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FÉRIAS!
Para muita gente,
terminaram. Para
outros, estão
começando. Mas a
comunidade, aos
poucos, retoma sua
caminhada. Feliz
2015 a todos.

JUBILEU – 75
ANOS DE VIDA
E TESTEMUNHO

Nossa Paróquia comemora
seus primeiros 75 anos de vida.
Verdadeiro testemunho de fé e
comprometimento com a Igreja
em S. Paulo.

PALAVRA DO
PASTOR

CATEQUESE

Dom Sergio de Deus faz uma
profunda reflexão sobre a
participação das Paróquias
e Comunidades, como uma
Igreja eficaz.

As inscrições para a Catequese,
em todas as etapas – crianças,
jovens e adultos – iniciaram em
janeiro passado. Não deixe para
a última hora sua inscrição.
Plantão durante as missas
dominicais ou na Secretaria
Paroquial.
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Editorial
“Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado.” (Is 9,5)

V

ivemos recentemente o milagre do nascimento de Jesus em nossa trajetória litúrgica. Como disse o Papa Francisco: “Jesus
é a ligação entre o Reino de Deus e o mistério
da infância espiritual”. A passagem de Jesus nos deixou vários exemplos, sendo um
deles, o valor dado à família. A família é um
presente, um tesouro que deve ser guardado
e protegido.
Devemos ser os guardiões de nossas famílias,
pois é do seio dela que nasce a esperança de
um mundo melhor. Temos o dever de proteger, guiar, encaminhar e encorajar os nossos
filhos para garantir que construamos uma
sociedade com valores morais e humanos. É
na família que se ensina o respeito pelos verdadeiros valores da vida. É na família que se
vivencia a noção de que cada ser humano é
criatura de Deus. Na verdade, Deus nos cria
e por isso, conhece profundamente a cada
um de nós. Ser uma família é saber conviver
com os irmãos em fraternidade e respeito
e uma família pode ser formada na convivência com as pessoas mais próximas, que

não necessariamente
possuam um grau de
parentesco.
Ser cristão é aceitar
seus pares como família e assegurar que
haja sempre atitudes,
palavras e exemplos
de bondade, compaixão,
humildade,
mansidão, respeito,
compreensão e perdão. Nesse período em que se aproxima
um período festivo necessitamos entrar em
sintonia com aquilo que nos torna uma família cristã. Festejar, descansar e aproveitar
a alegria dos costumes e tradições de nosso
país sempre guardando e preservando os
valores de nossa família. Ser família consiste
em não abrir mão dos valores espirituais que
a formam. Não esqueçamos à qual “família”
pertencemos. Somos a família de Deus e precisamos cuidar bem dela.
Raquel Rodrigues de Mello Junqueira Carone
Equipe de Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
“Nossa esperança está no Senhor; ele é o nosso auxílio e a nossa
proteção.” (Sl 33, 20)

N

o mês passado iniciamos nosso ano
falando sobre a esperança. E o mês
de fevereiro é tradicionalmente conhecido como o mês da alegria, da festa, do
Carnaval. A esperança gera alegria; um
coração que espera é um coração capaz
de planejar, de ter perspectivas e de se
alegrar até mesmo com as dificuldades
vividas.
Sem dúvida, não podemos viver sem motivos para nos alegrar. A alegria refaz a
esperança e a esperança nela se compraz.
Poderíamos até nos perguntar: Mas como
esperar e se alegrar em meio a tantas situações difíceis? Situações econômicas,
relacionamentos difíceis, situações de falta de paz, falta de saúde, falta de solidariedade? É preciso nos lembrarmos que,
mesmo que tudo pareça perdido, sempre
existe uma luz lá no fundo... E é na fraqueza, que a força se faz presente, como
já nos lembrou o Apóstolo Paulo. É em
meio às tristezas que redescobrimos a alegria e a esperança, a fé e a certeza de que
Deus não nos abandona... E como diz
uma música popular: “É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa
que existe...” De fato, somos chamados
pelo Batismo a anunciar a Boa Nova, e
Boa Nova é Esperança para todos nós em
Cristo. Portanto, alegre-se com este novo

mês, mês de alegria,
mês de esperança.
Ainda neste mês,
iniciamos a Campanha da Fraternidade que também
quer irradiar essa
esperança e alegria
à toda Igreja, para
formarmos
uma
grande “rede de solidariedade” e lutarmos por justiça e dignidade, no caminho
de uma Igreja Solidária, Servidora e Missionária. Deixe este convite de Cristo entrar em sua vida, convite ao serviço, convite que traz esperança, convite que traz
alegria.
Quando o Papa Francisco lançou sua primeira exortação: “A alegria do Evangelho”, nos chamou a atenção que o cristão
é uma pessoa alegre e feliz, pois encontra
no Cristo, a razão da sua alegria. Não somos discípulos da tristeza, mas da alegria
da Ressurreição, que nos devolveu uma
esperança nova, uma alegria eterna. Por
isso, viva este mês nesse encontro com
Ele, deixe-se alegrar por Ele e com Ele e
leve essa mesma esperança a todos que
encontrar.
Pe. Marcos Queiroz, ms

Palavra do Pastor

“Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos...”

E

stamos dialogando nas paróquias e
comunidades sobre a necessidade
de renovar a paróquia para torná-la efetivamente missionária. Neste processo
surgem muitas ideias, propostas e projetos. Todos são importantes, mas no
processo de renovação paroquial precisamos pensar menos em estruturas e
mais nas relações, nas pessoas.
Os bispos do Brasil, na última assembleia geral, afirmaram que ‘Quando se
propõe renovar a paróquia em comunidade de comunidades, mais do que imaginar ou criar novas estruturas, trata-se
de recuperar as relações interpessoais e
de comunhão’ (CNBB. Doc. 100, n. 260).
Há muitas pastorais e movimentos que
não dialogam; gastam energias vitais
disputando quem tem mais força na
paróquia, quem é mais importante e esquecem que a vida de comunidade não
se faz brigando por cargos, mas se constrói no esforço comum em ser discípulo
missionário de Jesus Cristo. ‘Algumas
comunidades não conseguem ser mis-

e os interesses pessoais
para nos tornarmos
verdadeiros discípulos
missionários. A vivência do amor fraterno, a
amizade cultivada entre
os membros de uma comunidade e a caridade
com todos os que dela
se aproximam estão no
fundamento, na base, de
uma comunidade missionária.

sionárias
justamente
porque vivem de forma
tão apática ou conflituosa em suas relações
que mais afastam do
que atraem novos membros’ (CNBB. Doc. 100.
N. 259).
Estas palavras de nossos bispos encontram
seu fundamento no
Evangelho de São João,
quando Nosso Senhor,
na última ceia, colocou como distintivo da
comunidade dos discípulos o relacionamento fraterno: ‘Como eu vos amei,
amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus
discípulos se tiverdes amor uns pelos
outros’ (Jo 13, 34-35).

Caso queiramos construir, de verdade, uma
comunidade missionária, precisamos
rever o relacionamento humano e construir uma comunidade acolhedora. É
certo e seguro que testemunhando o
amor fraterno a paróquia será missionária.

No processo de formação de uma comunidade missionária precisamos levar
muito a sério o relacionamento fraterno.
É necessário superar a inveja, a fofoca

Dom Sergio de Deus
Bispo Auxiliar de São Paulo

ESCOLA DE TEOLOGIA PARA LEIGOS & ESCOLA DE EVANGELIZAÇÃO

A

partir de 03 de março próximo, a Região Episcopal Sant’Ana, através do
Centro de Formação Pastoral Frei Galvão, inicia mais um ano de formação,
destinada a leigos de nossas comunidades. A um custo bem acessível, os cursos
formam leigos engajados, compromissados com nossa Igreja, através das diversas
comunidades.
O Curso de Teologia tem duração de 03 anos, com aulas uma vez por semana; e o
Curso de Evangelização tem duração de 01 ano, também com aulas uma vez por
semana. Neste ano, a Escola de Evangelização apresenta alguns módulos extras,
com disciplinas específicas.
Se você estiver interessado, recolha mais informações na Loja La Salette, através
de folheto explicativo e ficha de inscrição. Se você já é aluno, indique os cursos
para seus amigos e parentes.

vendas@tejo.com.br

Fones: 3228-0802
3228-0345
Fax: 3227-2731
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XII - A CAMINHO DOS 75 ANOS
COM SALETTE, TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO NA CIDADE
Nestes últimos onze meses relatamos
um pouco da História da Paróquia
Nossa Senhora da Salette, aqui em S.
Paulo, Capital dos Paulistas. Desde a
chegada do primeiro missionário saletino ao Brasil, em 1902 – Padre Clemente Henrique Moussier – fomos
passando pelas várias etapas de construção e transformação da Paróquia
Nossa Senhora da Salete. Servimonos, para isso, da experiência e da reserva histórica do Padre Ático Fassini,
ms, através de seu livro “Crônicas de

Uma Missão – 100 Anos de Presença Saletina no Brasil”. Padre Ático
Fassini retorna a nossa Paróquia, na
função de Vigário Paroquial, a quem
damos nossas boas-vindas.
Esses relatos reavivou-nos uma memória recente, na qual acompanhamos a edificação deste imenso complexo religioso, seus personagens
principais, sua religiosidade e sua
presença marcante na Cidade, sendo,
sem dúvida, uma referência para todos.

No próximo mês, nossa Paróquia
completa 75 anos de existência. Nossos missionários saletinos, juntamente com os agentes de pastorais, desenvolveram um extenso programa comemorativo; afinal, é um tempo significativo na História desta Cidade.
Essa programação está à disposição
de todos, através do site www.nsrasalette.org.br. Aqui publicamos alguns
itens dessa programação:

01 – Missa de Abertura da Missão Paroquial – 18h30
04 – Reencontro da Alegria e Esperança – Catequese Familiar – Turma 2010/2011
05 – Reencontro da Alegria e Esperança – Catequese Familiar – Turma 2012/2013
06 – Reencontro da Alegria e Esperança – Catequese Familiar – Turma 2014
07 – Grande encontro de Jovens Crismados, Grupo de Jovens e Novos Crismandos
08 – Manhã Pastoral – Catequese Familiar – Reencontro das Turmas 2011 a 2014 – Missa das 09h
08 – Lançamento da Campanha 75+ Você
08 – Gincana da Juventude – Apresentação das Equipes – Missa das 11h
09 – Semana de Peregrinação Missionária – Santa Terezinha – 19h30 – Núcleo 8 e 2
10 – Semana de Peregrinação Missionária – Paróquia Santa Luzia – 19h – Núcleos 1 e 9
11 – Semana de Peregrinação Missionária – Capela Santa Cruz – 18h – Núcleo 5 e Grupo da Capela Santa Cruz
12 – Semana de Peregrinação Missionária – Paróquia N. Sra. Aparecida – 20h – Núcleo 4 e 3
13 – Semana de Peregrinação Missionária – Paróquia Sant’Ana – 17h30 – Núcleo 6 e 7
15 – Manhã Social – Atendimentos Diversos
15 – Bazar do Centro Social – Bichinho de Pelúcia
17 – Celebração da Reconciliação – Terça – 20h
18 – Missa da Família – 20h – Quarta
19 – Missas São José e Nossa Senhora da Salette – 7h, 15 e 19h30
20 – Missa da Juventude – 20h
21 – Tarde/Noite Cultural
22 – Quermesse (Bebida / Doces / Salgados / Sorvetes) e Gincana da Juventude
23 – Celebração da Memória da Paróquia (Padres, Religiosos e Leigos)
24 – Dia da Reconciliação – Confissões durante todo o dia
24 – Aniversário da Paróquia 75 anos – Missa 20h – Quermesse
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CHEGADAS E PARTIDAS

V

ida de Missionário
Saletino é assim;
cheia de “chegadas”
e “partidas”. Durante
sua formação, desenvolvem sua espiritualidade,
aprimoram
conhecimentos e dão
razão à sua vocação.
Têm oportunidade de
professar seus votos:
pobreza, castidade e
obediência.
Assim,
chegam e partem...
Missionário
Saletino não cria musgo,
não cria raízes; estão
sempre chegando e partindo. Para nós,
cristãos, paroquianos, fieis, com atuação nas comunidades saletinas, isso
sempre cria tristezas e alegrias. Quando
eles partem; partem nossos corações,
ficamos tristes. Deixam um pedaço de
si, deixam saudades, muito antes de
dobrarem a esquina. Quando chegam,
trazem esperança, expectativas. Os que
partem levam abraços e lágrimas de separação; os que chegam, ganham abraços e lágrimas de contentamento. Sempre foi assim!
Daí porque, anualmente, durante janeiro, mais precisamente, no final de
janeiro de cada ano, os paroquianos,
fieis e leigos saletinos ficam, sempre,
na expectativa do que vai acontecer
por aqui. Neste ano não foi diferente. A

Congregação Saletina
no Brasil, sempre atenta às necessidades de
cada comunidade, vai
“mudando” os Missionários
Saletinos;
alguns partem, outros
chegam.
Padre Guttemberg de
Sousa Filho,
que
esteve conosco nos últimos 3 anos – chegou
aqui em meados de fevereiro de 2012 – está
de partida. Neste final
de semana – 7 e 8 de
fevereiro – despede-se
de nós, oficialmente. No dia 07, na Capela Santa Cruz, durante a Missa das
18h, e no dia 8, no Santuário, durante
as Missas das 09h e 11h. Padre Gutto,
como é carinhosamente chamado, imprimiu um caráter pessoal e firme de
sua vocação e de seu trabalho; nunca a
“messe foi tão grande, e os operários tão
poucos”. Aqui chegando, foi destinado
a trabalhar, mais especificamente, com
os jovens. Aglutinou-os ao redor de si,
tendo como pano de fundo, Jesus Cristo
e sua Mãe querida. Seu envolvimento
com os jovens, capacitou-o a liderar o
grupo que participou
da Jornada Mundial
da Juventude. Parte,
vai ser pároco na Paróquia Cristo Operário, em Salvador, na
Bahia de todos nós.
Leva nosso carinho,
nossa amizade e os
desejos de um bom
trabalho em sua nova
casa.

tista dos Santos, baiano de Sátiro Dias,
nasceu no dia 26.02.1977 e foi ordenado sacerdote, em 18.12.2004. Chega
para ser Vigário Paroquial, trazendo
seu carisma saletino aflorado. Em sua
mala, chega a experiência de ter sido
Pároco das Paróquias Nossa Senhora do
Carmo, aqui em S. Paulo (SP) e Cristo
Operário, em Salvador (BA). Um pouco
tímido, de fala mansa, tranquilo no andar e no relacionar-se com as pessoas,
mas firme em sua religiosidade saletina.
Certamente, fará História por aqui.
Padre Ático Fassini, nasceu em
Cruz Alta (RS), no dia 19.05.1936, não
por coincidência, dia de Nossa Senhora
da Salette, no mês de Maria. Foi ordenado sacerdote em 04.12.1965, logo após o
encerramento do Concílio Vaticano II.
Tem uma vasta experiência sacerdotal:
trabalhou em Caldas Novas (GO), nos
Santuários Salette de S. Paulo e R. de
Janeiro. Trabalhou na Vila Paulistana,
aqui em S. Paulo, em Marcelino Ramos
(SP). Foi professor de Filosofia e Teologia, em Curitiba (PR). Foi Provincial dos
Missionários Saletinos no Brasil, no período de 1970-1973, participou do Conselho Geral da Congregação dos Missionários de Nossa Senhora da Salette,
em Roma, Itália, no início dos anos 1980,
ficando por lá cerca de três anos. Ainda no Rio de Janeiro
trabalhou no Conselho dos Religiosos do
Brasil.

E temos a chegada
dos Padres Luciano
e Ático.

A apresentação e
posse oficial dos dois
novos Missionários
Saletinos, aqui na
Paróquia Nossa Senhora da Salete, será
no dia 01 de março
próximo, durante a
Missa das 18h30. Sejam bem vindos!

Padre Luciano Ba-

Redação

ANDORRA
2206-4435
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Comunidade em Revista

E

m janeiro, poucas atividades
se desenvolvem em nossa Paróquia. Nossos padres e religiosos, merecidamente, saem em férias, aproveitando o período em
que muitos paroquianos também,
merecidamente, estão em férias.
Aproveitam esse tempo para visitar parentes e amigos distantes,
bem como, descansar e aproveitar
um pouco desse tempo, em lazer
espiritual e físico. Isso, sempre é
muito bom e salutar – recomendado por profissionais da saúde
– e todos, missionários e paroquianos, voltam com suas “baterias”
recarregadas.
Através da internet e das redes
sociais, ficamos sabendo de gente
que foi para o Sul, Norte e Nordeste, outros preferiram o calor das
regiões centrais do país ou, ainda,
do nosso próprio Sudeste, cada
vez mais seco e calorento.

Selecionamos
algumas
fotos
através do facebook e de e.mails recebidos de
paroquianos,
registrando seus
momentos agradáveis. Publicamos
algumas,
mostrando a turma toda “feliz”.
Mas,
tivemos
também aqueles paroquianos
e religiosos que por aqui ficaram,
afinal, a vida continua e há necessidades a serem supridas. Padre
Bolívar e Padre Alfredo, e os irmãos Benedito e Flavio, seguraram “as pontas”, como se diz por
aqui.
Os que ficaram por aqui, por ne-

os dias 02 e 03 deste mês tivemos a
dedetização geral do
complexo do Santuário. Todas as dependências foram imunizadas,
cumprindo as exigências legais. O CPAE
– Conselho Paroquial

A

MISSAS

qui no Santuário
praticamente tivemos todas as missas
No dia 19 de janeiro
não tivemos a Missa
das 15h, mas as da 07h
e as das 19h30 tiveram
boa presença de fieis.
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de Assuntos Administrativos e Econômicos,
sempre atento, a essas
exigências, fez a programação, levando em
conta ainda a baixa frequência de fieis, durante este mês.

Na Capela, também
em função de reformas
internas, não tivemos
missas em janeiro; agora neste mês as missas
retornam aos horários
habituais.

E algumas atividades não pararam.

ENTREGA DO CARRO
RIFA DE NATAL 2014

DEDETIZAÇÃO GERAL

N

cessidade ou por opção, aproveitaram as delícias que a jovem cidade – completou 461 no último
dia 25 – oferece a seus moradores.
S. Paulo é caprichosa, estimulante
e acolhedora, se você estiver comprometido com ela.

A

Sra. Rosa Maria Barbosa e Barbosa, ganhadora do carro Take
Up!, sorteado pela Loteria Federal de Natal,
em dezembro passado,
retirou seu carro, com
toda a documentação
pertinente e devidamente abençoado pelo Padre
Bolívar Hauck, ms. A re-

tirada do veículo aconteceu no dia 24 de janeiro
passado, com a presença
dos Conselheiros Mauro
Lombardi, Coordenador
do CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos Econômicos e Administrativos e Shosei Takiguti,
responsável pela Controladoria do Santuário.

CATEQUESE – INSCRIÇÕES

VEM AÍ...
De 14 a 16 de fevereiro – Carnaval
– quem for viajar ou desfilar, não
exagere, cuide-se, afinal, outros carnavais virão;
18 de fevereiro – Quarta-Feira de
Cinzas – Missas às 07h e 19h30;

A

lguns catequistas ficaram de plantão durante a Missa das 09h em
janeiro passado. Estavam
recebendo inscrições para
todas as fases da Catequese.
Sempre é bom repetir: a Catequese aqui na Paróquia é
feita por faixa etária: temos
a Catequese Familiar, para
crianças na faixa etária de
09 a 12 anos; Grupo de Jovens, que acolhe os jovens
que fizeram a sua Primeira
Eucaristia; a Catequese de
Jovens, a partir dos 14 anos
de idade, que se prepararam para o Sacramento do
Crisma. Caso algum jovem,
nessa faixa etária, não tenha sido batizado ou feito
a sua Primeira Eucaristia, a

preparação para o Crisma o
prepara, também, para os
Sacramentos do Batismo e
da Eucaristia. E, finalmente, a Catequese de Adultos,
destinada às pessoas que
não tenham sido evangelizados até então.
Neste mês de fevereiro, já que a Catequese,
em todos os níveis, começa
em março próximo, as inscrições poderão ser feitas
nos horários das missas dominicais ou, então, na própria Secretaria Paroquial.
Se você conhece alguém
que não tenha sido evangelizado, sido catequizado,
indique nossa Paróquia,
convença-o a conhecer Jesus, nosso Salvador.

LEIGOS SALETINOS – REUNIÃO SEMESTRAL
DA COORDENAÇÃO NACIONAL

E

ntre os dias 29 e 30 de janeiro último, estiveram
reunidos os leigos saletinos
eleitos para a Coordenação
Nacional dos Leigos Saletinos para o período de
2015-2017. A reunião aconteceu no Instituto Salette,

sede da Congregação dos
Missionários Saletinos no
Brasil. Nessa reunião, os
assuntos inerentes às atividades dos leigos saletinos e
o caminhar próximo foram
discutidos.

18 de fevereiro – Abertura da Campanha da Fraternidade 2015, com o
tema: “Fraternidade: Igreja e Sociedade” e com seu lema: “Eu vim para
servir”;
24 e 25 de fevereiro – 20h30 – Missas
de Formatura do Colégio Jardim São
Paulo;
Retorno das Pastorais e Movimentos – Atualize-se através do Calendário Pastoral de 2015. Os coordenadores receberam essa programação, já
em dezembro passado. As mesmas
informações acham-se disponibilizadas no site www.nsrasalette.org.br;
Novo Grupo, conforme noticiado na
edição passada, foi um criado o Grupo de Leigos Saletinos Mirins. As atividades começam no próximo mês
de março. Esse grupo visa acolher
crianças que já se prepararam para
a Eucaristia ou estão em preparação,
para desenvolverem a espiritualidade saletina. Informe-se
na
Secretaria
Paroquial com
os leigos saletinos.
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Língua Portuguesa

D

Livro do Mês

ia desses, um importante jornal,
publicou um texto onde se afirmava que “os Estados Unidos é uma
potência.” Um erro que passou pela
redação e pela revisão.

mas sintáticas, e não por normas lógicas. Vejamos mais alguns exemplos:

O correto é “OS Estados Unidos SÃO
uma potência”. Aliás, penso que disso ninguém tem dúvida. O artigo no
plural exige o verbo no plural, não importando o significado do termo ou se
o termo dá ou não ideia de unidade.
A Língua Portuguesa se guia por nor-

“As Filipinas sofrem, de tempos em
tempos, a ação devastadora de tufões
e terremotos.”

“Os Alpes, onde está a montanha de
La Salette, ficam cobertos de neve.”

“Por falar em montanhas, você sabe
onde ficam os Andes?”

TRATADO SOBRE A TOLERÂNCIA
“Não é aos homens que me dirijo. É a
Você, Deus de todos os seres, de todos
os mundos e de todos os tempos:
- Que os erros agarrados à nossa
natureza não sejam motivo de nossas
calamidades. Você não nos deu
coração para nos odiarmos, nem
mãos para nos enforcarmos. Faça
com que nos ajudemos mutuamente a
suportar o fardo de uma vida penosa
e passageira;
- Que as pequenas diferenças entre
as vestimentas que cobrem nossos
corpos, entre nossos costumes
ridículos, entre nossas leis imperfeitas
e nossas opiniões insensatas, não

sejam sinais de ódio e perseguição;
- Que aqueles que acendem velas em
pleno dia para Te celebrar, suportem
os que se contentam com a luz do Sol;
- Que os que cobrem suas roupas
com um manto branco para dizer que
é preciso Te amar, não detestem os
que dizem as mesmas coisas sob um
manto negro;
- Que aqueles que dominam uma
pequena parte deste mundo, e que
possuem algum dinheiro, desfrutem
sem orgulho do que chamam de
poder e riqueza, e que os outros nãos
os invejem, mesmo porque, Você sabe,
que não há, nessas vaidades, nem o
que invejar, nem do que se orgulhar;
- Que eles tenham horror à tirania
exercida sobre as almas, como também
execrem os que exploram a força do
trabalho. Se os flagelos da guerra são
inevitáveis, não nos violentemos em
nome da paz;
- Que possam, todos os homens, se
lembrar de que são irmãos!”
Voltaire
Escrito em 1763, Paris, França

Um Cartão Postal
da Zona Norte
A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte
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“Ovelha ou Protagonista?”,
de autoria do Professor Renold
Blank, editado pela Paulus, é o
livro indicado para este mês.
Após o Concílio Vaticano II,
vários documentos da Igreja
têm ressaltado e conclamado a
participação eficaz dos leigos
nas comunidades católicas.
Dentro dessas perspectivas,
Professor Blank percorre um
caminho difícil, tortuoso mas,
ao mesmo tempo, desafiador.
Professor Blank é Doutor em
Filosofia e Teologia, leciona na
PUC-Campinas, na Pontifícia
Faculdade de Teologia Nossa
Senhora da Assunção e no
ITESP – Instituto Teológico
de São Paulo, onde estudam
os seminaristas saletinos. Boa
leitura.

Santos do Mês

Gizela

Dia 02

Dia 06

NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

SANTA DOROTEIA

A

devoção a Nossa Senhora dos Navegantes teve
início na Idade Média, por
ocasião das Cruzadas. Nesta devoção, Maria também é
chamada de “Nossa Senhora Estrela do Mar”, aquela
que protege os navegantes
mostrando-lhes, sempre, o
melhor caminho e um porto
seguro. Antes de atravessar
o Mar Mediterrâneo em direção à Palestina, os navegantes participavam da Santa
Missa e pediam a proteção de
Maria. A devoção começou a
ser difundida pelos portugueses e espanhóis na época
das grandes navegações e
dos descobrimentos. Quase
todos os barcos traziam uma
imagem de Nossa Senhora
dos Navegantes entalhada
na proa, com uma lâmpada
de fogo que os marujos nun-

D

ca deixavam apagar. A tradição foi mantida entre os marítimos e entre os pescadores
litorâneos, principalmente
nas terras colonizadas pela
Espanha e Portugal. Grande
foi o número de capelas, igrejas e santuários que surgiram
nas regiões pesqueiras, particularmente no Sul do Brasil. Nossa Senhora dos Navegantes ou Nossa Senhora
Estrela do Mar, é a padroeira
não só dos navegantes, mas
de todos os viajantes.

Dia 09

M

SANTA APOLÔNIA

ártir da Alexandria
durante o reinado
do Imperador Philip I, O
Árabe (244-249) e Trajano
Décio (249-251). Multidões
ferozes na Alexandria e
no Egito, saíam às ruas caçando cristãos. Apolônia
era diácona e foi capturada. Como se recusou a renunciar a Jesus e a sua fé,
foi cruelmente torturada.
Depois que seus dentes foram arrancados com uma
torquês e seus maxilares

quebrados, Apolônia foi
levada para uma pira para
ser queimada. Dionísio presenciou sua morte e a descreveu em uma carta para
Fábio, bispo de Antioquia
(a carta foi preservada pelo
historiador Euzébio): “Eles
amarraram esta preciosa virgem, quebraram todos os seus
dentes com socos nos maxilares, fizeram uma fogueira e
ameaçaram queimá-la viva,
mas ela continuava recusando a recitar as blasfêmias que
eles queriam que ela recitasse.
Então, de repente, ela mesma
entrou na pira e foi logo envolvida de um fogo do ‘Espírito
Santo’ pois de lá de dentro ela
nos olhava com o rosto de uma
cristã sem nenhum medo”. É
a padroeira oficial dos dentistas e é invocada contra a
dor de dente.

oroteia era natural da Capadócia. Cristã, nobre,
muito rica e bem educada, Doroteia viveu
em Cesareia, capital
da província romana da Capadócia e
foi, segundo a lenda,
martirizada no ano de
304, vítima das perseguições do Imperador
Diocleciano. A jovem
teve os pais martirizados, fez voto de
castidade, transformou sua casa numa
espécie de igreja e usou a
própria fortuna para fazer
caridade aos pobres. Muitos cristãos a procuravam
para pedir conselhos e, por
esse motivo, seu nome foi
citado no Tribunal Romano
como praticante da fé cristã. Naquela época, a Cesareia era governada por Fabrício, que mandou trazer
a jovem à sua presença. Foi
interrogada por ele e respondeu sabiamente a todas
as perguntas e desarticulou
as intenções dos juízes de
ridicularizarem a religião
cristã. Foi obrigada a viver
durante uma semana na
companhia de duas jovens
licenciosas e perversas, mas
a firmeza de Doroteia acabou por convertê-las à fé
cristã. Ambas foram martirizadas. Fabrício a condenou à morte pela espada.
Ao escutar a moça dizer
que iria para o céu onde a
primavera era eterna, um
dos advogados, de nome
Teófilo, zombou dela dizendo: “Pois já que vais ao
jardim de teu esposo, onde
a primavera é eterna, envia-

me de lá frutos e rosas perfumadas”. Doroteia prometeu realizar sua vontade.
Antes da execução, ela rezou e pediu a Deus que realizasse sua promessa. Subitamente, apareceu um anjo,
tendo às mãos uma cesta
com três belas maçãs e três
perfumadas rosas. Doroteia tomou um lenço, enxugou o suor e o entregou ao
anjo dizendo: “Vai e leva a
Teófilo e diz que Doroteia,
serva de Cristo, lhe envia
os frutos e as flores que ele
pediu. E diz também que, se
ele quiser mais, que vá ter
com ela no paraíso”. Dito
isso, o anjo desapareceu e a
espada caiu sobre Doroteia.
No tribunal, enquanto Teófilo continuava zombando
do caso de Doroteia, o anjo
apareceu e transmitiu o recado da virgem cristã. Assombrado com o estupendo
milagre de receber as maçãs
e as rosas, em época de inverno rigoroso, Teófilo se
converteu e, pedindo perdão a Deus e a Doroteia,
também foi martirizado.
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UM DEUS, UMA FÉ, E UMA MONTANHA
CHAMADA SALETTE

P

eregrinando, pela etnografia da
palavra peregrinar, nosso espírito flutua, tal qual um boneco inflável,
pelas montanhas nevadas e sinuosas
dos Alpes franceses, mais precisamente, pela montanha de La Salette.
Como um grande ímã, ela nos seduz
pela sua beleza natural, desnuda de
artifícios, e nos fala, no profundo silêncio do isolamento, longe do burburinho glamoroso dos grandes centros
religiosos.
Ela é altiva e soberana! Cercada por

forte magnetismo espiritual, nos arrasta vigorosamente para si, exige a
nossa presença, nos quer caminhando
por suas trilhas floridas, orando, rezando, sorrindo e se embriagando no
frescor de seus perfumes generosos,
exalados pelo ar puro do Alpes.
Desta maneira, Nossa Senhora na
montanha de La Salette, ocupa o trono de Mãe Reconciliadora, e nos convida a peregrinar junto a Ela, que clama, carinhosamente a nossa presença,
para louvar aos seus encantos e usufruir das bênçãos que distribui
generosamente a todos os seus
filhos.
Mãe da Salette, que suas lágrimas
salvívicas nos liberte e salve e que
seu manto acolhedor nos proteja
sempre!
Tonica
Grupo Peregrinos de La Salette

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES EM FEVEREIRO
01 Zilah Evangelista Rodrigues
02 Makoto Katsura
Regina Célia Teles Pires
Roseli Ap. Gavaldão
Manoel Lima da Silva
03 Ana Lucia A. Pedrosa
Rosana Ragazzi Rodrigues
04 Maria de Fatima Torres
05 Sumiko Takiguti
06 Luiz Saula
Ana Wilma Landi
Paulo Cesar Valente
07 Nelson Herrera
07 Regina Kazuko da Silveira
08 Gersonito Saldanha
Wilson da Cruz Avila

Alessandra Delfino Cruz
10 Oswaldo Carvalho Ferraz
Regina Maria Costa Freire
11 Celeste de Deus Leite
Mario Yamamoto
12 Claudete Alves de Freitas
Luzia Puccetti Martins
Maria de L. Riceth
13 Mauricio David das Neves
Carmem Bim Sarmenho
Mirian Lima Araújo
Margarida Aristakessian
14 Eduardo Monteiro de Barros
15 Maria Leal Almeida Silveira
Marcelo Delfino Cruz
Leonardo Gimenes Sgubin

16 Isaura Natalle Hirsekorn
Alda de Jesus Alexandre
17 Aurora dos Santos
Diva Sanchez Sevalhos
19 Marcelo Neuben Boltini
22 Ivany Mary C. Bertolini
23 Datil Antunes de Carvalho
24 Shirlei Ferreira
Suzi Almeida
Nivaldo Ferreira
Carolina C. Fernandes
26 Zilda Maria Braga da Silva
27 Daniel Chin Min Wei
José Odidio Delfino Cruz
28 Andrea de C. Correa

DEUS POR CONTA E
RISCO DO HOMEM

A

palavra “DEUS” não aparece, uma
vez sequer, no discurso da Virgem
em La Salette. Isso pode representar, talvez, um sinal e uma resposta para a atual
exigência de discrição quando se fala de
Deus. A convicção de que palavras humanas são incapazes de expressar Deus
é uma das características de toda teologia digna desse nome. Não é de se admirar, pois, que a Virgem “não pronuncie
em vão o nome de Deus.” (Ex 20, 7)
No entanto, Maria em La Salette, nos fala
de Deus. O episódio da terra de Coin, ao
final da mensagem, expressa de forma
eloquente, o quanto Deus se faz presente na vida dos homens. Trata-se de episódio aparentemente insignificante na
vida de Maximino e de seu pai Giraud.
O carroceiro Giraud, porém, não se enganou. Não punha pé em igreja havia
muito tempo. Era, na verdade, um cético. Já vira coisas demais na vida, para
continuar crendo. Quando soube da estranha história que acontecera com seu
filho, sobre a montanha, recusou-se terminantemente a dar ouvidos a Maximino. Mas, depois de alguns dias, quando
ouviu Maximino dizer que a Bela Senhora havia falado dele, Giraud, se dignou,
enfim, a escutá-lo. É quando acontece a
surpresa. Lembrava-se perfeitamente do
trigo estragado que esfregara entre as
mãos, e do pedaço de pão que dera a seu
filho. Ninguém, afora Maximino, ouvira
suas palavras. Disso estava absolutamente certo. Se ele, Giraud, pretendera
abandonar a Deus, Deus por sua vez,
jamais deixara de estar a seu lado. Que
Deus? Um Deus autoritário, prestes a
castigar a indiferença de Giraud? Absolutamente, NÃO! Mas um Deus presente
à vida dele, atento à realidade mais banal
da vida humana, Deus vê o trigo estragado e partilha da inquietude do pai de
família humilhado porque não tem mais
pão para dar a seu filho.
(Texto do Padre Marcel Schlewer, ms, publicado em
Meditações Saletinas, 1982)

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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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015 E CONCÍLIO
ECUMÊNICO VATICANO II

É

pratica da Igreja Católica, através
da CNBB – Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, todos os anos
escolher um tema e um lema para que
nós, cristãos, como Igreja, durante o
período da Quaresma aqui no Brasil,
possamos refletir e questionar as
diversas situações de contra valores
do evangelho, existentes na sociedade
brasileira como um todo.
Entretanto,
a
Campanha
da
Fraternidade deste ano traz algo
de excepcional com seu tema:
“Fraternidade: Igreja e Sociedade” e
com seu lema: “Eu vim para servir”.
Digo excepcional porque a hierarquia
da Igreja Católica, que durante anos
se compreendia como “sociedade
perfeita” olhando o mundo com
desprezo e, muitas vezes, tendo
atitudes de condenação à todas
as vicissitudes vividas pelo povo,
afastando-se da própria realidade na
qual ela deve sua existência.
Agora, em 2015, a Igreja Católica volta
novamente seu olhar para si mesma
e de sua presença na sociedade
brasileira, ainda que sua temática
abranja a universalidade da Igreja
Católica nas sociedades em que ela se
faz presente.
Pode até parecer estranho dizer que
a Igreja Católica volta novamente
seu olhar sobre si mesma a fim de
refletir sua presença na sociedade,
mas, para quem, que como eu, nasceu
depois da realização do Concílio
Ecumênico Vaticano II e pouco ou
nada sabe sobre os acontecimentos
e as decisões que lá foram tomadas,

a temática elaborada e desenvolvida
pela CF 2015 já foi assumida durante
as sessões do Concilio Ecumênico
Vaticano II, sobretudo na definição
da Constituição Pastoral Gaudium
et Spes (Alegria e Esperança), pelos
Padres Conciliares como anuncia o
proêmio deste documento: “Eis a
razão por que este sagrado Concílio,
proclamando a sublime vocação
do homem, e afirmando que nele
está depositado um germe divino,
oferece ao gênero humano a sincera
cooperação da Igreja, a fim de
instaurar a fraternidade universal que
a esta vocação corresponde. Nenhuma
ambição terrena move a Igreja, mas
unicamente este objetivo: continuar,
sob a direção do Espírito Consolador,
a obra de Cristo que veio ao mundo
para dar testemunho da verdade (2),
para salvar e não para julgar, para
servir e não para ser servido (3)”.
Então, por que a hierarquia da Igreja
Católica volta-se sobre esta temática,
já que em 2014 refletimos bastante
sobre os 50 anos da realização do
Concilio Ecumênico Vaticano II? A
resposta pode parecer simples, mas
não é. Primeiramente devido ao longo
tempo que já se passou desde aquela
época até hoje e a memória de quem
viveu o grande acontecimento do
Concílio precisa ser reativada. Depois,
porque muitos dos que participam
de nossas comunidades não viveram
e nem estudaram a respeito das
definições e decisões tomadas pelo
Concilio, e em terceiro, penso eu ser
o mais importante, porque com o
passar dos tempos, depois do Concílio
Ecumênico Vaticano II, grande parte

da hierarquia da Igreja seguiu por
caminhos que não mais correspondia
às intuições e aos apelos do Concílio.
O que a CF 2015, através da CNBB
está propondo neste ano, para nós
cristãos, tem sua inspiração no
Concílio Vaticano II e na postura do
Papa Francisco que, incansavelmente,
busca, através de seus encontros com
líderes religiosos e políticos, levar a
Igreja (todo batizado) e pessoas de
boa vontade a assumirem as intuições
e apelos do Concílio Ecumênico
Vaticano II na construção de uma
sociedade mais justa e fraterna na
qual a paz e o bem sejam duradouros,
superando as relações desumanas
e violentas. Incentivando é claro,
o exercício do protagonismo das
pessoas nos contextos sociais em que
vivem.
Irmão Flavio Jardim Silva

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
ATITUDES QUE LEVAM A CONSTRUIR A RECONCILIAÇÃO E A PAZ
AMAR – Ele me amou primeiro. Ele
morreu por mim, pecador. Amor não é
só um sentimento. É uma prática. Não é
só substantivo, é antes um Verbo, é ação...
Deus é amor. “Amai-vos como eu vos
amei”. Ir às últimas consequências do
amor: “Rogo a vocês, eu, preso por causa de
Jesus, rogo que vocês andem de modo digno da
vocação a que foram chamados com humildade,
mansidão e paciência. Suportem-se uns aos
outros com amor. Esforcem-se para viverem
unidos e na paz”. (Ef 4, 1s).
HUMILHAR-SE – “Jesus Cristo, tinha a
condição divina, mas não se apegou a sua
igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziouse... humilhou-se e fez-se Gente. Servo. Morte
de Cruz. Enterrado. Humilhou-se, e humilhouse...” (Fil 2, 6ss) A maior dificuldade para
se restabelecer a Paz é o Orgulho. Não é o
caso de ceder um pouco ou tudo. O que
vão pensar de mim; sempre eu... Eu já cedi
ontem, e anteontem e a minha autoestima
como fica? O melhor é buscar, no diálogo,
a criatividade necessária para avançar.
SUPORTAR / SUBMETER-SE – Carregar
a Cruz com Cristo. Não largar tudo. Não
querer “chutar o balde”, ou apagar a
pequena chama. Quando as coisas vão mal,
ter a coragem e o equilíbrio para resolver
o problema, como Jesus. Confiar em
Deus. A confiança é fundamental na vida
do cristão. Ele me suporta, me sustenta.

Assim também eu devo ser
suporte. Perseverar, mesmo
que seja difícil suportar o
sofrimento por causa dos
outros. Buscar, encaminhar
as coisas do melhor jeito,
com misericórdia e justiça.
“Tudo é de vocês, mas vocês
são de Cristo e Cristo é de
Deus.” (1Cor 3, 22-23)
RECONCILIAR-SE – “Se o
seu irmão pecar, vá e mostre o
erro dele, mas em particular,
só entre vocês dois. Se ele der
ouvido, você terá ganhado o
seu irmão” (Mt 18, 15). Se
não der ouvido, leve outra pessoa com
você. Se não der ouvido a vocês, falem
com a Igreja, se não der certo... Setenta
vezes sete. Quando temos uma discussão
com outros, uma das coisas mais difíceis é
sentar-se com a pessoa, falar calmamente.
É mais fácil deixá-la de lado, ou deixar
que as emoções de raiva e vingança
transbordem.
PERDOAR – “Sejam bons e compreensivos
uns com os outros, perdoando-se mutuamente,
assim como Deus perdoou a vocês em
Cristo.” (Ef 4, 32) Ir ao encontro com
vontade de perdoar, não de cobrar.
Perdoar incondicionalmente, totalmente,
completamente, profundamente. Não

condicionalmente (se ele
também me perdoar).
Perdão não é esquecer,
mas o espaço da cura e da
lembrança da cicatriz que
já não dói.
CELEBRAR – A alegria
da festa do reencontro; o
bom humor e o saber; rir
das próprias mazelas. Dar
Graças a Deus e ao outro
pelo dom do perdão.
Celebrar é alegrar-se;
lembra-se da festa do
Pai, na cena do Filho
Pródigo? Ou da senhora,
que encontrou a moeda perdida? Ou do
pastor que encontrou a ovelha extraviada?
O perdão é sinônimo de alegria, de vida
nova, de recomeço e de cura.
CONCLUSÃO – Se assim fizermos, o
que acontecerá? Brotam dentro de mim
e de nossos corações e no coração da
comunidade humana, os frutos do Espírito
Santo: “Os frutos do Espírito Santo de Deus
produzem dentro de você o amor, a alegria,
a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o
domínio do seu temperamento”. (Gl 5, 22s)
Texto: Pe. Ildefonso Salvadego, ms –
Compilado por Jorge Marquesi – ls

PRINCÍPIOS DE VIDA E DE ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS SALETINOS
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Tenha sempre uma Imagem de Nossa Senhora
da Salette

esus disse ao discípulo: “Eis aí a tua mãe!”. E, diz a Escritura, “daquele dia em diante, ele
a levou para sua casa”. Quem está perto da Mãe, não está longe do Filho. A nossa casa é
o primeiro lugar onde podemos testemunhar nossa espiritualidade saletina reconciliadora. A
imagem de Nossa Senhora da Salette, em nosso lar, é luz e presença, é graça e mensagem, é
convite e compromisso.
Nossa Senhora da Salette, Reconciliadora dos Pecadores, Rogai sem cessar por nós que recorremos a vós.

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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