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MANHÃ PASTORAL
A manhã do domingo,
23, de março, foi
diferente
aqui
no
Santuário
Salette:
havia
cores,
havia
muita gente, havia
confraternização. Foi a
Manhã Pastoral.

ABERTURA DO
ANO JUBILAR

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA
13/04 – Domingo de Ramos – Missas às 07h, 08h30, 11h e 18h30
16/04 – Quarta-Feira Santa – Missa dos Santos Óleos – Catedral – 09h
17/04 – Quinta-Feira Santa – Missa do Lava-Pés – 20h
17/04 – Quinta-Feira Santa – Vigília Pascal – das 22h às 24h
18/04 – Sexta-Feira Santa – Vigília Pascal – das 06h às 15h
18/04 – Sexta-Feira Santa – Celebração da Paixão de Cristo – 15h
18/04 – Sexta-Feira Santa – Procissão – 18h30
19/04 – Sábado Santo – Missa às 20h
20/04 – Domingo de Páscoa – Missas às 07h, 09h, 11h e 18h30

Missa de Abertura do Ano
Jubilar aconteceu em 24
de março, às 20h.

CONFISSÕES PARA A PÁSCOA
10/04 – Igreja e Confessionários – 19h30

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
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Editorial
“Ninguém se salva sozinho. A dimensão comunitária é
essencial na vida cristã.” (Papa Francisco)

R

efletir esta frase é muito importante
para nortear nossas ações. A busca pela
salvação não está em construir um reino
particular, uma igreja individual, uma pastoral
privada.
A construção do Reino de Deus é feita com
serviço comunitário, trabalhando juntos pelo
bem do próximo. Aos que já trabalham com esta
dinâmica, eu peço que testemunhem a alegria e
felicidade do trabalho em comunidade.
Para quem acredita que sozinho irá encontrar a salvação eu peço que ouça A
Mãe da Salette: “Vinde, meus filhos, não tenham medo!”
Feliz Páscoa para todos nós juntos, misturados e reconciliados!
José Carlos Ávila Aira
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor

C

aríssimos irmãos e irmãs,
estamos iniciando o mês de
Abril e neste mês celebraremos
a alegria da Páscoa do Senhor. Com
a celebração de Domingo de Ramos,
comemoramos a Entrada Messiânica
de Jesus em Jerusalém, montado num
jumentinho, Rei de Israel e também
de todos nós. Logo em seguida,
contemplaremos o Tríduo Pascal
que comemora o mistério da morte
e ressurreição de Cristo, o mistério
salvífico que refaz a esperança de
participarmos do Triunfo do Reinado
de Cristo, Triunfo sobre a morte que
gera vida nova para todos nós. Eis
o mistério pascal, vida que vence a
morte pela ação de Deus em Cristo
e que nos dá esperança n’Ele de
participarmos um dia desse mistério
pela fé e a Graça de Deus que habita
em cada um de nós.
Nesse espírito Pascal, nesse espírito
de Vida nova em Deus, esperança
de todos nós, nosso desejo é que a
Páscoa do Senhor refaça em cada um
e em cada uma a fé no Deus vivo, a
fé fortalecida em Deus, a fé que nos
faz perceber a presença de Deus como
os Discípulos de Emaús tiveram essa
graça, perceber e sentir que Deus
caminha com seu povo.

Que
esse
espírito
de
Vida
nova
nos desafie
a
atitudes
novas,
a
atitudes de
perdão que
alivia a dor,
a atitudes de
solidariedade
que constroi,
a atitudes de fraternidade que nos faz
irmãos, a atitudes de fé que fortalece
nossa união, a atitudes de amor que
traz a vida para todos.
A você que participa do nosso
Santuário, das nossas atividades,
pastorais, grupos e movimentos e a
você a quem o nosso informativo pela
mão de Deus fez chegar às suas mãos,
quero desejar uma Feliz e Santa Páscoa
e que a alegria da Ressurreição, façanos surgir em nós um ânimo novo e
uma esperança nova em Cristo nosso
Senhor.
Continuemos unidos, a caminho dos
75 anos do nosso Santuário. Uma
Feliz Páscoa em Cristo Nosso Senhor,
Pe. Marcos Queiroz, MS

Palavra do Pastor

O ENCONTRO PASCAL COM O SENHOR

O

s discípulos fizeram a surpreendente
experiência do encontro com Jesus.
Compartilharam com Ele a vida, as
dificuldades, os ideais e a missão de
proclamar a chegada eminente do Reino
de Deus.
Proclamaram
com
alegria o Reino e Jesus afirmou que eles
eram sal e luz do mundo.
O triste acontecimento da paixão e morte
do Senhor e a atitude da maioria dos
discípulos que, naquela hora de dor, se
colocaram em fuga, geraram o desalento,
a tristeza e a perda de motivação
para continuar a missão que lhes fora
confiada pelo bom Mestre. Porém, na
manhã da Páscoa, os discípulos estavam
reunidos em comunidade, junto com
Maria e realizaram a nova experiência
do encontro com o Senhor: Ele está
vivo, ressuscitou!
Na comunidade,
receberam de Jesus ressuscitado o dom
de uma vida nova, dom que é total em
Cristo e inicial em cada um de nós. O
“lugar” desse surpreendente encontro
pascal, renovador e de paz com Jesus foi
a comunidade dos discípulos.
Naquele dia, Jesus acolheu as angústias e
esperanças daqueles homens e renovou
todas as coisas, renovou o coração,
perdoou os pecados e concedeu a Paz,
isto é, o verdadeiro sentido da vida e da
missão: recordou que eles eram sal e luz,
discípulos missionários (Jo 20,19-23).
Transformados por Jesus Cristo,
vivendo em Deus e por Deus, os
discípulos missionários saíram pelo
mundo e formaram comunidades,
“lugares”
de
encontro
pascal,
trabalhando
incessantemente
pela
vida, acolhendo com simplicidade e
propiciando a reconciliação, tornandose sinais da manifestação do Reino de
Deus. Eles fizeram a alegre descoberta
que ‘a comunidade de fé é o “lugar”

para o encontro pascal com
o Senhor que ‘acolhe, forma
e transforma, envia em
missão, restaura, celebra,
adverte e sustenta’ (CNBB,
Doc. 94, no. 56).
Os discípulos missionários
do passado e do presente
prepararam
em
nossa
cidade muitos ‘lugares’ para
realizar o encontro pascal
com o Senhor ressuscitado:
as comunidades paroquiais.
A comunidade – a paróquia
– reunida pelo Cristo,
crucificado e ressuscitado,
é o “lugar” especial para
o perdão dos pecados,
para reconciliar o mundo
com Cristo e expandir a
mensagem da Boa-Nova a
toda a humanidade (CNBB.
Estudo 104, n. 31).
Hoje,
os
discípulos
missionários,
em
comunidade,
continuam oferecendo o “lugar” para
o encontro pascal com o Senhor: a
celebração dominical na quaresma, os
momentos penitenciais, as confissões
organizadas em todos os setores e
paróquias, a liturgia da Palavra.
Acompanhei, nos setores, a reunião
dos padres e fiquei feliz em ver
como estavam preparando com
carinho as suas comunidades para a
Páscoa, organizando as celebrações
e propiciando o encontro com a
misericórdia divina, através das
confissões. Relataram que os discípulos
missionários estão preparando as
famílias para o encontro pascal, através
da novena e encontros bíblicos nas
casas. Saí fortalecido, pois vi que a

experiência pascal com o Senhor vivo
e ressuscitado será o grande encontro
para todos aqueles que procurarem a
comunidade e, em silêncio, recordei as
belas palavras do Documento de São
Domingo: ‘a Paróquia é o lugar onde se
acolhem as angústias e esperanças dos
homens, é o lugar da solidariedade com
suas aspirações e suas dificuldades, é o
lugar do perdão (SD 58).
Haverá uma feliz Páscoa para
aqueles que encontrarem o Senhor na
comunidade de discípulos missionários.
Desligado da comunidade não haverá
felicidade, porque não haverá o
encontro...
Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal para a Região Santana

D R O G A R I A

vendas@tejo.com.br

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

Rua Dr. Zuquim, 716 - Santana

www.interdroga.com.br

DISK ENTREGAS:
11

2283-1184
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MANHÃ PASTORAL

A

manhã do domingo, 23 de
março, estava chuvosa e fria,
um vento encanado, que subia pelo
pátio do estacionamento, sinalizava
um domingo bom para se ficar na
cama, naquela preguiça de fim de
tarde que antecede às segundasfeiras. Nada disso aconteceu.
As missas matinais estiveram
repletas de fieis que deixaram
seu aconchego e vieram celebrar

o dia que Deus nos deu. As
tendas armadas, com seu colorido
característico,
abrigavam
as
pastorais e movimentos, que se
esmeraram em bem acolher. Teve
cafezinho, chocolate quente, bolos
de diversos sabores, algodão doce e,
acredite, até sorvete. Os dois últimos
fizeram a alegria da garotada e dos
mais velhinhos também.
O andor de Nossa Senhora da
Salette,
vestido
de
festa,
adentrou
pela
nave principal da igreja
em todas as missas,
sempre levado por fieis
e devotos de Nossa Mãe
Salette. Padre Marcos,
juntamente
com
os
padres concelebrantes,
apresentaram
os
presentes
que
o
Santuário
recebeu,
doado
por
alguns
benfeitores: a tampa

da
pia
batismal,
ricamente
decorada, um novo Missal e os
cálices litúrgicos, completamente
restaurados. Um grande presente
para a comunidade, na abertura do
Ano Jubilar, a caminho dos 75 anos
de sua fundação.
Os
paroquianos
presentes
receberam, ao final das missas,
uma carta-convite, explicando e
convidando os fieis a participarem de
mais uma campanha, em benefício
das obras estruturais que estão
por vir. Juntamente com a cartaconvite, havia um boleto bancário,
através dos quais os fieis poderiam
oferecer suas ofertas, livremente,
sem importância predeterminada,
aquilo que o coração mandasse.
E a Manhã Pastoral foi finalizada
com o almoço no Salão de Festas,
com boa presença de fieis, que
saborearam crepes, de diversos
sabores, salgados e doces.

MISSA DE ABERTURA – A CAMINHO DO ANO JUBILAR

20h

em ponto teve início
a celebração pelo 74º.
Aniversário de Fundação do
Santuário- Paróquia Nossa Senhora
da Salette, com a presidência do
Padre Marcos Queiroz, Reitor
e Pároco, e concelebrada pelos
Vigários Paroquiais Padres Bolívar
Hauck e Nilto Affonso Gasparetto.
Os presentes ficaram instalados
no presbitério, rodeando o altar.
Durante a homilia, Padre Marcos
ressaltou a importância da Igreja na
Região de Santana, bem de acordo
com o Evangelho segundo Mateus
16, 18: “Tu és pedra e sobre ti edificarei

minha igreja...” Logo após, a Sra.
Raquel Junqueira Carone fez uma
apresentação, contando um pouco
da história de nossa Paróquia, de
sua fundação até os dias atuais.
Após a Missa, Padre Marcos deu
sequência à reunião mensal do CPP
– Conselho Paroquial de Pastorais,
enfatizando os preparativos e as
datas e horários para as celebrações
da Semana Santa. A programação
está impressa na primeira página
desta edição e também afixada nos
murais.

Que tal seu anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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II - A CAMINHO DOS 75 ANOS – COM SALETTE,
TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO NA CIDADE (*)

N

a década de 40 do século passado,
São Paulo já descortinava um
futuro grandioso. A Capital Paulista ia
perdendo seus ares coloniais e tomava
a feição da grande megalópoles que
hoje se tornou. O Bairro de Santana já
não era mais periferia, as fronteiras da
cidade haviam se deslocado para além
do horizonte.
Os Missionários Saletinos ousaram
muito na construção da Paróquia Nossa
Senhora da Salette, cuja autorização e
ato de fundação foram concretizados
naquele longínquo 24 de março de
1940. Primeiramente, os saletinos se
instalaram na Capela Santa Cruz,
provisoriamente elevada à condição de
Igreja Matriz e o Padre Fidelis Willy,
ms, tomou posse como primeiro Pároco
da Paróquia de Nossa Senhora da
Salette e teve que se defrontar com as
primeiras grandes dificuldades: onde
construir a paróquia? Onde buscar o
dinheiro necessário para a construção
da paróquia?
A opção pelo local foi a escolha de
um terreno de cerca de 8.000 metros
quadrados, situado no topo da colina,
à Rua Dr. Zuquim, 1746, pertencente
ao Sr. Eugênio Pontedeiro. O dinheiro
para compra do terreno foi obtido, em
grande parte, pela venda de terrenos
de propriedade da Congregação dos
Missionários de Nossa Senhora da
Salette, situados na região de Santana, e,
também, através de doações de muitos
benfeitores.
O primeiro templo construído no
local foi de madeira. Em maio de 1942
começaram a ser celebradas missas
nesse templo provisório, já que a
bênção de inauguração foi feita em 19
de setembro de 1943, com a procissão
e festividades em honra a Nossa
Senhora da Salette. Ao lado da igreja
de madeira foi construída uma modesta

casa paroquial, que abrigava
os Missionários Saletinos. Já
em 1946 o pequeno templo de
madeira não comportava mais o
afluxo de fieis, cada vez em maior
número. Tornava-se necessário
e urgente, a construção de um
templo maior, bem maior.
Os párocos saletinos foram se
sucedendo. Em 1952 o Pároco
era Padre Pedro Rossetto, ms, a
quem coube benzer o lançamento
da pedra fundamental do novos
templo, isso a 21 de setembro
de 1952. Em 1961 foi demolida
a igreja de madeira. A definição
pelo
projeto
arquitetônico
suscitou grandes discussões
entre os fieis, representados
pelas lideranças paroquiais
na época, e os Missionários
Saletinos. O primeiro projeto
arquitetônico,
de
linhas
modernas, foi preterido. Em
seu lugar deu-se o início a um
projeto de linhas tradicionais,
bem ao estilo romano. Desde o início,
o projeto românico apresentou custos
vultosos e a construção, por falta de
recursos financeiros, foi paralisada em
1963. Nesse mesmo ano as obras foram
retomadas. O novo projeto arquitetônico
voltava a ter características modernas,
ainda que seu tamanho tenha sido
reduzido
Padre Virgínio Dall’Agnoll, ms,
era o Pároco nessa época e o Padre
Nadir Granzotto, ms, era seu Vigário
Paroquial. Foram os grandes indutores
dessa obra magnífica, à altura da
pujança de São Paulo. À medida em que
a igreja ia sendo construída, podia-se
descortinar sua grandeza. A Paróquia
de Nossa Senhora da Salette não seria
estratégica apenas por sua localização
geográfica; seria estratégica pela sua

temática, pela sua condução, pela sua
espiritualidade saletina. Em setembro
de 1966 as celebrações passaram a se
realizar na nave principal da nova
igreja.
Entre fevereiro de 1962 e o final de
1963 foi construída a nova Casa
Paroquial, que não só serviu para
abrigar os Missionários Saletinos aqui
em São Paulo, como serviu de sede
da Província da Imaculada Conceição
dos Missionários de Nossa Senhora da
Salette no Brasil. O Superior Provincial
era o Padre Antonio Bortolini, ms, hoje
vivendo em Curitiba (PR), no Instituto
Salette, para onde se deslocou a sede da
Congregação Saletina.
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

FAST WAY
INGLÊS RÁPIDO,
FÁCIL E OBJETIVO
CONVERSAÇÃO - MÉTODO PRÓPRIO

FONES: 2935.4225 / 2972.4225

2206-4435

Rua George Oetterer, 51 - Jd. S. Paulo
(Próximo ao metrô Jd. São Paulo)
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Comunidade em Revista
DIA 5 – QUARTA-FEIRA DE CINZAS

A

pós
as
folias
carnavalescas,
nosso
povo veio muito confiante
para a celebração da QuartaFeira de Cinzas. Após
as missas, nossos padres
providenciaram a bênção
das cinzas dos ramos
benzidos no Domingo de
Ramos do ano passado,
devidamente
guardados
para esta celebração.

DIA 18 – REPORTAGEM
REDE VIDA DE TELEVISÃO

A

produção da emissora
pretende mostrar, no
decorrer deste ano, várias
paróquias
e
santuários.
Escalou, para esse dia 18 de
março, véspera de Nossa
Senhora da Salette e de
São José, seu esposo, uma
apresentação sobre nosso

Santuário. O programa foi
ao ar nesse mesmo dia, no
horário das 18h30, reportando
aspectos de nossa comunidade
e do Centro Social, que
recentemente completou um
ciclo de cinquenta anos de
atividade.

DIA 16 – CATEQUESE FAMILIAR

A

comunidade,
em especial os
fieis frequentadores
da missa dominical
das
09h,
sentia
saudade das crianças
da catequese. Depois
de um ano todo em
preparação
para
a
Eucaristia,
as
crianças fizeram sua Primeira
Comunhão em dezembro
passado, após o que, saíram
em férias merecidas. A partir
de fevereiro foram retornando,
aos pouquinhos, e nesse dia 09,
todos se apresentaram vistosos
com suas camisetas brancas,

6

receberam
seu
material
de
preparação,
utilizado
durante o ano passado, e
recepcionaram as crianças
que farão a preparação para
a Eucaristia durante este ano.
A alegria dessas crianças
contagiou a assembleia, que
pôde rezar e celebrar com eles.

DIAS 18 A 22 – SEMANA DO EIXO
As Pastorais, Grupos e
Movimentos,
através
de
seus
coordenadores
e
demais agentes de pastorais,
reuniram-se
durante
esse período, revendo as
atribuições
e
atividades
programadas para este ano,
de acordo com o Planejamento
Pastoral feito no final do
ano
passado,
juntamente
com
os
Coordenadores
de Eixos e a Comunidade
Religiosa
do
Santuário
Salette. Primeiramente, foi a
Reunião do Eixo do Anúncio,
em seguida os Eixos do

Testemunho, o que tem o
maior número de pastorais e
grupos, e o Eixo do Serviço,
finalizando com a reunião do
Eixo do Diálogo. As reuniões,
dirigidas pelo Padre Marcos
Queiroz e pela Coordenação
do CPP, transcorreram de
forma muito produtiva. Os
frutos,
certamente,
serão
colhidos durante este, em
que toda a comunidade está
motivada para a preparação do
ano jubilar, em comemoração
aos 75 anos de fundação do
Santuário-Paróquia
Nossa
Senhora da Salette.

DIA 19 – 11º. ANIVERSÁRIO DOS
LEIGOS SALETINOS

D

urante as missas desse
dia, a data de fundação
do Movimento dos Leigos
Saletinos do Brasil foi lembrada
e celebrada com muito carinho
e pompa. Os leigos saletinos
de nossa comunidade se
fizeram representar nas três
missas do dia. Os leigos
saletinos, que têm por missão
a divulgação da Aparição e da
Mensagem de Nossa Senhora

da Salette e a vivência do
carisma da Reconciliação,
estão representados nas mais
diversas pastorais, grupos
e movimentos, levando a
espiritualidade saletina em
suas funções e atribuições. A
Família Saletina – missionários
e leigos – espalhados pelo
Brasil afora comemoram a
data com muita alegria.

Dia 23 – PADRE BOLÍVAR
RETORNOU

DIA 23 – ENTREGA DAS BÍBLIAS

A

nova
turma
de
catequizandos,
da
Catequese
Familiar,
recebeu sua Bíblia, com
dedicatória do Padre Marcos
Queiroz, nosso Reitor e
Pároco. Durante a preparação
para a Eucaristia, neste ano,
aprenderão a utilizá-la e,
certamente,
terão
muitos
momentos de leitura e reflexão
dos textos. Os catequistas
têm essa bonita missão de
ir mostrando Jesus Cristo,
através da leitura dos trechos
bíblicos e testemunho de vida.

A Coordenação da Catequese
Familiar desdobrou-se sobre
o calendário civil e religioso,
extremamente comprometido
por eventos esportivos –
Copa do Mundo de Futebol
– feriados prolongados e ano
eleitoral, a fim de evitar perda
de qualidade e de momentos
de preparação e convivência. E
os objetivos foram alcançados.
Daqui para a frente, até a
data da Primeira Eucaristia,
catequistas e catequizandos
estarão caminhando juntos
nessa missão evangelizadora.

A

usente desde dezembro
passado, quando saiu de
férias e foi para Curitiba (PR)
para cuidar de sua saúde,
Padre Bolívar Hauck, nosso
Vigário Paroquial retornou no
domingo, logo pela manhã,
e participou das celebrações

de Abertura do Ano Jubilar,
a caminho dos 75 anos de
Fundação
do
SantuárioParóquia Nossa Senhora da
Salette. Participou também
do almoço comemorativo. A
Comunidade está feliz com o
retorno do Padre Bolívar.

MAIO VEM AÍ...
DIA 4 – ROMARIA AO SANTUÁRIO
NACIONAL DE NOSSA SENHORA
APARECIDA

N

ossa
comunidade
irá em um ônibus,
especialmente fretado para
essa ocasião, levando um
grupo de 42 peregrinos. A
saída está prevista para às
05h30, retornando por volta
das 14h, nesse mesmo dia. A
Romaria será acompanhada

Dia 24 – FESTA ITALIANA

por um sacerdote saletino,
aqui do Santuário, e a
Coordenação estará a cargo
do José Robustino Landucci,
da Pastoral do Batismo. As
adesões estão à venda na Loja
La Salette, ao preço de R$ 45,00
a passagem. Reserve logo seu
lugar.

R

eserve essa data em
sua agenda pessoal.
A partir das 20h desse
dia, o Salão de Festas do
Santuário
acolherá
os
participantes desse evento,
já tradicional em nossa
comunidade.
Massas,

antepastos, vinho e aquele
tempero delicioso, música
e a alegria contagiante,
comum nas festas italianas
em geral. Venha e participe,
os convites serão vendidos
na Loja La Salette.
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PENSAMENTOS

D

ias desses, encontrei-me
com um amigo que foi logo
dizendo, todo formal: “Estimo
em vê-lo com saúde!” E realmente
demonstrava alegria por isso.
Esse meu amigo é um excelente
economista, acostumado a
estimar as coisas...
O correto seria dizer-me:
“Estimo vê-lo com a saúde!” E
Camões ficaria agradecido.
O verbo estimar, no sentido
de alegrar-se não se usa com
a preposição em. Estimar em

“O homem sagaz vê o mal e
se esconde, mas os ingênuos
passam adiante e sofrem a
pena.”
(Provérbios 22, 3)
“O ódio não afeta o objeto ou
a pessoa odiada, mas arrasa
o receptáculo que o carrega.”
(Anônimo)

significa calcular, por exemplo:
“O joalheiro estimou em R$
12.000,00 o anel de noivado e a
mocinha sorriu feliz.”

Livro do Mês
das trevas da vida, do sofrimento
e da angústia, da amargura e da
tristeza, da dúvida e do cinismo,
da rebelião e da desesperança até
os pés e compreensão de Deus.”
Este texto foi tirado do prefácio
escrito por Taylor Caldwell, autora
do livro “Médico de Homens e
de Almas”, indicado para este
mês santo. Taylor Caldwell foi
uma notável romancista britânica,
falecida em 1985, que deixou uma
imensa obra literária. Este livro,
história de Lucano, ou com certeza, merece ser lido por
são Lucas, é a história todos, em especial pelos cristãos
da peregrinação de todos os católicos. À venda na Loja La
homens através do desespero e Salette.

“A

“Daqui a cinco anos você
estará bem próximo de ser
a mesma pessoa que é hoje,
exceto por duas coisas: os
livros que ler e as pessoas de
quem se aproximar.”
(Charles Jones, astronauta
norte-americano)
“A única coisa que devemos
temer é o medo.”
(Franklin Delano Roosevelt,
estadista e presidente dos
Estados Unidos da América,
por 4 mandatos)
“Quando se vence o medo,
começa a sabedoria.”
(Bertrand Russell, filósofo e
matemático inglês)
“A imaginação é mais
importante
que
o
conhecimento.”
(Albert Einstein, físico e
humanista alemão)

TRAN IT
Portas e Potões Automáticos

Av. Gal. Ataliba Leonel, 1966
Santana - Fone: 11 2979.7311
www.transite.com.br
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Santos do Mês

Gizela
Dia 02

SANTA MARIA DO EGITO

M

aria viveu nos anos 500 e sua história
era muito conhecida pelos cristãos
da Idade Média. É frequentemente
confundida com Maria Madalena; aos 17
anos de idade era muito linda e teria sido
prostituta. Um dia, por curiosidade, se uniu
a um grupo de peregrinos para conhecer
Jerusalém, mas uma força irresistível não a
deixava entrar na igreja junto com os outros.
Porém, em frente a uma imagem da Virgem
Maria, ela sentiu o peso de seus pecados e
recebeu uma visão mandando que fosse
para o deserto, depois do rio Jordão, onde
encontraria a paz. Antes de ir para o deserto,
Maria foi ao Monastério de São João Batista,
onde confessou e comungou e depois partiu
para o deserto, levando apenas três pedaços
de pão. Conta a história que ela ficou 48 anos
no deserto, sofrendo de sede e de frio. Não
sabia ler, mas recebia dos Anjos a instrução
da fé cristã. Todo ano, após a Sexta-Feira
da Paixão, são Zózimo, que escreveu sua
história, ia para o deserto meditar e, a cada

ano, caminhava alguns dias a
mais que no ano anterior. Certo
ano, ao caminhar 20 dias a
mais, ele parou para descansar
e, enquanto orava, viu alguém
a sua frente. Pensou que era
o demônio, mas depois viu
que se tratava de uma pessoa
extremamente magra e com a
pele completamente tostada
pelo sol. O monge foi até
ela, mas Maria gritou: “antes
coloque um manto sobre mim,
porque eu não tenho roupas”. Ele
foi até a moita onde ela se escondeu e disse:
“pelo amor de Deus, que faz aqui e por quanto
tempo está aqui?” Ela respondeu: “Zózimo,
por favor, dê-me seu manto, me abençoe, perdoe
os meus pecados e eu sairei daqui”. Zózimo
ficou impressionado com o seu inexplicável
conhecimento espiritual e com sua sabedoria.
Maria disse a ele: “deixe o seu manto e só volte
no próximo ano, na Sexta-Feira da Paixão. Venha

com a Eucaristia para mim e não
diga uma só palavra a ninguém.”
No ano seguinte, como havia
prometido,
ele
retornou
na Sexta-Feira Santa. Após
receber os sacramentos, Maria
comeu apenas três lentilhas
e, agradecida, suplicou a
ele que retornasse no ano
seguinte. Antes de morrer,
provavelmente com 78 anos,
Maria deixou uma mensagem
para ele. A mensagem que
foi escrita com uma pedra em
outro pedaço de pedra, dizia o seguinte:
“Padre Zózimo, enterre o corpo desta Maria
pecadora aqui. Devolva a terra o que é apenas
terra, e ore por mim”. São Zózimo reverenciou
Maria pelo resto de sua vida e a chamava de
“Maria, a Egípcia”. Sua festa é celebrada no
dia 2 de abril, na Igreja Católica, e na Igreja
Ortodoxa Grega, no dia 9 de abril.

Dia 11

SANTA GEMMA GALGANI

G

emma
Galgani
nasceu no dia 12
de março de 1878
em Camigliano, perto de
Lucca, Itália. Pertencia a uma
família católica tradicional.
Seu pai era um próspero
químico, descendente do
Beato Giovanni Leonardi
e sua mãe também era de
origem nobre. Gemma tinha
sete irmãos. Desde muito
pequena demonstrou uma
irresistível atração pela oração. Sua mãe lhe
ensinou as verdades da fé e infundiu em
seu coração o amor pelo Cristo crucificado.
Quando a mãe morreu de tuberculose, ela
estava com sete anos e desde então passou
a cuidar da casa e dos irmãos. Desde muito
cedo foi sujeita a fenômenos sobrenaturais

como
visões,
êxtases,
revelações,
manifestações
sobrenaturais
miraculosas
e
estigmas
periódicos.
Quando tinha 18 anos, seu
pai morreu e ela foi para
a casa de Mateo Giannini,
como serviçal doméstica.
Quis entrar para o Convento
das Irmãs Passionistas, mas
foi rejeitada devido a sua
fragilidade física e por ter
visões místicas. Com 20
anos foi curada graças a intercessão de são
Gabriel da Virgem Dolorosa. Entre 1899
e 1901, por 18 meses, recebeu os estigmas
da crucificação de Cristo, as marcas dos
espinhos e dos açoites de Jesus. Teve visões
de Cristo, da Virgem Maria e do seu Anjo
da Guarda, com o qual conversava da

mesma maneira que alguém conversa com
o seu melhor amigo. Ficava ao lado dela
com as asas abertas ou ajoelhado sempre
rezando, recitando salmos ou meditando a
paixão de nosso Senhor. Quando estava em
êxtase, manifestavam-se nela fenômenos
sobrenaturais: o som de sua voz mudava e
ela falava em aramaico. A figura mística de
Santa Gemma fascina pela sua experiência
espiritual que nos permite conhecer a
vontade de Deus e que, ainda hoje, aquece
nossos corações e ilumina nossas mentes.
Sua popularidade aumentou quando, em
1943, suas cartas para o Pe. Germano foram
publicadas. Seus escritos, de extrema
simplicidade, nos fazem compreender e
reviver sua singular experiência com Jesus.
Santa Gemma morreu no dia 11 de abril
de 1903, um Sábado Santo, com 25 anos de
idade e logo sua devoção se propagou.

ANDORRA

9

O

PAPA FRANCISCO, UM ANO DE PONTIFICADO

Cardeal
Jorge
Mario
Bergoglio,
sagrado
Papa
Francisco, em março do ano
passado, completou um ano de papado,
com sua popularidade em alta. Causou
espanto, de forma positiva, desde a
sua posse, quando surpreendeu a todos
com atitudes simples, dignas de quem
foi chamado a cuidar da Igreja de Jesus
Cristo: saudou o público em Italiano,
idioma da maioria das pessoas que
lotavam a Praça de São Pedro. Após sua
nomeação, deixou o Vaticano, seguiu
de van, juntamente com outros cardeais
ao hotel onde estava hospedado. Refez
sua mala, baixou à portaria, pagou sua
conta e retornou ao Vaticano, de onde só
saiu para cumprir seus compromissos
como Chefe de Estado e Sumo Pontífice
de nossa Igreja. Suas ações mostram
coragem e visão apostólica dentro de
uma sociedade consumista, deplorando
carreirismo
e
exibicionismo,
e
completamente despojado de riqueza.
Nesse estilo, simples e despretensioso,
Papa Francisco completou o primeiro
aniversário de seu papado, sem festa,
preferindo celebrar a data com um retiro
espiritual nas cercanias de Roma. Do
retiro mesmo, mandou uma mensagem
aos católicos do mundo inteiro, através
da rede social: “Rezem por mim!”,
pedido esse feito em nove línguas
diferentes. Aliás, Papa Francisco tem
aumentado sua popularidade através do
uso intensivo da internet, aproximandose, cada vez mais, da juventude que tanto
ama. Alguns órgãos de comunicação e
alguns institutos de pesquisa apontam

Preserve a Natureza
Use Pneus REMOLD.
PNEUS FOX
Fone: 4111.7108
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sua popularidade já
superior a alcançada pelo
Papa João Paulo II, de
saudosa lembrança para
todos nós.
Durante
esse
ano
encantou
o
mundo
com suas celebrações e
iniciativas. Ofereceu-se
para batizar uma criança,
filha de mãe solteira,
afirmando a coragem
dessa mãe, que somente
se tornou mãe solteira,
por ter tido coragem de
não abortar, dizendo SIM
à vida. Publicou alguns
textos que se incorporaram aos grandes
documentos da Igreja, ressaltando
a Exortação Apostólica “Evangelli
Gaudium” – A Alegria do Evangelho
– no qual apresenta uma nova etapa na
evangelização, marcada pela alegria e
pelo compromisso de se percorrer os
caminhos traçados por Jesus Cristo,
dentro de uma ótica mais atual. Na
esteira de suas publicações, as editoras
brasileiras descobriram um verdadeiro
compêndio de sabedoria, escrito por
Papa Francisco, ainda quando somente
Bispo e Cardeal na vizinha Buenos
Aires, Capital da Argentina.
Veio ao Brasil, participar da Jornada
Mundial da Juventude, edição de 2013,
na linda cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Recebeu autoridades, andou com os
fieis, celebrou com os jovens. Aos 77
anos de vida, apresenta uma grande

vitalidade; cansaço não é uma palavra
que consta em seu dicionário de vida.
Todavia, coragem e desprendimento
são as palavras que parecem nortear
suas atitudes e decisões. Recentemente,
surpreendeu a todos, colocando na
direção do Banco do Vaticano, um
conselho de quinze leigos, todos com
experiência administrativa e financeira,
e, de certa forma, sinalizando um
melhor aproveitamento pastoral dos
quadros episcopais e clericais da Igreja.
Mudanças? Certamente virão! Não no
sentido de modificar aquilo que a Igreja
sempre preservou: vida e liberdade,
tendo Cristo como sua regra de vida.
Devemos rezar, e muito pelo Papa
Francisco, não somente porque ele
nos pediu, mas porque é nosso dever e
prazer.
Mario Apone
Leigo Saletino

CAMA – MESA – BANHO
Tudo para o seu artesanato com os melhores preços.

R. Dr César, 324
(e mais 4 endereços.)

Fone: 11 2952-9799
www.sacariaourobranco.com.br

AGENDA PRÓXIMA - ABRIL

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM ABRIL
02
03
05
06
07
08
10
11
12
13
14

Dias 7 e 8
Palestras sobre Reforma Litúrgica: Renovação
ou Revolução? – Salão de Festas – 20h
Dia 9
Presença do Padre Antonio Maria – Grupo de
Oração Canaã – 13h30
Dia 25
Bingo com Pizza – Salão de Festas – 20h
Dia 27
Festa da Vida – Baile da Terceira Idade – Salão
de Festas – 15h

15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26

ERRATA
Na edição passada, a lista de aniversariantes estava correta. O título da
manchete é que estava errado, já que apontava como sendo aniversariantes de
fevereiro, quando o correto eram os aniversariantes de março. Nossos zelosos
leitores apontaram a falha, pela qual nos escusamos agora.

29

30

Izidoro Coronato Junior
Maria José de Lima Santos
Antonio Carlos da Silva e Ivete
Simone Reis Mattar
Therezinha Gema Romani de Goes
Maria de Lourdes Estevão
Luiz Alberto Pomarole
Magdalena Bonfiglioli
Rui Manuel Verdasca Rodrigues
Celia Regina Caetano dos S. Silva
Claudia Regina de O. P. Trabasso
Alda Alves Agostinho
Moacyr Paixão
Doralice de Lunas Leme Gonçalves
Terezinha de J.G.de Duarte
Neliana Izildinha Baldini Dalan
Altamiro Moreira Lino
Domingos Prando
Adevar Teodoro Vieira
Nazareth da Rocha Rogatto
Fabio Cassaniga do Nascimento
José Gabriel da Silva
Eclair Baptista
Fernando Henrique G. Barbosa
Clorinda Antonia Stasi
Pascoalina Ratzat Gabriel
Antonio Cesar de Oliveira
Idene Pompiani de Moura
Severina Moura Santos
Luisa Imamura Nakamura
Heloísa Helena Bettim
Lourdes Vieira de Andrade
Adalberto Penha de Souza
Cinthia Leandro
Marcia Aparecida C. D. Souza
Palmira Passos Ferreira
Franceschina Franceschini
Ebe Sodero
Shosei Takiguti
Honório da Silva Cruz
Sandra Rita Geraldes
Sidnei Duarte de Jesus
Ines Terezinha Terra Rossi
Jose Luiz Borsoi
Sérgio Aprígio Guardão
Adeilda Coelho de Resende
Aidil Quaresma de Jesus
Silvana Policastro Pinton
Wilton Luiz Lima Batista
Decia Maria Ramiris Scarpelli
Guilherme Augusto P. Manso
Luiz Eduardo Siqueira Silva
Ariovaldo Simielli Branco

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

2574-9465

Av. Mercurio, 146 - Brás
Fones: 3229.7864 | 3227.4301
www.casadesaron.com.br
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Gotas da Espiritualidade Saletina
Segundo Hebreus 11, 1: “A fé é a certeza
de coisas que se esperam, a convicção de
fatos que não se veem”. As escrituras
nos apontam para uma certeza: a de que
sempre sucederá o que nós esperamos. E
em seguida, nos apontam, na direção de
que nossa esperança e convicção devem
ser baseadas em fatos. Fato é a palavra
chave para o entendimento da fé. Fato é
uma verdade absoluta, real, existente,
inequívoca, incontestável, declarada.
Para o mundo, todos os que seguem uma
religião são chamados de “pessoas de
fé”. Pelas escrituras vemos que a única fé
é aquela que é baseada num fato, sendo
o fato a Palavra de Deus. Ao mesmo
tempo em que a fé é um ato de submissão
espiritual à Palavra de Deus, é também
uma entrega irrestrita, em confiança na
realidade que nos é apresentada. Fé é
submissão, fé é confiança, fé é certeza, fé
é convicção de fatos.

missa, em cada eucaristia
celebrada, é o amor de Cristo
ao dar-se na Eucaristia, em
forma de alimento.

A missa é uma celebração e ato de fé. E
celebrar “é tornar presente uma realidade
através de um rito”. Na celebração, temos
sempre presentes o passado, o presente
e o futuro, que, em breves momentos,
unem-se, num tempo só, a eternidade.
A celebração possui valor. E o valor da
missa é tornarmos presente a paixãomorte-ressurreição de Cristo através
da celebração, e assim participarmos
mais ainda do mistério da salvação da
humanidade. E o que acontece em cada

A eucaristia significa benção, já que através
da doação de seu Filho, Deus abençoa toda
a humanidade. De posse desta boa graça
dada pelo Pai, os cristãos são reenviados
ao mundo para que se tornem eucaristia,
fonte de “vida e bênçãos “para o próximo.
Nós, Leigos Saletinos, somos fontes de
bênção quando vivemos e promovemos a
Reconciliação.

O sacerdote, após narrar
diante do Pai o que Jesus fez
e disse na última ceia antes
de morrer, exclama: “Este é o
mistério da fé!” E a assembleia,
confirma o conteúdo desta
fé: “Anunciamos, Senhor, a
vossa morte e proclamamos a
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!”
E o sacerdote, se dirigindo ao Pai, retoma:
“Celebrando, pois, a memória da morte
e ressurreição do vosso Filho, nós vos
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice
da salvação”. Como se vê, a “fé” que na
Eucaristia celebramos é a morte do Senhor,
incluindo também a sua ressurreição, até
que ele venha.

O PRIMEIRO SINAL DA FÉ É MARIA
Senhor, ajuda-nos a contemplar o mistério

da Anunciação, um dos mais importantes
da nossa fé: o anjo Gabriel apareceu como
o grande embaixador de Deus para o
“tempo novo” que estava para chegar.
E Maria disse: SIM. E um sim como
aquele de Maria foi para o mundo, uma
bênção, um bem, uma salvação e uma
esperança! Graças ao sim de Maria, a vida
humana, tornou-se mais alegre e cheia de
esperança, em todas as suas dimensões.
Pela fé, Maria acolheu a Palavra do Anjo e
acreditou no anúncio de que seria Mãe de
Deus, na obediência de sua dedicação (Lc
1, 38). Queremos viver do jeito de Maria,
firme e forte no “sim” à tua vontade: “Façase em mim, Senhor, segundo a tua palavra”.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Amém!
(Texto elaborado pelo Grupo Semeadores –
Curitiba (PR e compilado por Jorge Marquesi
– Leigo Saletino)

PRINCÍPIOS DE VIDA E DE ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS SALETINOS
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Leia sempre a Mensagem de Nossa Senhora
da Salette!

A

leitura faz bem ao espírito. Ela nos enriquece, nos enobrece e
nos abre para o novo e o diferente. A leitura é uma conquista,
e seu hábito é uma graça. Ela deve ser uma constante em nossa
vida. A leitura é o conhecimento e aprendizado. A mensagem de
Salette é a forma mais rica que possuímos de ouvir a Mãe de Jesus.

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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