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NOVENA
DE NATAL
Vários grupos se reuniram, em
residências, no Santuário e na
Capela.
Veja como foi o encerramento.

FINAL DE ANO e
ANO NOVO

PEREGRINOS
DE
SÃO
LOURENÇO VISITARAM
O SANTUÁRIO

É sempre um recomeço. Novas
esperanças, novas expectativas,
e sempre o mesmo Deus.

Grupo de 28 peregrinos
visitaram nosso Santuário,
vindos de São Lourenço (MG).
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É

TEM ALGUÉM AÍ?

janeiro. Férias escolares. Descanso
para alguns. Tempo novo na vida
que continua. A cidade reduz um pouco
o ritmo e fica menos cheia. O ritmo da
Paróquia também diminui. Também
é tempo de propor metas, desafios,
melhorias na qualidade de vida, pro
corpo e mente.
Vamos propor metas para a vida
espiritual e para a vida em comunidade?
Aproveitar este tempo e nos comprometer
com os outros? Continuar ou começar
a participar da vida da comunidade?
Descobrir nossos Dons e partilhar?
Aprender e ensinar? Amar e respirar,
com o corpo e com o espírito?
Vamos renovar e reconciliar! Descruzar
os braços, se entregar às “Surpresas de
Deus”! “Se meu povo não quer submeterse, sou forçada a deixar cair o braço de meu

Filho. É tão forte e
tão pesado que não o
posso mais suster.”
(A Mensagem da
Bela Senhora)
O Cristo Redentor
mantém os braços
sempre
abertos,
pronto, esperando
para nos abraçar.
Quem está de braços cruzados até pode
receber um abraço, mas não pode abraçar.
“O melhor lugar no mundo, É dentro de um
abraço..., Tudo que a gente sofre, Num abraço
se dissolve, Tudo que se espera ou sonha, Num
abraço a gente encontra (Dentro de um abraço
- Jota Quest).
Sintam-se todos abraçados,
misturados e alegres!

juntos,

José Carlos Ávila Aira - Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua
confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder
do Espírito Santo.” (Romanos 15, 13)

M

ais um ano estamos iniciando, queremos
desejar a você um ano de muita alegria e
paz, um ano de “Redescoberta” da Esperança
e do louvor a Deus, que nos faz firmes na fé
perseverando e esperando n’Ele. Neste ano de
2015, o 11º Plano de Pastoral da Arquidiocese
de São Paulo nos convida a conhecer um pouco
mais a Carta Conciliar “Gaudium et Spes”.
Essa carta fala-nos exatamente do louvor e
da esperança que deve estar embasado no
Cristo, razão do nosso cantar, razão do nosso
esperar. Ao mesmo tempo, a Igreja do Brasil
nos convida a reanimarmos a missão e o
serviço com a Campanha da Fraternidade, cujo
tema será: “Eu vim para servir”. Somos todos
chamados ao Serviço por Jesus, Ele primeiro
nos deu o exemplo e nos disse: “Quem quiser
ser o primeiro, seja aquele que sirva”. Pelo
serviço de tantas pessoas, homens e mulheres,
jovens e idosos, leigos e leigas, religiosos e
religiosas, o clero e o povo de Deus nós vós
louvamos Senhor.

rejuvenescimento, de
desafio, de Missão!
Você também faz
parte dessa história
e é nosso convidado
a
comemorarmos
juntos os 75 anos
reacendendo em nós a
“chama” de uma igreja
solidária,
servidora
e missionária, que
anuncia e escuta, uma
igreja que luta por dignidade, por justiça e
igualdade, pois o Cristo veio para servir...

Enquanto Paróquia Nossa Senhora da Salette,
este ano erguemos um profundo louvor a Deus
ao celebramos a data de Criação da Paróquia
no dia 24 de março de 1940, completando
assim, 75 anos de muitas lutas, conquistas,
muitos gestos de amor e solidariedade, muito
serviço e doação de tantas pessoas que fazem a
história desses 75 anos. Por tudo isso, nós vos
louvamos Senhor.

Desejo a você, de coração, muita esperança.
Sabemos que nem tudo é fácil, que muitas
dificuldades enfrentaremos, que muitas
barreiras surgirão, muitos obstáculos e até
tropeços, mas não nos esqueçamos em quem
colocamos nossa esperança e Ele, que é fiel e não
nos abandona, nos levanta e ajuda-nos a seguir
confiando e esperando nele. Desejo a você um
Novo Ano com muita esperança em Deus na
companhia de Nossa Senhora da Salette que
por meio das suas lágrimas apresenta a nós
a razão de sua esperança: Jesus! Feliz 2015!
Louvando e esperando em Deus.

No mês de março deste ano, para bem celebrar
essa data, comemoraremos com uma grande
mobilização missionária que já se iniciou no
ano passado. Será um momento de renovação
da Paróquia, de entrosamento, de alegria, de

Veja quantas coisas boas Deus reserva a todos
nós, e vem muito mais por aí no decorrer do
ano... Festa Junina, Festa Italiana, Festa da
Salette, Festa Portuguesa... Tudo isso também
é motivo de louvor a Deus; esperamos n’Ele,
Cremos n’Ele que guia nossos passos e nos
ajudará em tudo isso.

Pe. Marcos Queiroz, ms

Palavra do Pastor

PROJETO 2015

Q

uando pensamos no início
de um novo ano, nos vêm à
mente muitos projetos e sonhos
que queremos colocar em prática
durante o ano. São bonitos
projetos em relação à vida
familiar, cultural, profissional,
comunitária e na vivência da
fé. Fazemos nossos planos e
queremos conduzi-los à nossa
maneira, com nossas capacidades
e uma ‘ajudinha’ do Céu.
Mas será que neste ano não
seria bom pararmos diante da
Palavra de Deus, do Santíssimo
Sacramento ou do Cristo
Crucificado para refletir sobre o
plano que Deus faz para cada um
de nós? Como Ele nos quer ver
neste ano? A catequese do Papa
Francisco, do dia 19 de novembro,
pode apresentar algumas luzes
em nosso caminho e nos projetos
pessoais e familiares que temos
para 2015.
O Papa recorda em primeiro
lugar o grande projeto de Deus
para cada um de nós, segundo
às palavras do Apóstolo: “Pois
esta é a vontade de Deus: a vossa
santificação” (1Tes 4,3). Este é o
projeto de Deus para mim e para
você.
Depois ele ensina quem pode
ser santo: ‘Para ser santo não é

vendas@tejo.com.br

preciso ser bispo, sacerdote
ou religioso: não, todos somos
chamados a ser santos! Muitas
vezes somos tentados a
pensar que a santidade só está
reservada àqueles que têm a
possibilidade de se desapegar
dos afazeres normais, para
se dedicar exclusivamente
à oração. Mas não é assim!
Alguns pensam que a
santidade é fechar os olhos e
fazer cara de santinho! Não,
a santidade não é isto! Aliás,
somos chamados a tornarnos santos precisamente
vivendo com amor e oferecendo
o testemunho cristão nas
ocupações diárias. E cada qual
nas condições e situações de vida
em que se encontra’.
Mas como ser santo nas ocupações
diárias? Papa Francisco ensina:
‘És casado? Sê santo amando e
cuidando do teu marido, da tua
esposa, como Cristo fez com
a Igreja. És batizado solteiro?
Sê santo cumprindo com
honestidade e competência o
teu trabalho e oferecendo o teu
tempo ao serviço dos irmãos. És
pai, avô? Sê santo, ensinando com
paixão aos filhos ou aos netos a
conhecer e a seguir Jesus Cristo.
E é necessária tanta paciência
para isto, para ser um bom pai,
um bom avô, uma boa mãe,

uma boa avó; é necessária tanta
paciência, e é nesta paciência que
chega a santidade: exercendo
a paciência! És catequista,
educador, voluntário? Sê santo
tornando-te sinal visível do amor
de Deus e da sua presença ao
nosso lado’.
Deus nos ama e tem um alto
projeto para cada um de nós.
Vamos sonhar alto neste ano de
2015, porque na condição de vida
de cada um de nós foi aberto
o caminho rumo à santidade
e é Deus quem nos dá a graça
de percorrer este caminho, de
sonhar com os sonhos de Deus.
Dom Sergio de Deus
Bispo Auxiliar de São Paulo

Fones: 3228-0802
3228-0345
Fax: 3227-2731
3

XI - A CAMINHO DOS 75 ANOS (*)
COM SALETTE, TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO NA CIDADE

N

o DNA da nossa Paróquia estão
os componentes da maior cidade
do País – São Paulo – e os da Província
da
Imaculada
Conceição,
dos
Missionários de Nossa Senhora da
Salette no Brasil: grandeza, pujança,
dedicação,
espírito
missionário
e
predisposição
ao
trabalho,
incansavelmente.
É preciso voltar no tempo: 1965.
Crescia a ditadura militar, recém
instalada no País. O Concílio Vaticano
II estava prestes a ser finalizado pelo
papa Paulo VI. Muitas mudanças
estavam prestes a acontecer em
nossa Igreja O Vaticano reconhecia a
grandeza da Cidade e dividiu-a em
várias regiões episcopais, nomeando
bispos auxiliares para ajudarem dom
Agnelo Rossi, então Arcebispo de São
Paulo.
Em 1966, para a Região Norte
(Santana), foi designado Dom Paulo
Evaristo Arns, hoje Cardeal Emérito
da Cidade. Dom Paulo Evaristo foi, de
imediato, acolhido pelos Missionários
Saletinos, na Casa Paroquial de
Sant’Ana. Nessa época, o Pároco de
Sant’Ana era o Padre Clorálio Caime.
Em 1970, Dom Paulo Evaristo é
nomeado Arcebispo de São Paulo e,
logo depois, nomeado Cardeal. Pelos
relevantes serviços prestados, Padre
Caime é nomeado Vigário Episcopal
da Região Sant’Ana, cargo que exerceu
até 1975, quando foi substituído pelo
saudoso Dom Joel Ivo Cataplan, que o
nomeou seu Secretário e Coordenador
Pastoral.
A Região de Santana (norte), elevada
à categoria de Região Episcopal,
precisava de uma Catedral Regional.
Nada mais claro e sugestivo que fosse
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a Paróquia de Sant’Ana a escolhida, e,
para isso, deveria ser assumida pelo
clero diocesano, implicando na saída
dos Missionários Saletinos de sua
direção.
Já em 1944, o Conselho Provincial
dos Missionários Saletinos no Brasil
havia proposto ao Conselho Geral
dos Missionários Saletinos, a entrega
da Paróquia de Sant’Ana ao clero
diocesano “para concentrar os Padres
na Paróquia Nossa Senhora da Salette,
recém-fundada, devido à penúria de
padres e dedicar-se à propagação da
devoção à Nossa Senhora da Salette”.
Entretanto, essa decisão não foi
aplicada de imediato.
Em 1986 o assunto voltou à baila,
com conversações entre Dom Joel
Ivo Cataplan e Padre Isidro Perin,
na época Superior Provincial dos
Missionários Saletinos no Brasil.
Mediante autorização do Conselho
Geral dos Missionários Saletinos, foi
acertada a devolução da Paróquia
Sant’Ana ao clero diocesano. Na Festa
de Cristo Rei, celebrada no dia 23 de
novembro de 1986, com presidência
de Dom Joel Ivo Cataplan e
Concelebrada pelo Padre Isidro Perin,
a Paróquia Sant’Ana retornou às mãos
da Arquidiocese de São Paulo, e os
Missionários Saletinos se dedicaram
à nossa Paróquia, na certeza do dever
apostólico zelosamente cumprido.
De 1904 a 1986, catorze Missionários
Saletinos foram párocos em Sant’Ana.
Não foram apenas párocos ou
sacerdotes, fizeram História na Região
Sant’Ana, aliando-se e cumprindo
os projetos arquidiocesanos e
provinciais, sempre juntos ao povo
fiel.

Foi um passo gigantesco. Novos
Missionários
Saletinos
foram
chegando
e
incorporando
a
comunidade religiosa de nossa
Paróquia. Novos desafios foram
aceitos; a Paróquia crescia... não
territorialmente – cuja área já fora
traçada quando de sua fundação –
mas crescia na preferência, na opção
dos fieis católicos. Muitos que por
aqui foram batizados ou fizeram sua
Primeira Eucaristia, agora já eram
pais e mães...
Muitos, ao casarem-se por aqui,
mudaram para outros bairros,
próximos, mas conservaram o gosto
pela Paróquia. A barreira geográfica
não era empecilho: a devoção a Salette
e a acolhida que tinham, eram elos de
ligação, eram componentes do DNA
saletino.
No topo da Zuquim, Salette tornou-se
uma marca, uma referência, um ponto
de partida. Que Deus ilumine sempre
os Missionários Saletinos e os cubram
de bênçãos.
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

NÃO QUERO A PAZ...

C

erto dia, lendo um
dos vários textos do
saudoso Dom Helder
Câmara,
deparei-me
com esta frase: “Não quero a paz dos pântanos!”.
E o texto seguia fazendo
uma reflexão sobre a falsa paz em que nós, cristãos ou não, nos acostumamos a viver. Ou seria
melhor dizer, a falsa paz
à qual nos acomodamos.
Lembrei-me
imediatamente da Pax Romana. O texto continuava
com sua narrativa e,
em determinado momento, questionava o
leitor se ele já teve a
experiência de ver um pântano sob a luz
da lua. Dom Helder dizia que o pântano, quando visto por esta ótica, ou seja,
pela luz da lua, tudo parece calmo e tranquilo. No entanto, por baixo, onde não
se vê, é somente podridão, mau cheiro.
Tudo está em constante fermentação.
Quando disse que eu me lembrei da expressão Pax Romana, foi exatamente porque ela pareceu-me traduzir a expressão e
o sentimento de Dom Helder Câmara “não
quero a paz dos pântanos!”. A Pax Romana
foi usada no longo período de relativa paz,
gerada pelas armas e pelo autoritarismo,
experimentado pelo Império Romano que
iniciou-se quando Augusto, em 28 a.C.,
declarou o fim das guerras civis e durou
até o ano da morte de Marco Aurélio, em
180 d.C.., possuindo um sentido de segurança, ordem e progresso para todos os povos dominados por Roma. Fiquei pensando nas inúmeras pessoas que aspiraram
e aspiram, ainda hoje, por um futuro de
paz, a uma humanidade livre das sombras
da violência, que em seus íntimos e atitudes não compactuam com a Pax Romana.
Mergulhando ainda mais em meus pensamentos e nas inúmeras experiências que
tive ao longo do tempo, percebi que, se
há quem, tomado pela inquietação face
a um tempo incerto, fique ainda imobili-

zado, há também,
por todo o mundo,
pessoas cheias de
vigor e de criatividade. Essas não
se deixam arrastar
por uma espiral de
melancolia. Sabem
que Deus não nos
criou para sermos
pessoas passivas e
que a vida não está
submetida aos acasos da fatalidade.
Tais pessoas, podemos dizer, são protagonistas de um
novo tempo em que
atitudes de reconciliação são sinônimo
de paz e vida plena.
Por isso, procuram, com toda a sua alma,
preparar um futuro de paz e não de infelicidade. Mais até do que supõem, eles conseguem já fazer de suas vidas uma luz que
ilumina tudo à sua volta. Algumas delas
levam a paz e a confiança aonde existem
perturbações e antagonismos. Perseveram mesmo quando as contrariedades e
as provações pesam sobre os seus ombros.
Pode até parecer paradoxal, mas o tema
da Paz chega às portas de cada um de
nós, justamente pela presença cotidiana de suas antagonistas principais: a
injustiça social e a violência. Ambas assolam e assustam nossa sociedade que
se comporta como vítima, sem atentar
para as responsabilidades que tem no
quadro atual do desassossego mundial.
Não há paz sem justiça social. Sem justiça social não há como construirmos um
novo modelo de sociedade em que as
exigências de condições dignas de sobrevivência, educação, saúde, cidadania para
todos, sem distinção, sejam perpétuas. E
o primeiro passo cabe a cada um de nós.
Como cidadãos é premente a participação
ativa diante de cada um no quadro político e social que nos indigna. É urgente a

transformação de atitudes que provocam
discriminação e estimulam privilégios individuais em detrimento do bem comum.
Como seres humanos, é fundamental o
respeito e o acolhimento ao outro para
que nossa própria condição possa ser preservada. É vital a busca constante de entendimento da diversidade como valor essencial para a convivência pacífica. E cada
um de nós, homens e mulheres, somos
responsáveis pela implantação da paz.
É preciso desconstruir a ideia de que somos poucos trabalhando pela Paz. Somos
muitos, porém é premente a necessidade
de organização de redes que valorizem
os resultados que efetivamente já estão
acontecendo. Cabendo também às religiões, dentro desta realidade, o testemunho da experiência de Deus como aquele
que tudo pode e tudo transforma. É primordial a prática da tolerância, do diálogo e do acolhimento. Há um tripé básico
para a implementação da paz constituído
pela mística, pela justiça e pela humanidade. É, portanto, fundamental que as
religiões sejam promotoras dessas três
vertentes, atuando em prol da conversão
dos corações e desenvolvendo na pessoa
humana o olhar que em tudo vê a presença de Deus, tendo como base o amor
ao próximo como a si mesmo. Ser capaz
de reconhecer o outro como amigo é colocar-se na condição de acolher a fragilidade de nossa condição humana que nos
assalta e a cumplicidade que nos irmana
na história enquanto homens deste tempo.
Paz, cujo nome é justiça, tem em si o preço
da equidade, da partilha, do diálogo por
parte dos aquinhoados de bens, frente aos
diferentes, aos excluídos, aos despossuídos, reconhecendo-lhes direito à vida com
dignidade. A paz constante que se quer,
nasce do esforço ininterrupto da inclusão,
da compaixão, da precedência da comunhão sobre a rejeição, do direito sobre a
concessão, da aliança sobre a dissimulação
e se funda na prática do perdão e da reconciliação como fontes inesgotáveis do encontro com o outro e com a graça de Deus.
Shalon a todos vocês neste início de ano!
Irmão Flavio Jardim Silva, ms

ANDORRA
2206-4435
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Comunidade em Revista
14/12 – PEREGRINOS VISITARAM O
SANTUÁRIO SALETTE

13/12 – NATAL FELIZ

T

inha comida, tinha refrigerante, tinha gente
chegando de vários locais.
Tinha gente grande e gente miúda. Tinha voluntários trabalhando e tinha
Papai Noel. E todos irradiavam alegria pela oportunidade de celebrarem o
Natal Feliz. Novamente, o
Centro Social, através de
sua diretoria, de seus funcionários e de seus voluntários,
proporciona à muita gente
uma tarde feliz, junto com os
parentes e amigos mais chegados. As crianças receberam
um presente e puderam estar

ao lado do Papai Noel, tirando
aquela foto que, certamente já
está viajando pela web. Se alguém souber a identidade do
Papai Noel, faça o seguinte: ao
encontrá-lo, dê-lhe um grande
abraço.

16/12 – REUNIÃO CONJUNTA CPP E CPAE

C

omo já vem acontecendo nos últimos anos, os
dois Conselhos Paroquiais, o
de Pastorais e o de Assuntos
Econômicos e Administrativos, fizeram a última reunião

do ano, de forma conjunta.
Na oportunidade, Padre Marcos distribuiu o Planejamento Pastoral da Paróquia para
o próximo ano. Agradeceu o
empenho dos coordenadores
de pastorais, grupos
e movimentos, que
se esforçaram muito,
possibilitando um planejamento bem feito.
Ao final, os presentes
puderam
confraternizar, com bastante
alegria e esperança de
trabalhos bem feitos
para o próximo ano.

20/12 – MISSA DE ENCERRAMENTO DA
NOVENA DE NATAL

E

mbora o último dia do novenário natalino tenha sido no dia
19 – Dia de Nossa Senhora da Salette – a missa de encerramento da Novena aconteceu no sábado, dia 20 de dezembro passado, com a presidência da celebração a cargo do Padre Marcos
Queiroz, nosso Pároco e Reitor.
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U

m grupo de vinte e oito
peregrinos, vindo da cidade de São Lourenço (MG), da
Paróquia São Lourenço Mártir
– Comunidade Nossa Senhora
da Salette, visitou nosso Santuário, no dia 14 de dezembro
passado. Essa é a terceira vez
que o grupo visita nosso Santuário, sempre comandado
pelo Sr. Maury Caetano dos
Santos, coordenador do CPP –
Conselho Paroquial de Pastorais da Paróquia local. Quando
chegaram, a missa das 09h já ia
pelo final, mas, mesmo assim,
Padre Bolívar os convidou a
subirem ao presbitério para
serem apresentados à assem-

bleia. Com muita alegria, recebeu uma cesta com produtos
da região. O grupo permaneceu no /santuário, participando da Missa das 11h, presidida
pelo Padre Marcos Queiroz,
que também os recepcionou,
apresentando-os à nova assembleia. Ao final da missa, o
grupo reiniciou sua peregrinação, retornando a São Lourenço, e visitaram o Santuário
Nacional de Nossa Senhora
Aparecida, em Aparecida (SP).
Os peregrinos retornaram a
seus lares, repletos de bênçãos
e plenos de espiritualidade.
Voltem sempre!

RIFA DE NATAL

A

extração da Loteria
Federal, da Caixa Econômica Federal, do dia
20.12.2014, premiou o bilhete da Rifa de Natal com
o No. 14380, adquirido
pela Sra. Rosa Maria Barbosa e Barbosa, Ministra
Extraordinária da Sagrada
Comunhão, aqui no nosso
Santuário. A feliz ganhadora, recebeu as chaves do
Volkswagen Take Up!, zero
quilometro, das mãos do Sr.
Mauro Lombardi, Coordenador do CPAE – Conselho
Paroquial de Assuntos Econômicos e Administrativos,
a convite do Padre Marcos
Queiroz, durante a missa da
véspera do Natal, às 19h30.

MISSAS DE NATAL

MISSAS DE FINAL DE ANO E DE
ANO NOVO

C

E

m relação aos dias que
antecederam o Natal, a
noite do dia 24 de dezembro estava fria; foi necessário repensar o vestuário,
antes da missa das 19h30.
Padre Marcos Queiroz presidiu a celebração, que foi
concelebrada pelo Padre
Bolívar Hauck. Durante a
homilia Padre Marcos chamou um grupo de crianças,
representando
diversas
profissões e com cartazes
formando a frase “Testemunhando Jesus Cristo na
Cidade”. Outro grupo de
crianças, vestidas de anjo,
precederam a entrada de
um casal com seu filhinho
recém-nascido, representando a Sagrada Família.

Antes da bênção final, foi
entregue o carro sorteado no dia 20 de dezembro
passado, à feliz ganhadora,
Sra. Rosa Maria. Diferentemente dos anos anteriores,
os religiosos saletinos celebraram a noite do Natal
na própria Casa Paroquial,
com a presença de alguns
parentes e padrinhos do
Padre Marcos.
No dia de Natal – 25 de
dezembro – nosso Santuário celebrou três missas: às
07h, presidida pelo Padre
Marcos Queiroz; a das 11h,
presidida pelo Padre Bolívar Hauck e a das 19h30,
presidida pelo Padre Alfredo Granzotto.

om muito boa presença
de fieis, as Missas de Final de Ano e de Ano Novo
transcorreram com muita espiritualidade e alegria. Devido
as férias, mais que merecidas
de nossos missionários saletinos, nossa Paróquia ficou
com um número reduzido de
religiosos. Assim, no dia 31 de
dezembro, encerrando o ano,
Padre Bolívar presidiu as duas
missas, tanto a das 07h quanto
a das 19h30. Já no dia primeiro
deste ano, coube ao Padre Bolívar a presidência da celebração da missa das 07h e, ao Pa-

dre Alfredo, a presidência da
celebração da missa das 19h30.
Neste mês, alguns missionários retornam de suas férias e,
logo em seguida, se ausentam
porquanto da presença necessária na Assembleia Anual
dos Missionários Saletinos, em
Curitiba (PR), no período de
26 a 31 deste mês. Em fevereiro próximo, também a maioria
das pastorais e movimentos
retomam suas atividades pastorais, tendo, por um objetivo
muito próximo, a comemoração dos 75 anos de fundação
de nossa Paróquia.

ROMARIA DE CORPUS CHRISTI

LEIGOS SALETINOS MIRINS

R

ecentemente, foi formado um novo grupo em
nossa comunidade: Leigos
Saletinos Mirins, que tem
por objetivo trabalha com as
crianças que fizeram
ou estejam fazendo
sua preparação para
a Eucaristia. As atividades
iniciarão
no início do mês de
março vindouro. Os
pais das crianças interessadas em fazer
essa jornada dentro
da espiritualidade
saletina, devem pro-

curar a Secretaria Paroquial
ou os Catequistas da Pastoral da Catequese Familiar.

A lista de adesão à Romaria de Corpus
Christi, ao Santuário Salette de Marcelino Ramos (RS), encontra-se na Secretaria
Paroquial, à disposição dos interessados,
que devem fazer rapidamente suas adesões, já que a procura tem sido grande.
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Livro do Mês

Língua Portuguesa

U

ma pergunta: as mulheres RASPAR é alisar com a raspadeira.
devem RASPAR ou RAPAR
Convém que o homem rape a
as pernas?
barba, rape o bigode, rape até o
Resposta: as mulheres devem cabelo, se assim o desejar. E, ao
RAPAR as pernas... E também as invés de passar o domingo vendo
axilas. Se tivessem que raspar, seria televisão, raspe o taco da sala,
um ato doloroso, muito doloroso.
raspe a parede antes de pintar, e
continue raspando tudo o que for
RAPAR é cortar até à raiz. raspável, a mulher agradece!

INDIGNAÇÃO

C

omeçamos o ano novo com
uma ótima indicação: “O
Evangelho de Maria – A Mulher
que Venceu o Mal”, de Gabriele Amorth, sacerdote italiano,
hoje residente em Modena, Itália. Padre Gabriele é perito em
Mariologia, sendo membro da
Pontifícia Academia Mariana
Internacional. O conhecimento
da Mãe nos leva ao conhecimento do Filho, porque Deus
dispôs que a relação entre Maria e Jesus fosse muito além da
relação natural, e que a Virgem
fosse a primeira redimida, a
primeira discípula e a primeira
colaboradora do Filho divino.

“Sinto vergonha de mim, por ter sido
educador, parte desse povo, por ter
batalhado sempre pela justiça, por
compactuar com a honestidade, por
primar pela verdade, e por ver este
povo, já chamado varonil, enveredar
pelo caminho da desonra.
Sinto vergonha de mim, por ter
feito parte de uma era que lutou
pela democracia, pela liberdade de
ser e de ter que entregar aos meus
filhos, simples e abominavelmente,
a derrota das virtudes pelos vícios, a
ausência da sensatez no julgamento
da verdade, a negligência com a
família, célula máter da sociedade, a
demasiada preocupação com o “eu”,
feliz a qualquer custo, buscando a
tal felicidade, em caminhos eivados
de desrespeito para com o próximo.
É... Sinto vergonha de mim,
que faço parte de um povo que
não
reconheço,
enveredando
por caminhos que eu não quero
percorrer... Eu tenho vergonha da
minha impotência, da minha falta
de garra, das minhas desilusões e
do meu cansaço. Não tenho para
onde ir, pois amo este chão, vibro

Um Cartão Postal
da Zona Norte
A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte
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ao ouvir o meu Hino, e jamais usei
a minha Bandeira para enxugar o
meu suor ou enrolar o meu corpo,
na pecaminosa manifestação de
nacionalidade.
Ao lado da vergonha de mim,
tenho pena, tanta pena de ti, povo
brasileiro!
De tanto ver triunfar as nulidades,
de tanto ver prosperar a desonra,
de tanto ver crescer a injustiça,
de tanto ver agigantarem-se os
poderes nas mãos dos maus; o
homem chega a desanimar-se da
virtude, a rir-se da honra, a ter
vergonha de ser honesto.”
(Rui Barbosa, 1849-1923)

Santos do Mês

T

Gizela

Dia 12

Dia 20

SANTA TATIANA

SÃO FABIANO

atiana nasceu em
uma ilustre família, durante o reinado do imperador
Alexandre
Severus.
Seu pai era cônsul e,
secretamente,
cristão. Ensinou a filha a
se dedicar a Deus e a
Igreja. Quando chegou
à idade adulta, Tatiana
fez voto de castidade.
Foi capturada pelo
jurista Ulpiano, inimigo e perseguidor dos
cristãos, que a levou
ao templo de Apolo para
oferecer sacrifícios. Tatiana
rezou e, milagrosamente,
um terremoto destruiu a
estátua de Apolo e parte do
templo. Naquele momento
começou seu martírio. Seus
olhos foram arrancados
com ganchos, mas ela resistiu a tudo e rezou por seus
algozes. Depois de dois dias
de espancamento foi levada
perante o juiz que, ao vê-

F

la completamente curada,
mandou que a despissem,
espancassem e cortassem
seu corpo com navalha. No
dia seguinte foi levada ao
Coliseu e colocada junto a
um leão faminto que, ao
invés de devorá-la, deitou
mansamente a seus pés.
Por fim o juiz ordenou que
a decapitassem com espada. Seu pai foi executado
com ela. Santa Tatiana é padroeira dos estudantes.

abiano era um fazendeiro cristão, nascido
em Roma, Itália. Não era
um sacerdote, mas, mesmo assim, foi escolhido
pelo povo e pelo clero, para
ocupar a Cátedra de São
Pedro. Tudo aconteceu,
devido a um fato ocorrido
quando a assembleia cristã
estava tentando escolher
o novo Pastor da Igreja de
Roma. Num determinado momento, uma pomba
pousou sobre a cabeça de
Fabiano e eles entenderam
aquilo como um sinal de
Deus. Foi eleito e ordenado:
diácono, presbítero e bispo
no mesmo dia, 10 de janeiro
de 236. Depois de ser consagrado o vigésimo sacerdote
para ocupar a Cátedra de
São Pedro, o Papa Fabiano
foi ao túmulo de São Pedro
para rezar. Naquela época, em Roma, ocorreu um
grande êxodo de cristãos

que iam para o Oriente se
juntar às comunidades religiosas dos desertos, um
pouco mais protegidas das
perseguições. Entretanto, o
Papa Fabiano permaneceu
no seu posto e não renegou
sua fé. Foi decapitado no
dia 20 de janeiro de 250.

Dia 12

J

oão, apóstolo e
evangelista,
conhecido como “O
Discípulo que Jesus
Amava”, foi considerado inculto pelo
Sinédrio (Supremo
Conselho entre os
hebreus). Era filho
de Salomé e Zebedeu
e irmão de Tiago,
o Maior. Pescador
como seu pai, teve
como mestre João
Batista, que depois o enviou a Jesus. João, Tiago, Pedro e André foram os quatro discípulos que mais
participaram da vida de Jesus. João
costuma ser definido como homem

SÃO JOÃO EVANGELISTA
de elevação espiritual,
mais propenso à contemplação do que à
ação. Foi incumbido
por Jesus com o maior
número de encargos e
esteve presente em quase todos os momentos
e eventos narrados na
Bíblia. Esteve presente
quando a filha de Jairo
ressuscitou, na Transfiguração de Jesus, na
Sua aflição no Getsêmani, o Jardim das Oliveiras e na Última Ceia. Foi o único que esteve
com Jesus até Sua morte na cruz e
foi a ele que Jesus confiou a tarefa
de cuidar de Nossa Senhora. Depois

de Pentecostes, pregou em Jerusalém, participou do Concílio de Jerusalém e se transferiu, com Pedro,
para a Samaria. Em seguida foi viver com Nossa Senhora em Éfeso e,
de lá, organizou e orientou muitas
igrejas da Ásia. No governo do imperador Domiciano, foi preso e exilado na Ilha de Patmos, na Grécia,
onde escreveu o Quarto Evangelho,
o Apocalipse e as Epístolas aos Cristãos. Conta a tradição que, antes de
ser exilado, João foi jogado dentro
de um caldeirão de óleo fervente,
mas saiu totalmente ileso. Morreu
com noventa anos de idade, de morte natural, sendo, portanto, o único
apóstolo a não ser martirizado, e foi
sepultado em Éfeso.

9

LECTIO DIVINA
A leitura orante da Bíblia, ou LECTIO DIVINA, é um alimento necessário para a nossa
vida espiritual. A partir desta oração, conscientes do plano de Deus e sua vontade, podemos
produzir os frutos espirituais em nossa vida. Tradicionalmente, é uma oração individual,
porém, podemos fazê-la em grupos.
COMO FAZER A LECTIO DIVINA:
Comece invocando o Espírito Santo,
que nos faz conhecer e querer fazer a
vontade de Deus.
1º Passo: LEITURA - O que o texto diz?
É muito importante dar atenção ao que
estamos lendo, olhando atentamente as
palavras do texto. Percorrer as imagens,
as palavras, a geografia e o contexto.
Procure sentir os sabores e os perfumes
que brotam da leitura. Observar
detalhes,
aspectos
importantes
num caminho de apaixonamento e
compromissos. Aconselha-se ler duas
ou três vezes e contar a história de
memória para gravar as palavras, os
personagens, as atitudes e os fatos do
texto.
2º Passo: MEDITAÇÃO – O que o texto
diz para mim?
Interiorizar o que o texto disse, ou uma frase, ou ainda
uma palavra. Aqui o silêncio é fundamental para que a
Palavra de Deus encontre espaço para tomar conta de todo
o nosso ser. Depois de um tempo em silêncio, retomar o
texto. A oração é um encontro amoroso com Deus. Não
é simplesmente um “falar” de nós para Deus. Antes de
tudo é deixar-se encontrar por Ele e acolher essa visita
com alegria e abertura. Esse encontro amoroso com a
Divindade dá prazer e transforma a vida. Por isso é muito
importante cuidar do ambiente da oração. É bom deixar
o corpo quieto para vivenciar esse momento e deixar o
coração reagir. Falar diretamente o que vem do coração.
Deixar-se possuir pelo Espírito de Deus que transforma
todas as coisas. É o momento de descobrir os valores e
as mensagens espirituais da Palavra de Deus: é hora de
saborear a Palavra de Deus e não apenas estudá-la.

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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3º Passo: ORAÇÃO – O que o texto me faz
dizer a Deus?
Toda boa meditação desemboca
naturalmente na oração. É o momento de
responder a Deus após havê-lo escutado.
Esta oração é um momento muito pessoal
que diz respeito apenas à pessoa e Deus.
É um diálogo pessoal! Não se preocupe
em preparar palavras, fale o que vai
no coração depois da meditação: se for
louvor, louve; se for pedido de perdão,
peça perdão; se for necessidade de maior
clareza, peça a luz divina; se for cansaço
e aridez, peça os dons da fé e esperança.
Enfim, os momentos anteriores, se feitos
com atenção e vontade, determinarão
esta oração da qual nasce o compromisso
de estar com Deus e fazer a sua vontade.
4º Passo: CONTEMPLAÇÃO NA AÇÃO
- O que o texto me leva a ser ou fazer?
A contemplação é “mudar de ideia sobre algo”, que
faz a gente “mudar de atitude”. Quanto maior o tempo
dedicado à contemplação, mais se estará em processo de
contínua conversão. Este momento da leitura orante é
dedicado à escuta mais atenta do que Deus tem a dizer.
É um momento no qual se permanece em silêncio diante
de Deus. Se ele o conduzirá à contemplação, louvado
seja Deus! Se ele lhe dará apenas a tranquilidade de uns
momentos de paz e silêncio, louvado seja Deus! Se para
você será um momento de esforço para ficar na presença
de Deus, louvado seja Deus!
No Santuário Salette temos um grupo de Lectio Divina,
que se reúne às quartas-feiras, às 20h30, na Capela da
Ressurreição. Venha Conhecer!
Elisabete Santos
Fontes: Frei Antonio Silvio / Autor desconhecido / Padre Jonas Abib

A PROPÓSITO DA CONFISSÃO...

T

empo do Advento, tempo
da Quaresma, tempo
que se aproxima da Primeira
Eucaristia, sempre trazem
à baila a Confissão: Preciso
ou não me confessar? O que
diz a Igreja a respeito? E se
confessar-me diretamente
com Deus? Esses são apenas
alguns questionamentos, os
mais ouvidos e relatados.
A Igreja recomenda que se confesse,
ao menos, uma vez por ano. A ética e
a moral exigem, dos católicos, que essa
confissão se faça sempre que exista uma
culpa grande, que esteja a mortificar a
pessoa. Como catequistas, mostramos,
sempre, que a confissão não é uma
pena em si mesma, nem mesmo
uma “obrigação”, mas, um dever.
Um dever a ser resolvido com Deus,
através do sacerdote, instituído por
Jesus, autorizado a tudo perdoar, ou
não, e aquilo que por ele for resolvido,
resolvido estará no céu.
Em
seu
livro,
“Viver
Reconciliados – Aspectos Psicológicos”,
Amedeo Cencini, faz uma importante
reflexão a respeito disso. Nós, saletinos,
preferimos um nome melhor para a
Confissão: Reconciliação.
A palavra confissão, traz
sempre, uma conotação pesada, uma
conotação que nos leva ao remorso.
Essa experiência psicológica liga-nos
ao erro, sempre. A preferência pela
palavra Reconciliação, carisma dos
saletinos, nos leva ao arrependimento,
nos livra do erro, nos leva a uma
profunda experiência ética e moral.
Aprendemos, com os saletinos,
que o perdão de Deus manifesta
plenamente sua força criadora e
misericordiosa. Não é apenas um

cancelamento de culpas, mas o
ato de nos recriar, de nos fazer
sempre novos. Com Cencini,
aprendemos que confessar os
pecados, unicamente a Deus,
sem a intercessão do sacerdote,
é entrar num processo de
privatização da experiência
sacramental. Esse processo
pode nos levar a uma tendência

VEM AÍ...
Peregrinação à Europa, visitando
Portugal, Ilha da Madeira, inclusive,
Espanha e França. Santuários
Marianos no programa, e, claro, a
Montanha de La Salette, onde tudo
começou!

de reduzir, drasticamente, nossas
atitudes em confronto com os desígnios
de Deus. É possível, que no decorrer do
tempo, em se adotando essa tendência
exclusivista de confissão – diretamente
com Deus – nos leve a perceber que
nem mesmo fomos perdoados. Boa
confissão!
Mario Apone

de junho, até meados de julho
deste ano. Vá cuidando do seu
passaporte, reservando algum
dinheiro; euros, de preferência; e
cuidando de sua saúde.

Fique atento ao noticiário; o
programa está sendo revisto e,
muito em breve, estará à disposição
dos interessados. Uma coisa é
certa: reserve em sua agenda: final

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES EM JANEIRO
01 Osmar Duarte de Jesus
Elza Toyo Serikako
Helena Kinu Itohazu
Jose Roberto Feijo
Ivone Accioli Carmin
Clarice Alves Elias
Ir. Flavio Jardim
Denilde Rodrigues dos Reis
02 Antonio Amaury Araujo Jr.
Antonio Celso Bernardo
03 Dinora Padoim Gracio
04 Fernanda Heitmann
Thiago Silveira Rissi
Ambrogio Ricetti
Carlos Roberto da Silveira
06 Rafaelle Migliore
08 Rita de Cassia Giusti

09 Maria Ap. Sandor
Frederico A. Cruz Pacheco
10 Inilceia Possato Venancio
11 Catarina Fonseca de Aguiar
Nair Medeiros Lima
Dalva Peres Rodrigues
12 Marilda Voi
13 Maria de Lourdes Amaro
14 Helenice Biancalana
17 Dirce Assunção Trepichio
Bernardina Galatro
18 Antonio Marco Vicari Cipelli
Paulo de Aguiar Brandão
Maximo Kezam Gabriel
Rodrigo Canellas Dias
José Carlos Gomes
Roseli Cesário Barbosa
19 Celso Chola
Eliane Sergi Santos

20 Lucy Rodrigues Canale
Marjori Pomarole
Cinthia Chinez Bittencourt
21 Marcia Ap. Massari
22 João Hamiltom Amaral
24 Fernanda Rose Robertoni
Maria Tereza Alves de Sá
Denilson Antonio da Silva
Ivanildo do Nascimento
25 Luiz Wagner Nascimento
Marina Jesus Da Silva
27 Nilza Cordeiro Figueiroa
28 Maria Jose Alfacinha Pinheiro
Luis Danilo Bronzatto Maurici
29 Bernardete Cecato Nicolau
31 Luiz Roberto V. Fernandes
Maria Das Graças Silveira
Hilda Stein

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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Gotas da Espiritualidade Saletina

A RECONCILIAÇÃO E A BUSCA DA PAZ

”Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o
ministério da reconciliação.” (2Cor 5, 18)

N

a história, Deus
sempre se mostra como reconciliador. Chove sobre bons
e maus. O sol nasce
para todos: Na criação
do mundo e das pessoas – Adão e Eva; no
fratricídio dos irmãos:
Abel e Caim; na libertação do povo, escravo no Egito – Moisés;
quando o povo perde
a terra prometida –
Profetas; em Jesus, seu
Filho amado, Aliança
eterna e definitiva; na
Igreja que se coloca a serviço do Reino; comigo mesmo... No perdão dos meus pecados. Quantas maravilhas o Senhor fez por
nós! Reconhecer esse amor, a dimensão
reconciliadora de Deus é uma questão de
vida.
A BÍBLIA E A RECONCILIAÇÃO
Do início ao fim, da primeira à última
página, a Bíblia é um só e grande chamamento à conversão. O pecado e a fraqueza
do homem, e a bondade e misericórdia de
Deus:

“Se alguém está em
Cristo é uma nova criatura... Tudo vem de
Deus que nos reconciliou consigo por meio
de Cristo e nos confiou
o ministério da Reconciliação... Exercemos a
função de embaixadores... Em nome de Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus...”
(2Cor 5,17ss) “Que o
amor de vocês seja sem
hipocrisia... sejam carinhosos uns com os outros... abençoem os que
perseguem vocês.” (Rm 12,9ss)
Ele vem ao encontro da pessoa. A iniciativa sempre é dele. Ele me ama por primeiro. Sabe de que barro nós somos feitos, e
com que fragilidade carregamos o amor
dentro de nós. Detesta o mal, mas ama
o pecador. Ele sempre repropõe a Aliança; nunca desiste. Ama, perdoa, e perdoa
sempre.
O DICIONÁRIO DIZ:
“A reconciliação é o ato ou efeito de reconciliar. Reatamento de amizade. Perdão dos peca-

dos. Reconciliar é fazer as pazes. Reconstruir a
Graça de Deus. Tornar amigos.”
O QUE É IMPORTANTE SABER
O povo, em geral, quase não usa a palavra Reconciliação, prefere dizer: fazer as
pazes; vamos nos entender; precisamos
conversar... Diante das brigas e desentendimentos o que fazer? Você já se “estranhou” com alguém? Você já “bicou” alguém? Alguém já o feriu... E agora?
Os grandes pecados contra a Reconciliação: A vingança: por atos, palavras, fofocas; a indiferença: desprezo, deixar à margem; o atiçar o fogo: provocar, intrometerse, chamar para a briga; o ceder um pouco,
mais um pouco... mais um pouquinho; o
tornar-se vítima: achar-se coitadinho,
acusar os outros sem olhar com honestidade para si mesmo; somente os outros
estão errados... eu sou “santo”, ou quase...
Como diz o poeta: “Toda vez que há reconciliação, armas são depostas, faces se desmascaram, os sinos tocam, os anjos sorriem, o céu se
ilumina novamente, acontece o encontro e as
pessoas são felizes”.
Texto de autoria do Pe. Ildefonso Salvadego, ms
Compilado por Jorge Marquesi – LS

PRINCÍPIOS DE VIDA E DE ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS SALETINOS

30

Saiba que há tempo certo para tudo.

O

tempo passa e não volta mais. Não seja escravo do tempo,
mas aproveite-o da melhor maneira possível. Quando
fazemos só o elementar, deixamos de descobrir que fazer as
coisas acontecerem é a atitude mais bonita da maturidade.
Não entregue-se a uma só coisa. Há tempo certo para tudo. O
Projeto da Reconciliação precisa de você

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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