavra do Reitor

Q

ueridos irmãos e irmãs, está
chegando o Natal... Outro dia
estávamos começando o ano, e já vamos
nos preparando para viver a alegria do
nascimento do Menino Jesus. Quantas
coisas aconteceram, quantos encontros,
reuniões, eventos e celebrações, quantas
conversas e gestos, quantos símbolos
e signiﬁcados... Tudo isso nos leva a
agradecer profundamente a Deus que
novamente quer nascer em nossa vida.
Quantas mudanças e acontecimentos
em 2014... Copa do Mundo, Eleições,
Preparação para a Missão Paroquial,
Festa Junina, Festa da Salette... E agora
já estamos no Advento, daqui a pouco é
Natal, e daqui a pouco 2015!
O advento que estamos vivendo, neste
último mês do ano, nos prepara para
vivermos o Natal na singeleza da gruta de
Belém e na grandeza do amor de Deus ao
nos presentear o seu Filho, Jesus-menino,
esperança nossa! Chegou a hora de
vivermos essa preparação ardentemente
para celebrar, com alegria, o Natal do
Senhor, testemunhando Jesus Cristo na
cidade de São Paulo.
Para ajudar essa preparação, nossos
grupos estão fazendo, em muitas casas, a
Novena do Natal; no Santuário acontecerá
a Noite das Conﬁssões (09/12) para
o Natal; nas celebrações que teremos,
buscaremos nos fortalecer na fé e na

esperança no Cristo
que quer nascer
na
manjedoura
acolhedora
do
nosso coração; no
Centro Social Nossa
Senhora da Salette
a
solidariedade
e a ajuda será maior ainda com o Natal
dos Pobres; nas pastorais e movimentos
o espírito de agradecimento a Deus se
tornará mais fortalecido. E ainda, neste
ano, na alegria do espírito natalino,
teremos a programação do “Natal Feliz”,
com doces, salgados e a típica rabanada
natalina, fomentando a confraternização
durante o ﬁnal de semana (6 e 7 de
dezembro) e durante a missa dominical
das 11hs, no qual faremos brincadeiras
com as crianças.
Tudo isso nos faz louvar e bendizer a Deus
mais ainda e desejar a você, que faz parte
de tudo isso, que o Natal seja especial na
alegria do encontro com Deus. Que o
Ano de 2015 no qual celebramos 75 anos
de criação da Paróquia Nossa Senhora
da Salette, tenha as bênçãos divinas com
a proteção da mãe reconciliadora a nos
acompanhar a cada dia do novo ano. Um
Feliz e Santo Natal e um Ano Novo de Paz
e Luz é o que nós, Missionários Saletinos
desejamos a você!
Pe. Marcos Queiroz, MS
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

A LUZ BRILHA...

C

aminhando pelas ruas
da cidade já vemos, no
comércio e em alguns
edifícios, símbolos do NATAL. E,
à medida que nos aproximamos
do NATAL, vamos percebendo
gradativamente uma explosão de
luz e beleza em todos os recantos
da cidade, na periferia e no centro,
que nos levam diretamente ao
prólogo do Evangelho de São João:
‘E a luz brilha nas trevas, e as
trevas não conseguiram dominála’ (Jo 1,5).

de Belém.

Quando parece que estamos
sendo dominados pelas trevas
de um ano perdido, projetos não
concretizados como queríamos,
cansados pelo trabalho, pelas
diﬁculdades da família e pela
correria que o atual ritmo de vida
nos impõe, nos deparamos com a
Luz que vence as trevas e sentimos
como que uma mão estendida a
nos dar novo vigor.

E somos convidados,
neste tempo que antecede
o Natal, a voltar nossos
olhos para a gruta de
Belém, onde podemos
ﬁxar o olhar interior em
Cristo e receber as graças
que fortalecerão nossa
caminhada.

Quando estamos desanimados
pelo caminho pastoral percorrido
porque achamos que ﬁzemos
tão pouco ou que as pessoas não
estão acolhendo a mensagem e
somos tentados pelas trevas a
fazer aquela triste promessa - ‘este
é o meu último ano de dedicação
pastoral, vou fazer como muitos,
vou somente participar da santa
Missa’ - nos encontramos com a
Luz que ilumina a partir da gruta

vendas@tejo.com.br

E experimentamos em
nosso cotidiano como
a Palavra de Deus é
eﬁcaz, realiza o que
promete, é atual, porque
as trevas interiores e
exteriores, neste ano, não
conseguiram
dominar
a Luz (Jo 1,5). Jesus, a
Luz do mundo, continua
vencendo e será sempre
vitorioso.

Um caminho espiritual
para ﬁxar os olhos na gruta de
Belém é a montagem do presépio
na casa e na Igreja. Em torno do
presépio poderemos saborear em
família a Luz que nos dá de braços
abertos o Menino Jesus. ‘Aquele
Menino que nos recorda que os
olhos de Deus estão abertos para
o mundo e para cada homem (cf.
Zc 12, 4). Os olhos de Deus estão
abertos para nós porque Ele é ﬁel
ao seu amor!’ (Bento XVI).

Assim, a Luz que tem origem
na gruta de Belém poderá nos
guiar para metas de paz e de
prosperidade, nos fará levantar
a cabeça para retomarmos com
entusiasmo o caminho pastoral e
a missão na família, porque esta
Luz foi acesa em nosso coração
e continuará a brilhar mesmo
quando a luz dos edifícios e das
praças se apagarem
Dom Sergio de Deus
Bispo da Região Episcopal Sant’Ana

Fones: 3228-0802
3228-0345
Fax: 3227-2731
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X - A CAMINHO DOS 75 ANOS – COM SALETTE,
TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO NA CIDADE

A

Década de Dom Pedro! Assim
pode ser denominada a década
compreendida entre os anos de 1992
a 2002, período em que Padre Pedro
Sbalchiero Neto foi Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Salette. A
aﬁrmativa não desmerece, de modo
algum, os missionários saletinos que
o antecederam e os que o sucederam.
Que marca, que legado Padre Pedro
deixou? Muitas foram as marcas, muitos foram os legados, desde a sua humildade em ajoelhar-se em frente às
imagens de Nossa Senhora da Salette,
certamente, pedindo-lhe sabedoria e
inspiração na condução dos destinos
da Paróquia, e a disposição no atendimento aos ﬁeis. Sempre solícito. Outra
marca importante, deixada por Padre
Pedro, foi as Peregrinações.
As peregrinações são jornadas de fé
que se realizam no Santuário Nossa
Senhora da Salette, tornando-se, algumas, integrantes do calendário litúrgico da Igreja. São peregrinações
de natureza diferentes, porém com
as mesmas diretrizes, no que dizem
respeito à divulgação da devoção a
Nossa Senhora da Salette. São organizadas para atender às solicitações de
doações de imagens a outras comunidades, capelas e igrejas, para promover palestras e esclarecimentos sobre
a mensagem reconciliadora, ou para
conhecer e reverenciar locais considerados sagrados pela Igreja.
Antes de se tornarem consistentes, recordamos a grande caravana organizada por ocasião da ordenação do Padre Pedro Sbalchiero, em 04.02.1983,
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em Marcelino
Ramos (RS). Alguns anos após,
em 1992, assumiu a Paróquia
Nossa Senhora
da Salette, em
São Paulo (SP),
iniciando,
de
maneira vigorosa, a função
pastoral,
juntamente com a
propagação da
história da Aparição de Nossa Senhora da Salette. Batalhador, incansável guerreiro, criativo, e solicitando doação de imagens,
para entronizá-las em sítios, fazendas,
casas de família e igrejas.
Considerado o grande Mensageiro de
La Salette, organizou a primeira peregrinação à Montanha da Salette, nos
Alpes Franceses, e à Terra Santa, atual
Israel, em 1996. Os paroquianos atenderam a sua convocação e seu sonho
tornou-se realidade, ao pisar, com
seus companheiros peregrinos, o solo
sagrado da Aparição e dos terrenos
percorridos por Jesus Cristo. A partir
de então, esses movimentos ousados
de incremento à fé, tornaram-se frequentes, fazendo do Santuário Salette de São Paulo (SP), foco irradiador
de peregrinações, cujos raios atingiram não só o território brasileiro, mas
atravessaram os mares e chegaram à
Cuba, aqui na América Latina, e à Angola, no continente africano.
Padre Pedro Sbalchiero foi transferi-

do, em 2002, para o Santuário Salette da cidade do Rio de Janeiro (RJ) e,
logo depois, tornou-se Bispo de Vacaria (RS), em 05.04.2003. O cajado do
pastor peregrino saletino continuou
com ele. Partiu para o plano celeste
ao chamado do Senhor em 03.07.2007,
deixando, em todos os lugares por
onde passou, um legado fecundo de
amor e devoção à Mãe Salette. Para
nós, os Alpes Franceses, em particular
a Montanha de La Salette, tornaramse mais próximos e familiares, por sua
beleza e magnetismo espiritual.
Descanse em paz Dom Pedro! Seu esforço não foi em vão. Hoje, todos nós
erguemos valentemente a bandeira
da Mensagem Reconciliadora, quer
como peregrinos à Montanha de La
Salette, quer como romeiros a Marcelino Ramos (RS), quer como leigos
saletinos. Todos nós somos peregrinos, graças ao legado de Dom Pedro
Sbalchiero Neto.
D. Tonica

PADRE ILDEFONSO SALVADEGO, MS – 25 ANOS DE SACERDÓCIO

P

ara celebrar o Jubileu de Prata de seu
sacerdócio, Padre Ildefonso Salvadego,
ms, não quis festas e homenagens; quis,
apenas, celebrar com seus amigos e
paroquianos com os quais conviveu nesse
período. Para isso, presidiu celebrações
eucarísticas nos locais onde trabalhou e
fez os ﬁeis crescerem na fé.
Aqui em S. Paulo, a Capital dos paulistas,
presidiu missas na Paróquia Nossa
Senhora do Carmo, na Capela Santa Cruz
e aqui no Santuário Salette, missa ocorrida
no dia 30 de novembro passado, às
18h30. Essa missa foi concelebrada pelos
Padres Bolívar Hauck, ms e Nilto Antonio
Gasparetto, ms, com muito ﬁeis presentes.
Durante a homilia, sempre precisa,
novamente manifestou seu desejo: sem
festas ou outras homenagens, apenas
orações e bênçãos do povo que o
acompanhou. Ao ﬁnal da missa, seu desejo
foi atendido, quando, humildemente,

de joelhos à frente do Altar, recebeu a
oração e as bênçãos que tanto pediu. A
cerimônia foi encerrada com a bênção do
Santíssimo.
Na madrugada de segunda-feira seguiu
para Curitiba (PR), sede da Província da
Imaculada Conceição dos Missionários de
Nossa Senhora da Salette, aqui no Brasil,
onde retomou seu cargo de Ecônomo,
até o ﬁnal deste ano. Como bom saletino
e missionário, aguarda a decisão sobre
seu destino a partir de janeiro próximo.
Sabemos que, como sempre, a decisão
será por ele carinhosamente acolhida e
bem desempenhada.
Que Deus continue dando-lhe saúde
e sabedoria, para condução de seu
sacerdócio. Aqui em S. Paulo, Padre
Ildefonso Salvadego, ms, tem sempre
um lar à sua disposição. Parabéns pelos
seus primeiros vinte e cinco anos de
sacerdócio.

DA PRIMEIRA EUCARISTIA NINGUÉM ESQUECE

O

semblante dos catequizandos era
prova inconteste da aﬁrmação: “Da
primeira Eucaristia ninguém esquece”.
Juntamente com a crianças estavam,
também, os jovens e os adultos que
se prepararam para o Sacramento
da Eucaristia; estes, ainda têm uma
caminhada até meados do próximo ano,
quando farão sua conﬁrmação de fé.

A igreja estava muito bem decorada.
O Grupo Renova-me, que tem
acompanhado a Catequese Familiar há
vários anos, aﬁnava os instrumentos e
ia entoando os cantos, como a ensinar
e preparar os celebrantes que, aos
poucos, lotavam a nave da igreja.
Os catequistas conferiam os últimos
detalhes. Aos poucos, uma atmosfera
de espiritualidade a
todos envolveu. E a
cerimônia começou...
Padre
Marcos
Queiroz, ms, Pároco
e Reitor, presidiu
a
cerimônia,
concelebrada
pelo
Padre Jessudas, da
Arquidiocese
de
Campo Grande (MT),
vindo especialmente
para a cerimônia
de seu parente, o

catequizando Gabriel.
Nas faces alegres do pais, padrinhos,
avós, tios e amigos dos catequizandos,
via-se um sinal de esperança. Sim,
essas crianças, jovens e adultos,
que perseveraram na caminhada
catequética, preparando-se para o
grande Sacramento da Eucaristia,
é um sinal de esperança. Todos
são, independentemente da idade,
testemunhas de Cristo, nosso Salvador
e Senhor.
Nossa
comunidade
permanece
de braços abertos a esses cristãos
fervorosos, sabendo, que mais um
grupo de ﬁeis católicos está preparado
para
testemunhar
Jesus
Cristo,
onde quer que esteja. Parabéns aos
catequizandos, aos pais e padrinhos,
que todos permaneçam ﬁrmes na fé e na
construção do Reino que Deus fez para
todos nós.

ANDORRA
2206-4435
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Comunidade em Revista
DIA 06/11 – CHÁ DO CENTRO SOCIAL

O

Centro Social
realizou
o
último Chá Beneﬁcente deste ano,
nas dependências
do Salão de Festas do Santuário.
Com a presença
de muitos colaboradores e participantes, o evento
se
desenvolveu
plenamente. Agora, um descanso
para essa turma sempre presente e ativa dentro da comunidade. Os festejos natalinos
vão ocorrer durante este mês,
e, depois, as férias mais que
merecidas. A comunidade

N

agradece o trabalho e a dedicação dos funcionários e voluntários do Centro Social, sempre atentos às necessidades da
comunidade.

28/11 – BINGO E PIZZA

N

ovamente, sob o comando da Catequese Familiar, o último Bingo e Pizza
do ano, com boa presença de
público. Aos poucos, esta atividade vai se tornando tradicional na nossa
comunidade. Os
aﬁcionados desta atividade de
lazer, aguardam
este evento, sempre mais uma
oportunidade de
rever os amigos
e de participar de
um lazer, colaborando com a arre-

cadação de fundos que servem
à manutenção de todo o complexo do Santuário e das obras
sociais. Para o próximo ano, já
estão agendadas algumas datas deﬁnidas para este evento.

05/12 – NOITE DO PERDÃO

A

Pastoral Familiar promoveu a Noite do Perdão,
com a presença da Sra. Maria
Gabriela de Oliveira Alves,
paroquiana e palestrante de
nossa comunidade. Gabriela,
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06/12 – 9º. ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO DO
PADRE GUTTEMBERG DE SOUSA FILHO

como é chamada carinhosamente pelos que a conhecem,
tem se notabilizado por sua
forte atuação nas comunidades católicas, não só aqui da
Região Episcopal Sant’Ana,
mas de outros recantos. Sua performance, reﬂetindo
os ensinamentos de
Deus, tem levado
muitos a reﬂetirem
sobre suas vidas.
Nessa Noite do
Perdão, isso não foi
diferente; os ﬁeis
que participaram
do evento...

osso Vigário Paroquial
comemorou seu nono
aniversário de ordenação, na
Capela Santa Cruz, durante
a missa das 18h. A presença
dos ﬁeis foi marcante e serviu
para mostrar o carinho que a
comunidade lhe devota. Padre Guttemberg tem sido um
forte missionário saletino,
com presença signiﬁcativa,
não só em nossa comunidade,
como um sacerdote a serviço
de Deus e da Igreja, aqui na
Região Episcopal Sant’Ana.
Recentemente, liderou o grupo de jovens que participaram da Jornada Mundial da
Juventude, na cidade do Rio

de Janeiro (RJ). Parabéns ao
Padre Gutto, muita saúde e sabedoria no seu sacerdócio.

NATAL FELIZ

U

m ﬁnal de semana feliz!
Essa é a melhor tradução
para o ﬁnal de semana de 06
e 07 deste mês. As barracas
coloridas enfeitavam a área
em frente ao Centro Social. À
saída das missas desse ﬁnal
de semana, propiciaram uma
boa presença de ﬁeis, apreciando as delícias oferecidas,
principalmente a rabanada.
Teve Papai Noel acolhendo
as crianças e também as não
tão crianças, que sempre
querem a foto do “bom velhinho”, sorridente e amigo.

HORÁRIO DE MISSAS PARA O
NATAL E FINAL DE ANO
24/12 – VIGÍLIA DO NATAL DO SENHOR
No Santuário – Missa às 19h30
Na Capela – Missa às 18h
25/12 – NATAL DO SENHOR
No Santuário – Missa às 07h, 11 e 19h30
Na Capela – Missa às 11h
31/12 – FINAL DE ANO
No Santuário – Missa às 19h30
Na Capela – Missa às 18h
01/01/15 – INÍCIO DO ANO – SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS
No Santuário – Missa às 07h, 11 e 19h30
Na Capela – Missa às 11h

Vem aí...
09/12 – ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO
DO PADRE MARCOS QUEIROZ

N

osso Reitor e Pároco
escolheu a missa das
07h, do dia 09 deste mês,
para celebrar seu 14º. Aniversário de Ordenação,
com a presença dos ﬁeis,
ansiosos para lhe darem
aquele abraço fraterno. Padre Marcos tem sido uma
dádiva de Deus para nós,
com sua atuação à frente
desta comunidade, irra-

diando espiritualidade e
gerindo, muitas vezes, conﬂitos e interesses diferentes
entre os vários agentes de
pastorais que fazem esta
comunidade andar. Nesse
exercício de gerência, tem
sido importante sua calma
e tranquilidade, sempre
conciliadoras. Parabéns ao
nosso Pároco e Reitor, que
o bom Deus o cumule de
bênçãos.

13/12 – NATAL DO CENTRO SOCIAL

C

omo faz todos os anos, o Centro Social celebra
o Natal junto às famílias e assistidos pelo
próprio Centro Social, evento este aguardado
por todos, principalmente pelas crianças.

09 a 19 – NOVENA DE NATAL

N

esse período, no horário das... teremos a
Novena de Natal, aqui no
Santuário. No dia 20, na
missa das 19h, teremos a
celebração do ﬁnal da Novena de Natal deste, com

a presença, não só dos grupos que ﬁzeram o novenário aqui no Santuário, como
dos grupos que ﬁzeram o
novenário nas casas de família.

20/12 – RIFA DE NATAL
SORTEIO DO TAKE UP

A

Caixa Econômica Federal fará a extração
da Loteria Federal do dia 20
de dezembro. O primeiro
prêmio dessa extração dará
o carro da marca Volkswagen, modelo Take UP!, exposto à frente do Santuário,
ao felizardo adquirente do
cupom correspondente a

A

esse número sorteado. Na
próxima edição, publicaremos a entrega do prêmio.

28/12 – ANIVERSÁRIO NATALÍCIO
DO PADRE NILTO GASPARETTO

lguém comentou à
saída da missa: “Não
é sempre que se faz oitenta
anos!” A Bíblia nos ensina
que as pessoas que viveram

muitos
anos,
foram
abençoadas
por
Deus,
foram muito bem quistas
aos olhos de Deus. Padre
Nilto, nosso querido Vigário
Paroquial,
certamente,
é uma dessas pessoas
queridas e abençoadas por
Deus. Aproveitando suas
férias, estará um pouco
longe de nós, no dia de seu
aniversário, comemorando
com os parentes e amigos
deixados lá pelo Sul do
país. Na sua volta, os
amigos daqui farão tudo
para comemorar com ele.
Parabéns ao Padre Nilton,
sempre querido por nós.
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Livro do Mês

Língua Portuguesa

D

JESUS, ENVIADO DO PAI, é
o título do livro indicado para
este mês. Editado pela Paulus
e escrito por José Comblin,
Sacerdote e Doutor em Teologia
pela Universidade de Lovaina,
na Bélgica. O tema do livro é o
eixo do Evangelho escrito por
Melhor teria sido se ela tivesse
dito: “Estudei em colégio
João: a missão de Jesus na Terra
interna”. Ora, quem é interno ou encontra nenhum colégio interno,
foi revelar o Pai. Deus quis
interna, é o aluno ou a aluna, e não mas encontra-se alunos internos e
mostrar o que Ele realmente é;
o colégio. No mundo inteiro não se alunas internas.
Ele tem uma palavra que tudo
diz, e essa palavra é Jesus. O
Pai está com Jesus e em Jesus,
e tudo o que Jesus fez, mostra
eus não é um feiticeiro que, ato divino da criação. Em vez disso,
o que é o Pai. Um livro que
com um passe de mágica, tenha exige-o! A evolução da natureza não
enriquece nossa fé, por isso sua
criado o Céu e a Terra. “Quando lemos contrasta com a ideia de criação, pois
no Gênesis a descrição da Criação, a evolução pressupõe a criação de indicação. Vale a pena investir
alguns reais e tê-lo sempre à
arriscamo-nos a imaginar Deus como seres que evoluem”, disse o Papa.
mão.
um feiticeiro, com uma varinha de
ia desses, uma senhora
distinta, comentando seu
tempo de estudante, disse
alto e bom som: “Estudei em
colégio interno”. E todos ao
redor, que a ouviam, ﬁcaram
maravilhados
com
sua
conversa sobre o assunto.

A BÍBLIA E A CIÊNCIA

D

condão, capaz de tudo criar. Mas não
é assim”, aﬁrmou o Papa Francisco,
num discurso na Academia de
Ciências Pontifícia, onde falou sobre
a evolução e o Big Bang – o momento
em que o Universo começou a existir.
“O Big Bang, que é designado como
a origem do mundo, não contradiz o

É desta forma que o Papa Francisco
procura reconciliar as visões da
ciência e da religião, desencorajando,
também, uma leitura fundamentalista
da Bíblia – a crença de que tudo o
que está escrito no Velho e no Novo
Testamento, corresponde totalmente
à verdade, palavra por palavra, sem
lugar para a alegoria ou para o mito.
O que na verdade o Papa Francisco
fez foi sublinhar a posição da Igreja
Católica, já expressa há mais de seis
décadas pelo Papa Pio XII, na encíclica
Humani Generis: a investigação
cientíﬁca sobre as origens materiais
do organismo humano é legítima,
desde que os teólogos mantenham a
primazia sobre a alma dos homens,
uma criação de Deus.

Um Cartão Postal
da Zona Norte
A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte
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Santos do Mês

Gizela
Dia 17

SÃO LÁZARO DE BETÂNIA

L

ázaro, de Betânia, e suas irmãs,
Marta e Maria, foram amigos de
Jesus e desfrutaram de sua companhia
em sua própria casa, uma próspera
propriedade agrícola em Betânia, lugar onde Jesus costumava descansar.

Lázaro era estimado
e respeitado pela comunidade
hebraica,
por sua honestidade e
pela religiosidade da
família. Não se sabe
quando essa amizade
começou. Segundo os
evangelistas, Lázaro
era um amigo predileto, talvez um de seus
primeiros
discípulos. Certo dia, Lázaro
adoeceu gravemente
e as irmãs mandaram
avisar Jesus, que estava pregando na Galileia. Aparentando indiferença, Jesus continuou por lá. Depois de alguns dias Jesus falou: “Lázaro, nosso amigo, dorme, vou despertá-lo
do sono”. Os discípulos só entenderam
que ele havia morrido depois que
Jesus explicou: “Lázaro morreu, mas

me alegro por vossa causa por não estar
presente, a ﬁm de que acrediteis. Vamos
vê-lo!” (Jo 11,14). Jesus chegou quatro dias após o sepultamento e, junto
com Marta e Maria, foi ao sepulcro.
As duas irmãs choraram e os amigos
que estavam presentes se comoveram.
Até Jesus chorou. Jesus, que tinha nas
palavras a autoridade sobre a vida e a
morte, mandou abrir o sepulcro. Entrou nele e, vendo Lázaro enfaixado,
ordenou que saísse e andasse. Lázaro
reviveu, e depois disso as sagradas
escrituras não falam mais dos três irmãos. A ressurreição de Lázaro assumiu valor simbólico e profético como
preﬁguração da Ressurreição de Cristo. A casa de Betânia e o túmulo de
Lázaro foram as primeiras metas das
peregrinações dos cristãos. Lázaro,
que encerrou sua vida como amigo de
Jesus, é o único santo a ter o privilégio
de ocupar dois túmulos, porque morreu duas vezes.

Dia 22

F

SANTA FRANCISCA XAVIER CABRINI

ilha de família pobre, Francisca
Cabrini foi a penúltima de quinze ﬁlhos. Nasceu no dia 15 de julho
de 1850, em santo Ângelo Lodigiano,
Itália. Desde pequena se entusiasmava ao ler a vida dos santos e, a preferida, era a de São Francisco Xavier.
Por esse motivo, quando recebeu o
hábito, acrescentou Xavier ao seu
nome. Cresceu em meio à miséria e
sua adolescência foi cheia de sacrifícios. Era tão aplicada nos estudos que
seus pais ﬁzeram o impossível para
que ela se tornasse professora. Logo
depois de se formar, perdeu o pai e a
mãe. Lecionava e trabalhava em obras
de caridade e sempre acalentou o sonho de se tornar religiosa. Pediu para
ser admitida em dois conventos, mas
não foi aceita em nenhum por causa
de sua fragilidade física, mas nunca
desistiu de seu sonho. Com 30 anos
de idade, desabafou com um bispo
o quanto desejava abraçar uma obra

missionária e ele
sugeriu que ela fundasse um instituto
feminino para esse
ﬁm. Em 1877, com
o auxílio do vigário
e o apoio do Papa
Leão XIII, fundou o
“Instituto das Irmãs
Missionárias do Sagrado Coração de
Jesus”, que colocou
sob a proteção de
São Francisco Xavier. Era o período
das grandes imigrações rumo às Américas por causa das guerras que assolavam a Itália. As pessoas chegavam ao
novo mundo desorientadas, necessitando de apoio, de solidariedade e de
orientação espiritual. Francisca preparou missionárias para acompanhar
os imigrantes em sua nova jornada,

com o objetivo de
fundar
hospitais,
asilos e escolas que
lhes possibilitassem
amparo e conforto. Durante trinta
anos, Madre Cabrini fundou 67 casas
na Itália, França e
nas Américas, inclusive no Brasil. A
frágil professora enfrentava, destemida, as autoridades
políticas em defesa
dos direitos de seus
imigrantes. Francisca Xavier Cabrini
morreu em Chicago, Estados Unidos,
no dia 22 de dezembro de 1917. Seu
corpo foi levado para Nova York e sepultado na capela anexa à Escola Madre Cabrini. Foi canonizada em 1946 e
é a padroeira dos imigrantes.
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INVESTIDURA DE NOVOS COROINHAS

N

o domingo, 23 de novembro,
encerramento
do
ano
litúrgico, Festa de Cristo Rei, nossa
comunidade celebrou, na Missa das
09h, a investidura de novos coroinhas,
jovens que servirão ao altar doravante.
O novo grupo, composto pelos jovens
Clara Medori Manfredo, Dayana
Lopes de Carvalho, Giovanna Sodero
Gomes Santo Mauro, João Pedro Multi
Silva, Júlia de Oliveira Gonçalves,
Maria Fernanda Cordeiro das
Neves, Pedro Rodrigues Junqueira
Carone e Rafael Gomes de Almeida
Vaz Privitera recebeu suas vestes
litúrgicas diretamente das mãos de
seus padrinhos (pais, mães ou avós).
Numa cerimônia simples, porém
marcante,
Padre
Marcos,
que
presidiu a celebração, abençoou as
vestes e os novos coroinhas, que já
permaneceram no altar, cumprindo
prazerosamente suas funções. Essas
celebrações sempre suscitam novas
adesões; muitas das crianças que se

prepararam para a Eucaristia, neste
ano, manifestaram vontade de trilhar
o mesmo caminho.
Jesus e Nossa Senhora da Salette vão
se mostrando aos jovens de nossa
comunidade, convidando-os a uma
participação ativa e dadivosa. Que o
bom Deus os cumule de graças, e que
eles possam crescer, sempre, na fé.

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES EM DEZEMBRO
01 Jose Ricardo Dos Santos
Valeria Breves Botelho
Elisabeth Maria Perini
Sergio Poli
02 Maria Tereza Rubio
Amandio Mendes
04 Maria Natalia h. Da Costa Anjos
Renata Cordeiro Braz De Aquino
Paula De Mesquita Busso
05 Antonio Carlos Da Silva
Fabiano Da Silva
06 Valdir Di Maria Medori
Amanda Fischer Barreiros Rios
Pe. Guttemberg De S. Filho, Ms.

08 Renato Ribeiro Velloso
09 Celia Yoshiko Katayama
Erich Georg Jonas
Ronaldo Gastaldini
10 Marcio E Marlene Cesena
11 Marili Magalhães Silveira Rissi
Nelson Luiz Conegundes
13 Ruberval De Mello
Luzia Zullo Pires
Annette Virginia Fabi Ragusa
15 Francisco Assis Pequeno Costa
16 Claudio Fernandes Amadio
20 Josefina Neglisoli
Maura P.P. Da Cunha

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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21 Clelia D’agostinho Reinhardt
Angelina Canale
23 Antonio D. Bittencourt
25 Fatima Moussa
Maria Jose Dos Santos
Gonçalo Da Costa
27 Nilze Sbragia
28 Aparecida De F. Salvador
Pe. Affonso Nilto Gasparetto, Ms.
29 Claudia Teodoro
30 Valdecy Barbosa Faria
Isabel Maria S. Ferrari
31 Carmem Lucia Oliveira
Marcos Barbieri Galante

E,
ENT
M
A
NOV A NÃO
PAR ECER
U
ESQ

HORÁRIO DE MISSAS
PARA O NATAL E
FINAL DE ANO
24/12 – VIGÍLIA DO NATAL DO SENHOR
No Santuário – Missa às 19h30
Na Capela – Missa às 18h
25/12 – NATAL DO SENHOR
No Santuário – Missa às 07h, 11 e 19h30
Na Capela – Missa às 11h
31/12 – FINAL DE ANO
No Santuário – Missa às 19h30
Na Capela – Missa às 18h
01/01/15 – INÍCIO DO ANO –
SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS
No Santuário – Missa às 07h, 11 e 19h30
Na Capela – Missa às 11h

Entrevista
A Escola de Violões, comandada pelo maestro Enzo Bertolini e pela Professora Ivani funciona, já há algum
tempo, aqui em nossa comunidade. As aulas acontecem sempre às segundas-feiras, a partir das 20h, no
Salão de Festas do Santuário Salette, em S. Paulo. A entrevistada é a SRA. JOANA BILECKI DA CUNHA,
catequista, e que já foi aluna dessa Escola.
Informativo – Você é autora da música “Avental de Ternura”, uma homenagem a Nossa Senhora da Salette.
Foi mais uma homenagem a Nossa
Senhora, dentre tantas outras produzidas para a Festa da Padroeira, deste
ano. Como foi compor essa canção?

gravei, em casa mesmo,
um CD e apresentei o trabalho ao maestro Enzo,
que novamente gostou.

Joana – Fui aluna do maestro Enzo por
quase 18 meses. Durante esse tempo
tive um bom aprendizado e, penso eu,
foi nascendo alguma inspiração em
minha mente, em meu coração. Maestro Enzo criou o Festival de Músicas
para Nossa Senhora, suscitando seus
alunos a desenvolverem esse potencial. Foi o que aconteceu comigo.

Joana – A canção ﬁcou
“guardada”; poucas pessoas sabiam disso. Minhas amigas catequistas,
algumas delas, sabiam
disso. Quando Padre
Marcos designou uma
atividade cultural e artística para a Festa da Padroeira, a ser
desenvolvida pelas crianças da Catequese Familiar, minhas amigas catequistas não tiveram dúvida em sugerir essa canção, o que foi aprovado
pela Coordenação da Pastoral, o casal
Karam e Linda.

da música.

Informativo – E o ensaio? Como se
deu?

Informativo – E agora, o talento acabou, a inspiração se foi?

Joana – Bem, aí foi o trabalho das catequistas, meu inclusive. Durante os
encontros de catequese, sempre achávamos um tempinho para ensaiar
com as crianças. Na data marcada
elas estavam lá... prontinhas, ensaiadinhas. Acho que foram bem...

Joana – Olha, a letra dessa canção
acabou sendo muito extensa. Eu tive
que “cortar” alguns trechos. Acho que
poderia ir ajuntando esses trechos e
fazer uma nova canção. Quem sabe
um dia...

Informativo – Mas, assim? Cria-se um
festival e as pessoas passam a compor
músicas?
Joana – Olha, a explicação para isso
é muito complexa, e não posso responder pelos outros. Comigo deu-se
algo que também não consigo explicar muito bem. Certamente, minha
atividade como catequista, me fez ler
muito e inteirar-me sobre a Aparição de Nossa Senhora em La Salette.
De repente, um sentimento forte, as
palavras foram se ajuntando e eu tinha uma letra musical. Apresentei ao
maestro Enzo, ele gostou, elogiou e
pediu que eu ﬁzesse a melodia, coisa
que julguei impossível de eu fazer. Ele
pediu aos demais alunos se algum deles poderia me ajudar nesse novo desaﬁo. Com orientação do maestro, fui
criando coragem e, de novo, foi surgindo uma inspiração, e eu tinha uma
melodia, simples, mas muito singela.
Com ajuda de meu ﬁlho Nestorzinho,

Informativo – Qual foi o
próximo passo?

Informativo – Foram ótimos. Na
apresentação do domingo, 14 de setembro, Padre Marcos, ao ﬁnal da
canção, quis ajudá-las e errou o refrão. Uma das pequenas cantoras, fez
uma expressão de desacordo, mostrando que todos eles estavam bem
ensaiados e conhecedoras da letra e

Joana – É, me contaram isso, achei legal. Espero que o Padre Marcos não
tenha ﬁcado triste. Percebi que muitos
pais e mães ﬁcaram emocionados ao
verem seus ﬁlhos cantando em homenagem a Nossa Senhora da Salette.

Informativo – Obrigado, Joana, pela
entrevista. E Parabéns pelo bonito trabalho.
Joana – Eu é que agradeço esta oportunidade que Deus me deu e a vocês
que estão prestigiando esse trabalho,
que desenvolvi com muita alegria e
carinho.

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

11

II ENCONTRO NACIONAL DE LEIGOS SALETINOS

N

o período de
14 a 16 de novembro passado, o
Instituto Salette, em
Curitiba (PR), sede
da
Congregação
dos
Missionários
Saletinos do Brasil,
abrigou cerca de
130 leigos saletinos,
das mais diversas
comunidades
saletinas do Brasil, e
os missionários saletinos convidados
para o Encontro,
além da própria
comunidade religiosa curitibana.
Nesse período, realizou-se o II
Encontro Nacional de Leigos Saletinos do Brasil, sob o tema “Se
vocês se converterem, as pedras
se transformarão – Conversão que
gera vida nova”.
Na abertura do Encontro, foi celebrada uma Missa, presidida pelo
Padre Marcos Queiroz, Diretor Espiritual dos Leigos Saletinos. Essa
missa foi celebrada no Santuário
Salette, muito próximo ao Instituto. Logo após a missa, os Encontristas participaram do jantar preparado pela comunidade local.
No sábado, dia 15, conforme programado, aconteceu a palestra,
conduzida pelo Padre Ildefonso Salvadego, convidado que foi
para o evento. Abordando o tema
do Encontro, discorreu sobre o
assunto com muita sabedoria e
competência, lançando desaﬁos e

esperança para os leigos saletinos,
a caminho da reconciliação e na
busca da paz. Neste tópico, abordou as atitudes que nos levam a
construir a reconciliação e a paz no
mundo, fazendo uma ligação com
os Princípios Orientativos dos Leigos Saletinos, que aﬁrma que “enquanto houver alguém que sofre, o
saletino não pode descansar.” Na
descrição dessas atitudes, apontou
referências bíblicas, solidiﬁcando
sua argumentação. Dentre as atitudes apontadas, destacam-se o
Amar, o Humilhar-se, o Suportar
e o Submeter-se, o Reconciliar-se,
o Perdoar e o Celebrar. Concluindo sua palestra, buscou um trecho
da Carta de são Paulo aos Gálatas
(5, 22ss): “Os frutos do Espírito Santo de Deus produzem dentro de você
o amor, a alegria, a bondade, a ﬁdelidade, a mansidão e o domínio do seu
temperamento”.
Ainda no sábado, ocorreu a elei-

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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ção da futura Coordenação Nacional
dos Leigos Saletinos, para o triênio
2015-2017. Os eleitos e escolhidos
para conduzirem
os leigos saletinos
são: Coordenadora: Vilmari Aparecida Pedrozo; Vice
Coordenadora:
Maria Auxiliadora
Maciel de Sousa;
Secretária:
Maria
Aparecida Ercolin
Apone; Tesoureiro:
Homero Alves Fialho; Coordenadores Regionais: Lindamir de
Fátima Varela (Sul), Altamiro Moreira Lino (Sudeste), Carlos Gaiotti
(Centro-Oeste) e Genilsa dos Santos Bispo (Nordeste).
No domingo, foi feita uma prestação de contas sobre as atividades
produzidas pelos leigos saletinos
no triênio que se encerra neste ﬁnal de ano. Durante esse período,
o Movimento dos Leigos Saletinos
consolidou-se como uma realidade presente nas comunidades saletinas do país, atuando nos mais
diversos segmentos pastorais,
além de se fortiﬁcarem na mensagem reconciliadora de Nossa
Senhora da Salette. Hoje, tem um
contingente de 295 leigos e leigas
saletinos, distribuídos pelas diversas comunidades no país, prontos
a assumirem os desaﬁos que se
lançam à toda Igreja.

