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MISSÃO PAROQUIAL
A Missa de Abertura
do Projeto de Missões
aconteceu em 1º. de
março passado, coma
presidência da Celebração
a cargo do Padre Marcos
Queiroz, Pároco e Reitor, e
concelebrada pelos demais
missionários saletinos.

NOVOS
MISSIONÁRIOS
SALETINOS

REENCONTROS
DA ALEGRIA E
ESPERANÇA

ANIVERSÁRIO DE
ORDENAÇÃO DO
PADRE NILTO

Muitas famílias compareceram aos reencontros da
alegria e esperança, com
as turmas da Catequese
Familiar.

Dia 01 de março, oficialmente,
recebemos dois novos missionários saletinos: Padres Luciano Batista e Ático Fassini.

Mais um aniversário de ordenação – o 49º. – foi celebrado
pelo Padre Nilto Gasparetto,
aqui no Santuário Salette, de S.
Paulo (SP)

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. Ático Fassini, MS
Pe. Bolívar Hauck, MS
Pe. Luciano Batista dos Santos, MS
Pe. Ir. Flávio Jardim Silva, MS
Ir. José Benedito Antunes, MS
Expediente da Secretaria
De Seg. a Sáb.: das 08h às 17h
Domingo
: das 08h às 12h
Horário de Missas
Segunda-Feira:
De Ter. a Sex.:
Sábado:
Domingo:

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

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

D

e graça ou uma graça? Nós
pedimos ao Pai tudo o que
queremos, de acordo com o nosso
desejo, e nem sempre o que precisamos,
conforme o Projeto e a Vontade Dele.
Na oração dizemos: “Que seja feita a
Vossa VONTADE”. Então devemos
ser coerentes, e viver conforme o que
dizemos na oração e perguntar: “Pai,
qual é Vossa Vontade?”
Quando eu pergunto, e fico em silêncio
para ouvir a resposta, acredito ouvir
que devemos amar a Ele sobre todas
as coisas e ao próximo como a nós
mesmo, que todos devem ter vida em
plenitude, que devemos partilhar de
graça o que recebemos por Sua Graça,
e que devemos nos pôr a serviço para
construir o Reino que pedimos vir a nós.

nós que somos
da
Paróquia
Nossa Senhora da
Salette, revestidos
deste
amor,
vamos comemorar
75 anos saindo
em
missão,
fazendo
visitas,
partilhando
e
levando a Palavra do Pai.
Parabéns a todos que participam.
Agradecemos pelo “sim”. Com fé e
movimento, seremos instrumentos do
Pai e vamos criar novas realidades: “A fé
é um modo de já possuir aquilo que se espera,
é um meio de conhecer realidades que não se
veem.” (Hebreus 11,1). Bom trabalho a
todos, juntos, misturados e alegres!

Também
em
silêncio,
devemos
reconhecer o que recebemos e dar graças
ao Pai que nos ama. Este mês, todos

José Carlos Ávila Aira
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor

C

aríssimos irmãos e irmãs... Quaresma, CF 2015, 75 anos... Muita coisa
acontecendo por aqui! Estamos iniciando
o mês de março e somos convidados a viver a Quaresma na vivência da Caridade,
Penitência, Oração e Conversão, que nos
conduzem ao encontro do Senhor que derrama sua misericórdia sobre cada um de
nós.
Este mês de março é marcado por muitas
novidades em nosso Santuário, com o início de novas turmas: Catequese, Crisma...
Com a chegada dos Padres Ático Fassini
e Luciano Batista, que se juntarão à Equipe do Santuário. Com a retomada das
programações pastorais, nosso Santuário, neste mês, comemora 75 anos e inicia
uma série de programações comemorativas que terão seu ponto alto no dia 24 de
março, quando celebraremos a criação da
Paróquia Nossa Senhora da Salette. Será
um mês intenso e em cada final de semana
vamos ter um destaque, incluindo a Campanha “75+ Você”, as manhãs pastorais e
sociais e, por fim, uma pequena quermesse comemorativa de aniversário no período das missas. Muitas celebrações, visitas
e bênçãos serão feitas com a equipe Missionária Saletina e o auxílio dos nossos leigos e leigas do Santuário. Enfim, será um
mês que viveremos o convite da Campanha da Fraternidade deste ano de forma
muito presente: Uma igreja missionária,
servidora e solidária.

Durante essa caminhada
quaresmal, teremos
também, em nosso Santuário, a
Oração da Via
Sacra todas as
sextas-feiras após
a Missa da noite,
meditando o tema
da CF 2015 na Via
Crucis de Jesus. Neste tempo, a Igreja no
Brasil nos incentiva a viver esse espírito
quaresmal com a Campanha da Fraternidade, associando-o a uma realidade social
brasileira. Este ano, com o tema “Fraternidade: Igreja e Sociedade”, e com o lema:
“Eu vim para servir”, somos convidados a
refletir e rezar sobre uma igreja em constante saída, que anuncia e sabe ouvir, disposta a lutar por dignidade, por justiça e
igualdade.
Por isso, ânimo, força e esperança neste
mês marcado pela Quaresma, pelos 75
anos, e com tantas atividades e celebrações que certamente fortalecerá nossa fé
em Cristo Nosso Senhor! Que Nossa Senhora, Mãe das Lágrimas, nos acompanhe
no caminho da conversão! Que Ela continue intercedendo por nós, ao celebrarmos
os 75 anos. E que Jesus Cristo crucificado-ressuscitado anime nossos passos. Um
bom mês de março a todos.
Pe. Marcos Queiroz, ms

Palavra do Pastor

U

Acolher melhor é também ir ao encontro...
grande profeta apareceu entre nós, e Deus
veio visitar o seu povo
(Lc 7,16) (MOSCONI, Padre Luís. Santas missões populares, 45).

ma comunidade missionária
é uma comunidade
acolhedora que se
esforça em imitar o
senhor Jesus, porque
Ele é o primeiro e
maior evangelizador
enviado por Deus
(Lc 4,44). Como
Missionário do Pai,
Jesus acolhia as pessoas que vinham ao
seu encontro e, também, ia ao encontro
das pessoas onde elas viviam.
Neste sair ao encontro das pessoas,
Jesus, antes de tudo, valorizava as
coisas boas que encontrava: a fé
das pessoas (Lc 5,20); o pouco que
o povo possuía, como cinco pães e
dois peixes (Lc 9,13); o gesto afetivo da mulher pecadora (Lc 7,38); a
sede que o povo tinha da Palavra de
Deus (Lc 5,1); a confiança do povo
na sua pessoa (Lc 6,19); a festa de
um casamento (Jo 2,1-2); o coração
aberto de Zaqueu (Lc 19,6); a oferta singela de uma viúva pobre (Lc
21,2); a festa de despedida de Mateus, quando optou por segui-lo
(Mt 9,9-10)... Conforme as situações,
Jesus sabia combinar ternura (Lc
15,1) e firmeza (Mc 7,5-8), anúncio
e denúncia (Lc 6,20-26), compaixão
(Lc 7,13) e indignação (Lc 11,37-44).
Muitas vezes, admiradas, as pessoas
glorificavam a Deus dizendo: um

vendas@tejo.com.br

Jesus assim fez e foi
grande a alegria de
quem a Ele abriu seu
coração. Um traço
bonito desta saída
acolhedora de Jesus é que Ele, com
a força do Espírito, ia ao encontro
das pessoas convicto de que elas tinham sede de Deus e de seu Amor.
Esta é também a força do missionário, imitador de Jesus. Caso, hoje,
o missionário vá ao encontro das
pessoas sem esta mesma convicção
de Jesus, não haverá acolhida, não
haverá missão, faltará entusiasmo
e os lábios ficarão mudos; os braços
se cruzarão e o coração esfriará. O
Papa Francisco disse que ‘o entusiasmo na evangelização funda-se
nesta convicção’ (EG 265).
Sejamos imitadores de Jesus Cristo,
discípulos missionários que amamos o Reino de Deus e a santa Igreja
Católica, convencidos, pelo Espírito
Santo, de que o grande número de
batizados, afastados da vida eclesial, querem Deus, querem ser libertos do pecado e da morte, querem
ser escutados e conhecidos em suas

angústias e esperanças. Não vamos
esperá-los na Igreja, vamos visitá-los em suas casas para levar-lhes
a alegria da fé e a certeza de que Jesus os ama e, na Comunidade, fala
conosco, vive conosco, caminha conosco.
Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal para a Região Sant’Ana

PROVÉRBIOS

“Escutai, filhos, a instrução
de um pai, ficai atentos para
conhecerdes a inteligência: eu
vos dou uma boa doutrina, não
abandoneis minha instrução.”
(4, 1-2)
“Meu filho, escuta e recebe minhas palavras, e serão longos
os anos da tua vida. Eu te instruo no caminho da sabedoria,
encaminho-te pelas sendas da
retidão.” (4, 10-11)

Fones: 3228-0802
3228-0345
Fax: 3227-2731
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FESTA E LAZER : A GRATUIDADE DA VIDA NO
PROCESSO HUMANIZADOR DO SER HUMANO

A

ntes de iniciar propriamente este
artigo, gostaria de esclarecer a você
que nos acompanha mensalmente, por
meio deste informativo, o que me incitou a escrevê-lo. O contexto em que o
artigo começou a tomar forma foi o dia
16 de fevereiro passado, quando estava
numa conversa de amigos e um deles
se mostrou indignado pelo fato da terça-feira, dia 17, ser feriado. Dia de festa
e lazer, para os que dele pudessem usufruir; como eu que fui visitar a minha
mãe.
No momento da indignação deste meu
amigo, fiquei ainda mais indignado pelas coisas que ele dizia a todos que ali
estávamos; querendo justificar e nos
convencer de que não deveria ser feriado e que todos deveriam trabalhar.
Discutimos o assunto por algum tempo,
sem chegar a um consenso. Penso que
este artigo será uma maneira de voltarmos a tratar o assunto, a partir de alguns
pontos de vistas, diferentes daquele dia.
Confesso que hoje eu não participo mais
de festas de Carnaval. Já participei, em
anos passados, mas nem por isso, penso
e sinto que outras pessoas não devem
ter o direito de participar, de se divertir, de ter esse momento de lazer ou até
mesmo de aproveitar o feriado de Carnaval de outra forma, como eu e tantas
outras pessoas aproveitaram.
Bom, a reflexão que se seguirá é uma
tentativa de minha parte, após algumas
leituras, reflexões e da própria inquietude que tomou conta de mim naquele
dia, de compreender a festa, os momentos de lazer (não estou me referindo
aqui ao descanso que é outra coisa) dentro da realidade própria de nós seres
humanos.
Penso eu, se chegarmos a uma fase de
excluirmos os momentos de festa, lazer,
“ócio” da nossa vida de seres humanos
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estaremos fatalmente condenados a degradarmos
e regredirmos às formas
inferiores de vida, pois, o
que na verdade estará em
jogo, é o sentido da vida,
ou seja, o valor atribuído
ao que somos e àquilo que
produzimos.
Creio que nos é, principalmente nestes tempos,
necessário reformular a
compreensão tradicional
a respeito do ser humano, concebido, sobretudo
a partir da produção em
que a operosidade humana é exaltada,
sendo as pessoas julgadas, valorizadas
ou condenadas em estreita ligação com
a capacidade produtiva. Pensemos: qual
será o destino reservado aos idosos, aos
inválidos e incapacitados que perderam
a capacidade produtiva devido a acidentes de trabalho e/ou de acidentes de
trânsito, persistindo esta tendência. Deverão eles, ainda mais, serem excluídos
como vem acontecendo no sistema que
rege o atual sistema financeiro e produtivo mundial e os sistemas de governos
dos diversos países?
Além do trabalho, devemos buscar,
igualmente, um espaço reservado ao
lazer, ao ócio, à festa; embora alguns
ainda compreendam o lazer, o ócio e
a festa, em oposição ao trabalho; elas
são dimensões essenciais da pessoa humana. Precisamos trabalhar, sim, mas,
também encontrar espaços significativos para o lazer para a festa.
O lazer não pode estar vinculado ao período de férias, como se alguém, após
dedicar-se por onze meses ao trabalho,
dispusesse de um mês de lazer. É justamente ao contrário, na medida em que
é, por natureza, uma dimensão não produtiva, o lazer, o ócio e a festa devem

fazer parte do cotidiano
das pessoas, pois ele é um
contrapeso da atividade
produtiva diária já que,
como seres humanos, somos seres receptivos e
não produtivos, ou seja,
como seres humanos não
podemos produzir o essencial de nossas vidas, as
experiências e as dimensões mais gratificantes e
mais fundamentais como
o amor, a amizade…
Assim, apesar de termos a
necessidade de justificar e
legitimar nossas opções valorativas, isto
é, produzirmos, no sentido para o que
fazemos, (como foram os argumentos
de meu amigo) existe um sentido encontrado, ou seja, aquele que não é produzido por nós, mas que vem ao nosso
encontro como surpresa, como gratuidade da vida e das relações humanas.
Desta maneira, as experiências vividas
são capazes de nos mostrar, pouco a
pouco, que as coisas mais importantes
da vida nunca são aquelas que fazemos
ou produzimos, mas sim aquelas que
nos acontecem na gratuidade do dia a
dia.
A festa, o lazer, mesmo não sendo uma
atividade “funcional e útil”, porque se
expressa de forma exuberante, e é fim
em si mesma, constitui mecanismo extraordinário na sobrevivência de um
povo, que se compreendidos como uma
experiência não produtiva que nasce no
coração, mesmo da gratuidade, devem
ser considerados essenciais para a afirmação da dignidade humana e para a
nossa própria humanização e sobrevivência.
Irmão Flávio Jardim Silva

CAPELA SANTA CRUZ
PAPO DO MÊS

N

ACONTECEU

os “janeiros”, a história se
repete; a Capela não tem padres,
não tem fiéis, não tem missas, nem
coleta nem dinheiro. Nesse período é
que a Capela aproveita das ausências
para “arrumar” a casa. Limpa, pinta,
reforma, conserta, e se organiza. Neste
“janeiro” que se foi foram pintados os
gradis e os bancos; trocou-se os painéis
e letreiros, revisou-se os holofotes e as
luminárias internas e externas. Foram
instaladas dependências para guarda
de objetos sacros e de valores e estáse trocando o Cruzeiro externo por um
de aço. A Casa de Deus, e nossa casa
de oração, ficou mais bonita ainda.
Assim, voltamos com força redobrada,

e ainda nos acabamentos e retoques
finais das benfeitorias, arrumações,
limpezas, (sem água).
No primeiro sábado de fevereiro
tivemos o batizado das gêmeas, com
Padre Luiz Carlos. No dia 06, Padre
Daniel Aguirre celebrou o casamento
da Carolina e do Ricardo, ela filha dos
ministros Vicente e da Rita. No dia
18, Quarta-Feira de Cinzas, tivemos
a celebração da imposição das
cinzas e início da Quaresma. Perceba
porque a Capela precisa de você na
administração, nas pastorais e nas
liturgias, por isso o convite: “Vem pra
Capela você também!”

VAI ACONTECER
1 – Neste mês teremos dois novos
sacerdotes saletinos celebrando
aqui na Capela: Padre Luciano e
Padre Ático, este muito conhecido
pelos fieis;
2 – Ainda neste mês, vamos teremos a inauguração e bênção do
novo Cruzeiro.
3 – Estamos nos preparando para
recebermos os missionários saletinos que virão celebra, juntos conosco, o Jubileu de Diamante da
Paróquia. Vamos visitar as famílias para a bênção dos lares.
4 – A programação das festividades para o Jubileu encontra-se no
Calendário Pastoral de 2015.

5 – Prepare-se para as festividades da Páscoa: 29/03 – Domingo
de Ramos e 05/04 – Domingo de
Páscoa.
6 – Durante a Quaresma, teremos
a Via Sacra nas sextas-feiras, às
17h, antecedendo a Missa.
7 – Temos recebido várias imagens de Nossa Senhora, em suas
diversas denominações. A última que recebemos é a imagem
de Nossa Senhora de Guadalupe,
trazida diretamente do México,
ofertada pela Sra. Vilma. Essas
imagens estão guardadas com zelo
e receberão um lugar especial,
aqui na Capela, para exposição e
oração.

Depois de 50 edições, o
informativo da Capela, foi
anexado a este Informativo
Salette. A ideia é de
unir, ainda mais, as duas
comunidades que são de
uma só paróquia. Ficou
melhor para todos, A velha
Capela, que já foi Matriz
Saletina, não tem como se
expandir, por isso foi construído o Santuário, mas ela está cansada e
precisa se atualizar com gente nova da paróquia, seja da Capela, seja
do Santuário. Ela faz parte da História desta fonte de águas límpidas
e abundantes, chamado Manancial Saletino, onde não existe volume
quase morto, como as vezes ela é chamada. Nela tem ainda muita
reserva técnica represada de Fé e Esperança. Mas, ficou melhor
agora, com a fusão dos informativos, dizia eu, pois o custo financeiro
em paginação, impressão e distribuição foi absorvido pela Paróquia,
a nossa tiragem, que era de 1.200 exemplares a cada bimestre, subiu
para 3.000 exemplares mensais. Os textos serão mais “enxutos “, e
todos “ficarão por dentro “e estarão mais atualizados nos horários,
acontecimentos, campanhas e liturgias sem contar que os recursos
economizados servirão para aumentar as contribuições da Capela
destinados à Caridade, tais como: auxílios, obras sociais, seminário,
Cúria, missões, etc. Que o Espírito Santo nos ilumine.

LEMBRETES
Adoração ao Santíssimo – 1ª quinta-feira do mês, às 17h
Estudo Bíblico – Toda terça-feira, 15h30
Grupo de Oração São Miguel, Guardiã dos Filhos de
Deus – Toda segunda-feira, às 20h
Reuniões do CPP e do CPA da Capela – Segunda
quarta-feira do mês, às 20h
Batizados e Casamentos – Agendar na Secretaria
Paroquial da Capela

Doravante, o Informativo da Capela Santa Cruz, editado bimestralmente, passa a ser editado mensalmente,
ocupando esta página. Isto é resultado de esforços de
muitos fieis, tanto do Santuário, quanto da Capela, e
do Padre Marcos Queiroz, ms, Reitor e Pároco.
Redação

ANDORRA
2206-4435
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Comunidade em Revista
18/02 – QUARTA-FEIRA DE CINZAS

N

esse dia tivemos três
missas no Santuário:
às 07h, 15h e 19h30. Como
se sabe, nesse dia, dá-se a
abertura da Campanha da
Fraternidade, que neste ano
tem por tema “Fraternidade: Igreja e Sociedade”,
e, por lema, “Eu vim para
servir! (Mc 10, 45)”. Presidindo a missa das 19h30,
Padre Marcos Queiroz, ms,
fez memória das primeiras
Campanhas da Fraternidade, elucidando o tema para
os fieis presentes. Ao longo
da História, a Campanha da
Fraternidade teve três fases.
A primeira, de 1964 a 1972,

os temas foram centrados em questões próprias
da Igreja. A segunda fase,
de 1973 a 1984, os temas
abordaram amplamente as
questões sociais do Brasil.
E, a partir de 1985, portanto
há trinta anos, desenvolvese a terceira fase, na qual os
temas abordam as questões
sociais, de forma mais específica. Dentro desta fase, a
partir do ano 2000, e a cada
cinco anos, começaram a
ser promovidas as campanhas ecumênicas, em parceria com as igrejas cristãs,
afiliadas ao CONIC – Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs.

01/03 – ABERTURA DA
MISSÃO PAROQUIAL

A

conteceu no dia 1º.
de março, durante a
missa das 18h30. Os missionários inscritos para
esse grande projeto missionário estavam presentes. Durante a Missa, presidida pelo Padre Marcos
Queiroz e concelebrada
pelos Padres Alfredo
Granzotto e Nilto Affonso Gaspareto, foi feita a
apresentação oficial dos
novos Missionários Saletinos que trabalharão
aqui na Paróquia Nossa
Senhora da Salette: os
Padres Luciano e Ático.
Ao final da Missa, com

a entrada do andor de
Nossa Senhora da Salette, que acompanhou o
grupo de romeiros para a
entronização da imagem
de Nossa Mãe Salette, na
Paróquia Santa Clara, em
Jaú (SP), adentrou o Santuário e os missionários
inscritos foram abençoados e enviados em missão. Havia um forte clima de religiosidade no
ar. Os missionários leigos, municiados pela formação e preparação que
antecedeu este momento, estavam radiantes,
cônscios de sua missão.

27/02 – 49º. ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO DO PADRE NILTO

S

e nossa Paróquia festeja
seus 75 anos de existência,
nosso Padre Nilto completou,
no último dia 27 de fevereiro
49 anos de ordenação. Na
missa das 07h, que presidiu,
mostrou-se feliz por poder
agrupar ao seu redor, muitos
paroquianos, que se fizeram
presentes,
prestigiando-o,
com carinho e alegria. Padre
Nilto, nasceu em Erechim
(RS), em 28.12.1934. Foi
ordenado
sacerdote
em
Chapecó (SC), em 27.02.1966,
pelas mãos de Dom Luiz
Rauschimidt,
Bispo
da
Diocese de Chapecó, tendo
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sido o primeiro sacerdote a
ser ordenado nessa Diocese.
Lecionou
no
Seminário
de Marcelino Ramos (RS),
foi pároco na Paróquia
Sant’Ana, trabalhou em
Curitiba (SP) e no Rio de
Janeiro (RJ) e há alguns
anos está aqui na Paróquia
Nossa Senhora de São Paulo,
onde é querido e amado por
todos. Muito feliz, festejou
seu aniversário, almoçando
com os religiosos da casa,
que contou, ainda, com a
presença de Dom Sergio
de Deus, Bispo da Região
Episcopal Sant’Ana.

04 e 05/03 – REENCONTROS DA ALEGRIA E DA ESPERANÇA
– CATEQUESE FAMILIAR – GRUPOS DE 2011/2014

A

exemplo do que
aconteceu no ano
passado, a programação
pastoral, através dos missionários saletinos, previu
os Reencontros da Alegria
e da Esperança, reencontros esses com as turmas
da Catequese Familiar entre os anos de 2011 e 2014.
Nessa oportunidade, não
somente os jovens que fizeram sua Primeira Eucaristia nesse período, mas
também seus pais, puderam se reencontrar, dentro
de um espírito de confraternização, com muita alegria e esperança, retratada
nos rostos felizes dos presentes. Foram reencontros

felizes: padres, religiosos,
pais, mães e, agora, não
tão mais crianças, mas jovens que são testemunhos
vivos da ação evangelizadora da Igreja aqui em S.
Paulo. Muitos desses jovens estão encaminhados
aqui na Paróquia, atuam
em diversos segmentos;
são Coroinhas, estão da
Catequese de Jovens e,
agora, num novo grupo
recém criado: o Grupo de
Leigos e Leigas Saletinos
Mirins. A presença desses
jovens torna, certamente,
nossa Paróquia mais alegre, mais festiva, mais barulhenta... Que bom!

02 e 03/03 – REUNIÃO DOS EIXOS

VEM AÍ...
08/03 – Lançamento da 2ª. Etapa da Campanha
75+Você
17/03 – Missa da Reconciliação – 20h – Grupo
Renova-me
18/03 – Missa da Família – 20h – Grupo
Cântico Novo
19/03 – Missa de São José e de Nossa Senhora
da Salette – 20h – Grupo Nova Semente

R

etomando as atividades inerentes aos segmentos, as pastorais, grupos e movimentos retornaram com muita força e
vontade neste período pós
carnavalesco. Nos dias 2
e 3 deste mês, estiveram
reunidos no Salão de Festas do Santuário tratando,
principalmente da Missão
Paroquial, que acontece de
01 a 24 de março corrente, e sobre as atividades

durante a Quaresma. Na
pauta foi possível, ainda,
tratar de alguns assuntos
que devem acontecer durante este ano. Aqui na Paróquia Nossa Senhora da
Salette, em S. Paulo (SP),
as atividades pastorais estão segmentadas por eixos
de atuação, conforme definição no Regimento Interno. Os eixos são: Eixo do
Serviço, Eixo do Diálogo,
Eixo do Anúncio e Eixo do
Testemunho.

20/03 – Missa da Juventude – 20h – Grupo
Canaã
21/03 – Tarde e Noite Cultural – Balada
Missionária – Salão de Festas – 18h30
– Grupo Cântico Novo
21 e 22/03 – Quermesse e Gincana da
Juventude
23/03 – Celebração da Memória da Paróquia e
Bênção do Santíssimo
24/04 – Missa em Comemoração ao 75º.
Aniversário da Paróquia – 20h – Dom
Sergio de Deus
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Livro do Mês

PENSAMENTOS(*)

P

adre Luiz Carlos
Teixeira Lopes, ms,
recém transferido para
o Santuário Salette, do
Rio de Janeiro (RJ), publica seu segundo livro,
que tem por título “De
Volta ao Paraíso”, editado pela Palavra & Prece. Parte do princípio de
que somos cocriadores
e corresponsáveis pela
preservação da Terra.
Para tanto, é necessário estarmos reconciliados com Deus, conosco
mesmo, com o próximo
e com a natureza.

“Os anos deixam rugas na pele, mas a perda
de entusiasmo deixa rugas na alma.” (Michel
Lynberg, escritor norte-americano)
“Sucesso é uma questão de não desistir,
e fracasso é uma questão de desistir cedo
demais.” (Walter Burke, famoso ator norteamericano)

DESCRIÇÃO

Língua Portuguesa

U

m jovenzinho, forte
nos estudos e se preparando para a Eucaristia, nos
indagou qual a diferença
entre “aguardar” e “esperar”. Há perguntas que se
responde prontamente; às
vezes, até sem pensar. Há
outras que se pensa muito
antes de respondê-la. E há
outras que não se responde.
Para essa resposta precisamos pensar um pouco. Vejamos, “aguardar” é apenas
estar com a atenção voltada
para determinado fato ou
acontecimento. Já “esperar”
é não só aguardar um fato

ou acontecimento, mas prever seu bom êxito.
Por exemplo, um grande
time de futebol, aqui de
S. Paulo, “aguarda” com
ansiedade o jogo com seu
principal adversário; e “espera”, sempre a vitória, o
que muitas vezes não acontece.

ERRATA
Na edição passada, incorretamente, grafamos o termo
“diácona”, ao atribuí-lo à Santa Apolônia, Padroeira dos
Dentistas. O termo correto é “diaconisa”. Esperamos
que os jovens estudantes perdoem o redator, que não
observou a correção do revisor.

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

latão, filósofo grego do século II a.C, descreve as inscrições que identificavam as
três portas de entrada no templo da Sabedoria, em Atenas, Grécia:
Na primeira porta podia-se ler: “Sede ousados!”
Na segunda porta, lia-se, de forma mais imperativa: “Sede ousados. Sede sempre ousados. Sede cada vez mais ousados!”
E, finalmente, na terceira porta, lia-se: “Não
sejais ousados em demasia!”
(*) Pensamentos e texto retirados do livro Insight, de Daniel de
Carvalho Luz.

Santos do Mês

Gizela
Dia 10

QUARENTA MÁRTIRES DE SEBASTE
O Edito de Milão, assinado em 313
pelos imperadores Constantino e
Licínio, terminou oficialmente com
a perseguição do império romano
contra a Igreja. Porém, Licínio
continuou perseguindo os cristãos
e ordenou que Agrícola, prefeito de
Sebaste, fizesse um levantamento
religioso de seu povo. Quarenta
soldados que pertenciam à famosa
“Legião XII”, chamada “Fulminante”,
com
coragem,
confessaram-se
cristãos. Fizeram uma carta, uma
espécie de “testamento coletivo” (que
existe até hoje), na qual se despediam
e pediam orações aos bispos e
diáconos. O imperador exigiu, como
prova de fidelidade, que todos os
militares oferecessem sacrifícios aos
ídolos pagãos. Os quarenta soldados
se recusaram. Agrícola os ameaçou
dizendo que tinha meios para lembrálos da obediência que deviam às
ordens do imperador. Novamente
eles se recusaram. Agrícola mandou
que fossem presos uns aos outros
por uma só corrente e levados para
a prisão, onde foram torturados
com ganchos de ferro e correntes.
Depois os entregou para Lísias,
comandante da legião, para que o
martírio fosse concluído. Lísias ainda
tentou dissuadi-los e induzi-los a
sacrificarem-se aos ídolos, mas foi em
vão. Foram condenados à morte por

assideração, ou seja,
por
entorpecimento
ou imersão em água
gelada. Foram despidos
e colocados em um
tanque de água gelada.
Era inverno rigoroso
e para aumentar o
sofrimento, a porta de
entrada das termas foi
deixada aberta e por
ela se via, a poucos
metros de distância,
um abrigo aquecido.
De lá saiam jatos de
vapor provenientes de
uma espécie de sauna.
Bastava um simples
sinal de negação a
Cristo para acabar o sofrimento. Mas,
os mártires animavam-se rezando.
Num dado momento, um dos
condenados arrastou-se na direção do
abrigo, mas morreu envolvido pelos
vapores quentes. Agláio, o vigia do
martírio, despiu-se, proclamou-se
cristão e estendeu-se sobre o gelo entre
os outros. O frio fez com que ficassem
roxos e com as peles rachadas. Na
manhã do 3º dia, 39 estavam mortos
e seus corpos foram recolhidos para
serem queimados. Somente Melitão,
o mais jovem, ainda estava vivo, mas
morreu nos braços da mãe quando
era levado para junto dos outros.

Depois de queimados, suas cinzas
foram atiradas nas águas de um rio.
A veneração dos 40 mártires foi muito
popular no Oriente. No Ocidente
quem falou deles foi Gaudêncio de
Bréscia. Em Roma, cenas do martírio
ainda são conservadas num afresco
dos séculos VII e VIII. Supõe-se que
o soldado que morreu às portas
das termas era Melézio, aquele que
escreveu o “testamento”. O martírio
aconteceu na Capadócia, Turquia, por
volta do ano 320. O fato foi relatado
por São Basílio e São Gregório de
Nissa, que louvaram a coragem dos
mártires.

Dia 15

SÃO LONGUINHO
Gaius Cassius Longinus, é derivado
do grego e significa lança. São Longinus viveu no século I, e foi contemporâneo de Jesus. Segundo a tradição
foi ele o centurião romano que feriu o
lado de Jesus com sua lança (Jo:19:34).
Também segundo a tradição, a água
que saía do lado ferido de Jesus respingou em seu rosto e ele ficou imediatamente curado de um grande
problema de visão. Naquele momento reconheceu Cristo como sendo
o “Filho de Deus” e converteu-se.

Deixou o exército, recebeu instrução
dos apóstolos e tornou-se um monge
na Cesareia, na região da Capadócia
(Turquia). Foi preso e torturado para
renegar sua fé. Teve seus dentes arrancados e sua língua cortada. O juiz
encarregado de seu martírio ficou
cego e Longinus voltou a falar. Disse
que o juiz só ficaria curado após a sua
morte e, por isso, foi imediatamente
decapitado. O juiz ficou completamente curado e se converteu. Sua lança é reverenciada como uma relíquia

religiosa e está exposta em Viena,
Áustria. Na Espanha e no Brasil ele é
o santo que ajuda a encontrar objetos
perdidos.
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ENTRONIZAÇÃO DE IMAGEM DE
NOSSA SENHORA DA SALETTE
A Paróquia Santa Clara, em Jaú, interior
do Estado de São Paulo, liderada pelo
Padre Daniel Valentim Tesore, recebeu
a imagem de Nossa Senhora da Salette,
levada pelo Grupo dos Peregrinos de
La Salette e dos leigos e leigas saletinos
aqui do Santuário Salette, de São Paulo
(SP).
Um grupo de quarenta e duas pessoas,
entre peregrinos e leigos, comandado
pelo Padre Marcos Queiroz, e
acompanhado do Padre Bolívar Hauck,
fez a entronização na imagem de
Nossa Senhora da Salette na Paróquia
Santa Clara, com grande presença de
paroquianos e fieis.
A Missa de entronização aconteceu
no sábado, dia 28 de fevereiro, às 19h.
Havia uma coroa grande colocada no

altar da igreja. A maioria dos que ali
estavam, desconhecia o que a coroa
“escondia”. À frente da paróquia, a
comunidade colocou cadeiras extras,
já que seu interior estava lotado. As
pessoas foram chegando, se assentando,
aguardando o início da celebração.
Havia, também, um telão colocado do
lado de fora da igreja, no qual todos
puderam acompanhar a celebração.
Padre Daniel Tesore, pároco local,
fez a apresentação dos visitantes e a
celebração, presidida pelo Padre Marcos
Queiroz, transcorreu tranquilamente,
com toda a espiritualidade saletina
aflorada.
Durante
a
cerimônia,
foi-se relatando um pouco da
Aparição de Nossa Senhora da
Salette e o levantamento histórico do
acontecimento, já que Padre
Clemente Henrique Moussier,
primeiro missionário saletino
a pisar solo brasileiro,
passou pela cidade de Jaú,
em 1903, deixando um
pouco da espiritualidade
saletina. Logo depois, Padre
Moussier recebeu ordem
da Congregação Saletina e
veio para São Paulo, capital,
onde deu início a obra que
neste completa 75 anos de
existência.
Antes da bênção final,
houve a representação da
Aparição, com a leiga saletina
Andréa, e seus filhos, Giulia
e Guilherme, no papel de
Maximino e Melânia. Em
seguida, foi retirada a coroa,
e dentro estava a imagem,
linda, de Nossa Senhora da
Salette. Depois da bênção
final, todos participaram
da
quermesse
armada,

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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especialmente, para essa data. Todos
puderam confraternizar, com muita
alegria.
No domingo, dia 1º. de março, na
missa das 09h, presidida pelo Padre
Daniel Tezore, a imagem de Nossa
Senhora da Salette, já entronizada na
paróquia, permanecia no altar, a todos
encantando. Durante a homilia, Padre
Daniel fazendo referência às leituras do
dia, disse que “uma ponte havia sido
estabelecida entre o Santuário Salette,
aqui em São Paulo, e a Paróquia Santa
Clara, em Jaú e essa ponte era o sinal de
aliança entre nossas comunidades.
Ao final da missa, Padre Marcos e
Padre Bolívar agradeceram a recepção
que o grupo teve e fez o convite para
que em setembro próximo, durante
as festividades do mês saletino, um
grupo de paroquianos da comunidade
jauense visitasse nosso Santuário. A
comunidade local presenteou Padre
Marcos e Bolívar, e a D. Tonica, que
liderou o grupo, em mais essa missão
evangelizadora.
No restaurante do hotel, que abrigou
o grupo de São Paulo, houve o almoço
de despedida, com a presença de
Padre Daniel Tezore e um grupo de
religiosas da cidade. Em seguida o
grupo retornou a São Paulo, a tempo
de trazer o andor de Nossa Senhora da
Salette, que adentrou a nave central do
Santuário, marcando o início da Missão
Paroquial.

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM MARÇO
01 Jorge Camargo
02 Nilse Myrian. R. da Costa
03 Maria Regina de Almeida
Adelino Lourdes de Oliveira
04 Graziela P. Santos Boltini
05 Ana Mayre Dutra Ortelan
07 Luiz Carlos S. Simonelli
Rubens Mendonça
Ivone Maia Geraldes
Jederson da Cruz Freitas
Elaine Ferreira de Freitas
08 Maria Cristina Tani Beneventi
09 Edilene Maria Prestia P. Dias
Eulalia da Silva Santos
Ana Dalva Silveira Gomes
Clementina Logarzo
10 Ivani Primo
João Elson Almeida Silveira
Luiza Zotelli Sesso
Rafael Mangieri dos Santos Augusto
11 Antonio da Fonseca Nadais
Matilde Maria da Conceição
Giovana Guedes Barbosa
13 Manoel Thomas
João Alves Machado Sobrinho
14 Maria Celeste Batelli Borioli
15 Luiz Antonio Amancio
Marcelo Luz de Souza
17 João Telo de Menezes
Valmir Passi
18 Claudia Storoli Custodio Souza
Terezinha Reis Ferreira
Heleni Alves Oliveira dos Santos
Bernardete Alves Guimarães
20 Graciliano Campestre Valle
Valdemar Dantas de Souza
Mariana Marcos Gavaldão
21 Ariel Rubens de Vasconcellos
Maria Jose Favero Bandeira
22 Pe. Alfredo Granzotto
Claudinei Carlos do Nascimento
José Antonio Salmazi
Marcio Henrique Antunes
23 Aparecida dos Santos
Maria Lucia Martins Tavares Lim
24 Sheizin Goya
Luiz Antonio Lucarelli Padua
Jonas Bodenmuller
25 Marcia Chaves S. Gazetti
27 Jose Paixão da Costa
Luiza da C. B. Fernandes
Vilma Aparecida Belloto
Maria Eni Lemos
Maria Antonia S. S. Pedro
28 Carlos Roberto Ferreira da Silva
Joaquina Das Neves dos S. Baltazar
Arlete Reinhardt
30 Olivia Camargo F. Dias
Vanilde Rosa A. de Oliveira
Perla Bizzario Sauhi
31 Ricardo Manfredo
Gilberto Pereira

O CATÓLICO E O TRÂNSITO

U

ma pergunta que não
se cala: “No trânsito,
devemos ser respeitadores da regulamentação ou
educados?” Penso que a
maioria responderá que
devemos ser as duas coisas, com o que concordo
plenamente. Mas, sendo
apenas respeitadores da
regulamentação seremos
educados no trânsito.
O porquê dessa reflexão: à saída do
Santuário, as grades de segurança
mostram duas placas de sinalização
de trânsito, oficiais, informando, clara e ostensivamente, que não se deve
virar à esquerda. A mesma orientação
serve, para quem desce a Zuquim e
entra nas dependências do Santuário, à esquerda, ainda que, nesse caso,
não exista placa impedindo essa manobra. Entretanto, o amigo há de entender que as duas faixas amarelas
e paralelas impedem essa manobra,
que, no caso, é altamente perigosa.

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
DE MARÇO
CAPELA SANTA CRUZ
02
03
06
11
12
13
18
22
24
28
29

Maria Diva Rosa
Roberto Carlos da Silva
José Roberto Carregosa
Luciana Maria Furlan de Mendonça
João Bosco de Almeida
Marli e Rogério F. de Carvalho
Maria Djalma T. de Lima
Carmem e Orlando Teixeira
Denise e Wanderlei Silva Wang
Maria Conceição Aparecida de Souza
Flavio Bettiol
Encarnacion Martins Rossetti
Marlene Latorre
Vera Scarpato Fortuna

Alguns pequenos acidentes e sustos
têm acontecido ultimamente. Há que
se rogar a Deus para que nunca ocorra
um acidente mais sério.
Segundo a regulamentação nacional
do trânsito, as duas faixas paralelas
e contínuas, na cor amarela, nunca
devem ser ultrapassadas. Se você
costuma fazer isso, pense que poderá
ocasionar um acidente. Pense que poderá ser multado por transgressão da
regulamentação, como já aconteceu
algumas vezes, com paroquianos sendo multados por algum agente fiscalizados. Pense que sua atitude também
reflete nos demais paroquianos, que
tomam você por exemplo e paradigma.
Considere também, que, nos dias de
grande afluência de fieis, essa atitude
degrada a saída do Santuário. É muito
mais fácil, seguro e respeitador, seguir
a orientação. Portanto, saia sempre
pela direita. Talvez você ande mais,
talvez você gaste mais combustível,
mas, todos poderão afirmar, com absoluta certeza, de que você é um fiel
respeitador das leis de trânsito, portanto, educado.
Mario Apone

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

LEIGAS E LEIGOS A SERVIÇO DO REINADO DE DEUS

D

esde a aparição de Maria, em La Salette, a dois pobres pastorezinhos,
Maximino e Melânia, em 19 de setembro de 1846, foi instituída a missão do
leigo, dedicando sua vida, sua fé, sua
espiritualidade e seu serviço. Todo batizado, todo cristão, é chamado por Cristo, e é membro de Cristo, incorporado
em Cristo. Esta é a fonte, a nascente; e
todos os leigos são chamados a configurar-se a Cristo.
Na Igreja, todos somos chamados à santidade. Não importa o ministério que
exercemos. Pelo Batismo, todos somos
sacerdotes, profetas e reis. O Sacramento da Ordem e o sacerdócio comum dos
leigos; a comunidade e os ministérios;
leigos, religiosos e clero, pois, todos nós,
somos cristãos.
O leigo age como protagonista e sujeito
na grande Messe do Senhor. É grande e
ilimitada a diversidade de carismas: na
família, no serviço público, na educação, na saúde, nas organizações sociais,

na defesa da ecologia e da vida. Na roça,
nas cidades, nas pesquisas científicas,
nas artes, na música, e, claro, também,
e sobretudo, atuando como catequistas,
ministros e agentes de pastorais.
O leigo também age na Igreja, no serviço, no diálogo, no anúncio e no testemunho, sempre ouvindo a voz que diz:
“Vai, eu te envio! Sai da tua terra! Vai
pelo mundo afora, pois eu estarei contigo...”
Hoje, se busca uma nova compreensão
do leigo na Igreja:
- Espírito de pertença: sentir-se família,
ser e atuar junto aos irmãos;
- Espiritualidade: mover-se no e pelo
Espírito, o elã, a mística;
Missão: abraçar a causa, o trabalho, os
objetivos, doar a própria vida;
- Carisma: o dom pessoal, o dom congregacional, o diferencial de cada família e de cada pessoa.
O Papa Francisco, no Dia Mundial das Missões, em 2014, fez
um chamamento forte à conversão pessoal e pastoral a todos
os fieis, com uma convocação
à renovação das estruturas e
das pessoas, com a “Alegria do
Evangelho”, a “Igreja em saída”.
Em sua exortação, o Papa disse:
“Em muitas regiões, escasseiam
as vocações ao sacerdócio e à vida
consagrada. Com frequência, isso se
deve à falta de um fervor apostólico

contagioso nas comunidades, o que faz com
que as mesmas sejam pobres de entusiasmo
e não suscitem fascínio. A alegria do Evangelho brota do encontro com Cristo e da
partilha com pobres. Por isso, encorajo as
comunidades paroquiais, as associações e os
grupos a viverem uma intensa vida fraterna, fundada no amor a Jesus e atenta às necessidades dos mais necessitados. Onde há
alegria, fervor, ânsia de levar Cristo aos outros, surgem vocações genuínas, nomeadamente as vocações laicais à missão. Na realidade, aumentou a consciência da identidade
e missão dos fieis leigos na Igreja, bem como
a noção de que eles são chamados a assumir
um papel cada vez mais relevante na difusão
do Evangelho. Por isso, é importante uma
adequada formação deles, tendo em vista
uma ação apostólica eficaz.”
Maria, em suas Aparições, opta por leigos, pelas crianças, pelos pobres. Aparece nas “periferias” da sociedade, periferias humanas, sociais e étnicas. A Graça
de Deus, que se revela no pequeno, no
pobre, no sofredor. O conteúdo básico
é sempre um convite à conversão permanente e para todos. Sempre convida
para a volta a seu Filho Jesus e convoca
para a missão de transmitir a Boa Nova.
Maria, como medianeira, intercessora e
corredentora, é aquela que nos conhece e conhece o Deus Conosco - Jesus.
Aquela que nos chama para o seu Filho
e pede que façamos tudo o que Ele, nos
disser.
Texto de Padre Ildefonso Salvadego, ms
Compilado por: Jorge Marquesi, ls

“Não sabemos se a espiritualidade saletina é capaz de mudar o mundo, mas,
diante dela, é preciso mudar de vida!” (Leigos e Leigas Saletinos)
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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