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75 ANOS DE EXPERIÊNCIA CRISTÃ NA REGIÃO

As celebrações do 75º. Ani-
versário de Criação da Pa-
róquia Nossa Senhora da 
Salette, em São Paulo (SP), 
marcaram a comunidade.

GINCANA DOS 
JOVENS

Em março, duas grandes 
novidades: Leigos Saleti-
nos Mirins e Gincana de 
Jovens.

MISSÃO  PAROQUIAL
Com a presença da Equipe Missionária, dos Missionários de Nossa Se-
nhora da Salette no Brasil, a etapa da pós-missão foi um sucesso: 520 
casas e/ou estabelecimentos comerciais foram visitadas pela Equipe.

REINAUGURAÇÃO 
DO MEMORIAL 

PADRE CLEMENTE 
H. MOUSSIER

Visite o Memorial em suas 
novas instalações.
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O Círio Pascal é o símbolo mais des-
tacado do Tempo Pascal. A pala-
vra “círio” vem do latim “cereus”, 

de cera. O círio mais importante é o que é 
aceso na vigília pascal, como símbolo de 
Cristo – Luz, e que fica sobre uma elegan-
te coluna ou candelabro enfeitado. O Círio 
Pascal, desde os primeiros séculos, é um 
dos símbolos mais expressivos da vigília. 
Em meio à escuridão (a celebração é feita 
de noite e começa com as luzes apagadas), 
se acende o Círio, de uma fogueira previa-
mente preparada.

O Círio Pascal tem uma inscrição em for-
ma de cruz, acompanhada da data do ano 
e das letras Alfa e Ômega, a primeira e a 
última do alfabeto grego, para indicar que 
a Páscoa do Senhor Jesus, princípio e fim 
do tempo e da eternidade, nos alcança 
com força sempre nova no ano concreto 
em que vivemos. Tem, ainda, incrustado, 
cinco cravos de incenso simbolizando as 
cinco chagas santas e gloriosas do Senhor 
da Cruz.

O Círio Pascal ficará aceso em todas as ce-
lebrações durante as sete semanas do tem-

po pascal, ao lado 
do ambão da Pala-
vra, até a tarde do 
domingo de Pen-
tecostes. O Círio 
Pascal também é 
usado durante os 
batismos e as exé-
quias, quer dizer 
no princípio e no 
término da vida 
temporal, para 
simbolizar que 
um cristão participa da luz de Cristo ao 
longo de todo seu caminho terreno, como 
garantia de sua incorporação definitiva à 
Luz da vida eterna.

A Páscoa, na verdade, são os ciclos que 
vivemos e que por vezes nos trazem so-
frimento. Para quem é cristão devemos 
reacender essa chama cada vez que ela se 
apaga, tendo sempre a esperança de dias 
melhores, na companhia iluminada de Je-
sus. Muita luz! Muita vida!

Raquel Rodrigues de Mello Junqueira Carone
Equipe de Coordenação do CPP

Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, 

Estamos iniciando o Tempo Pascal, tempo 
de Festa e de Vida Nova em Cristo. Depois 
da Quaresma que tivemos; da Campanha da 
Fraternidade que nos ajudou a refletir sobre 
a importância do Serviço; do Tríduo Pascal 
que nos lembra a Paixão, Morte e Ressurrei-
ção do Cristo, somos convidados a viver a 
alegria que nos conduz, na Fé, à vida eterna. 

A alegria da Páscoa renova em cada um de 
nós a esperança no Cristo que venceu a mor-
te e nos dá uma esperança viva, uma espe-
rança nova n’Ele mesmo. É Páscoa, meus 
irmãos, por isso alegremo-nos no Senhor!

Em meio às tristezas da vida, Deus vem nos 
dar esperanças, como nos diz uma das mú-
sicas conhecidas que cantamos em nossas 
celebrações: “Se a cruz pesada for, Cristo 
estará contigo, o mundo pode até fazer 
você chorar, mas Deus te quer sorrindo!” 
De fato, Deus nos quer sorrindo, alegres e 
felizes. A Ressurreição do Cristo nos anima 
nessa Vida nova, que desde já somos con-
vidados a viver na esperança da plenitude 
eterna. 

Em se falar em alegria, queremos novamen-

te agradecer 
a todos pelo 
envolvimento 
nos festejos e 
celebrações que 
tivemos pelo 
a n i v e r s á r i o 
dos 75 anos de 
criação da Pa-
róquia Salette. 
Nesse período 
de Festa dos 75 
anos, 520 casas 
foram abençoadas como uma grande marca 
da Missão que vivenciamos em nossa Paró-
quia com o auxílio da Equipe Missionária 
Saletina e com o apoio das nossas lideranças 
e pastorais. Ficamos muito felizes também 
com a Bênção Apostólica enviada pelo Papa 
Francisco por ocasião dos 75 anos. Enfim só 
nos resta agradecer, bendizer e louvar ao Se-
nhor pela caminhada desta Paróquia, pelos 
seus fiéis, devotos, pastorais e movimentos. 

Ao iniciarmos o Tempo Pascal quero, assim, 
desejar a você, que participa da nossa Paró-
quia, um tempo de esperança e paz renovada 
pela alegria da Ressurreição.

Pe. Marcos Queiroz
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Palavra do Pastor

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

vendas@tejo.com.br

O Senhor Jesus, no 
início de seu mi-

nistério, foi convida-
do para uma festa de 
casamento em Caná 
da Galileia. A família 
que o havia convidado 
para a festa passou por 
uma séria dificuldade, 
porque o vinho que 
havia preparado para 
os convidados não foi 
suficiente. Na ocasião, 
por intercessão da Vir-
gem Maria, o Senhor 
realizou o seu primeiro 
milagre, transformando água em vi-
nho (Cf. Jo 2,1-12).

Há famílias que começaram com en-
tusiasmo a vida comum, com projetos 
tão bonitos de uma vida feliz (tinham 
vinho), alimentadas nos valores e na 
fé, mas foram perdendo a alegria, foi 
acabando o vinho, porque deixaram 
de alimentar a vida na fé e na doação 
ao outro; deram ouvidos a outras pro-
postas de vida que prometiam uma 
vida muito mais feliz, onde se apre-
goa que o mais importante é você ser 
feliz, sem pensar nos demais: amor 
sem compromisso, festa sem vinho 
(Cf. CANTALAMESSA, 612). 

As consequências destas propostas 
são dolorosas: muitas famílias não têm 
vinho, vivem sob a tristeza e o desgos-
to e não têm mais nada a oferecer aos 
filhos, a não ser a desesperança e a an-
gústia de uma vida vivida sem alegria, 
sem fé, de um matrimônio esfacelado, 

IR AO ENCONTRO DA FAMÍLIA...
cheio de feridas, fal-
ta de compreensão e 
perdão; vivem juntos, 
mas cada um alimenta 
o seu egoísmo; a luz da 
fé que outrora alimen-
tava e sustentava a fa-
mília, não brilha mais. 
No lugar do vinho têm 
somente jarras de água 
para si e para dar aos 
convidados: os filhos.

Jesus quer ir ao encon-
tro dessas famílias para 
dar o Vinho Novo, por-

que jarras de água não são suficientes 
para um projeto autêntico de amor e 
de vida familiar. Ele mesmo nos deu 
o exemplo. Ele foi às Bodas de Caná, e 
quer que nós, discípulos missionários, 

Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo

Vigário Episcopal para a Região Sant’Ana

No dia 08 de abril, às 14h, haverá 
nova reunião com as pessoas 

interessadas em fazer essa 
peregrinação à Europa, 
visitando alguns santuários 
marianos, inclusive o de La 
Salette, na França, passando 
por Portugal e Espanha. 
Restam poucas vagas, os 
interessados poderão obter 
maiores informações na 
Secretaria Paroquial ou 
comparecer à citada reunião. 
A peregrinação está sendo 
tratada pela empresa Ortega 
Tour, tradicional parceira 

PEREGRINAÇÃO À EUROPA – 
SANTUÁRIOS MARIANOS

saíamos em missão para levar de casa 
em casa o Vinho Novo, o Evangelho 
da Família.

É Páscoa, é o tempo oportuno de levar 
o Vinho Novo que nasce do madeiro 
ensanguentado da Cruz; é o tempo de 
seguir os passos do Mestre, valorizar 
a família, santuário da vida, motor do 
mundo, com ação missionária decidi-
da e eficaz, que respeite o rico ensina-
mento da Igreja sobre a família e seja 
capaz de acolher na comunidade ecle-
sial as famílias e as novas situações 
que estão se apresentando no atual 
contexto cultural.

de nossa comunidade em viagens 
internacionais e locais.

Que tal seu
anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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Atualmente, poucos cristãos, em 
qualquer parte do mundo, vivem 

numa situação em que a coexistência 
com pessoas adeptas de outras igrejas 
ou religiões, não constitua uma 
parcela integrante de seu dia-a-dia. 
Entretanto, parece que mesmo assim, 
ainda se requer muito tempo para que 
a natureza, essencialmente dialógica 
da fé cristã, sedimente e crie raízes, 
pois o diálogo autêntico pressupõe 
compromissos. 

Uma vez que o diálogo, além de 
compromisso, supõe também o 
reconhecimento da identidade e dos 
valores das outras igrejas e religiões, 
dialogar passou a significar o 
testemunho de nossas mais arraigadas 
convicções, ao mesmo tempo em que 
escutamos aquelas de nosso próximo.  

É inegável, em nossos tempos, sendo 
realidade da maioria das sociedades, 
o fenômeno do pluralismo cultural e 
eclesial e junto a eles o pluralismo de 
expressões religiosas, representando 
um grande desafio para a ciência 
teológica, bem como para cada um de 
nós cristãos. 

Nesta perspectiva, um caminho, e ao 
mesmo tempo, uma exigência para 
uma pedagogia do encontro religioso 
na história de todas as igrejas 
cristãs, bem como para as religiões 
na atualidade, nos é oferecido pelo 
diálogo ecumênico e inter-religioso 
que busca compreender os diversos 
fenômenos na tentativa de construir 
uma sociedade de paz, mais justa e 
mais solidária. 

Quando se toma consciência de que 
o pluralismo é uma realidade e não 

PLURALISMO RELIGIOSO E PEDAGOGIA DO ENCONTRO

apenas algo da conjuntura, 
mas um valor irredutível, 
essa descoberta pode nos 
conduzir a uma alteridade 
irrevogável do outro, que 
apesar de diferente de mim 
mesmo, está aí. Existe.

A experiência de conviver 
com diferentes realidades 
em nossas sociedades, no 
entanto, não significará 
a inexistência de 
tensões entre pessoas 
e/ou grupos, entretanto, essa não 
tem necessidade de ser a marca 
principal de nosso conviver social. 
Fundamental é compreender que 
o pluralismo cultural, eclesial e 
religioso não é necessariamente um 
problema para a vivência da fé, e nem 
sempre é manifestação de divisão do 
Povo de Deus. Ele tem elementos de 
positividade quando se apresenta 
como modos diferenciados, mas 
sinceros e legítimos, de compreensão 
e de abertura a Deus.

O reconhecimento do outro conduz 
à acolhida. Ele é aceito em seu modo 
de ser e agir, em sua verdade, em 
suas diferenças, e não apenas pelo 
que possui de sintonia com minhas 
convicções e meu modo de ser e de 
agir. Com preender e acolher resume 
o relacionamento humano ide al. Nem 
sempre a compreensão leva à acolhida, 
mas esta nunca existe sem aquela. Não 
há nenhuma obrigação em acolher 
a verdade do outro, mas ele tem o 
direito de ser ao menos compreendido 
em sua verdade. Essa compreensão 
não pode ser confundida com a 
cumplicidade no erro. Compreender 
exige compromissos para com a 

verdade.

Nesse sentido pode-
se haver muita 
interatividade e 
complementariedade 
entre todos nós. Isso 
dependerá de como cada 
um/uma e/ou grupos 
se posicionam frente 
ao contexto plural em 
que a sociedade hoje se 
constitui. Disso decorre 
que o ecumenismo e 

o diálogo entre as religiões só são 
possíveis onde as pessoas se aceitam 
umas às outras a despeito de suas 
diferenças.

Irmão Flavio Jardim Silva, ms

A Loja La Salette, sempre atenta 
aos lançamentos do mercado 

de artigos religiosos, adquiriu novas 
imagens de Nossa Senhora da Salette, 
importadas da Itália e da China. Visite 
nossa loja e veja a qualidade das novas 
imagens e os preços bem acessíveis.

NOVAS IMAGENS DE 
NOSSA SENHORA DA 

SALETTE

Que tal seu anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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2206-4435

ANDORRA

CAPELA SANTA CRUZ

Os registros históricos e 
bíblicos da Páscoa Ju-

daica de Moisés ou cristã de 
Jesus, nos faz concluir que 
sim. Ambos acontecimentos, 
vivenciados por esses líderes 
religiosos, foram, sim missões 
“impossíveis”. Moisés devia li-
bertar um povo, e Jesus salvar 
o mundo! Ambos, para   con-
tinuar suas missões, contaram 
com sucessores para quem 
“passaram o bastão”. 

As escrituras nos mostram 
que nos momentos fortes da 
nossa religião, um se retira 
para o outro surgir e continuar 
a obra de Deus. Assim foi com 
Isaac que sucedeu Abraão; foi 
com Josué que assumiu no lu-
gar de Moisés; com Jesus que 
continuou o caminho que João 
Batista abriu; com os apósto-
los que sucederam a Jesus; e, 
até recentemente, com o Papa 
Bento XVI, se retirando para 
Francisco assumir. A Páscoa é 
um momento de “passagem” 
para uma situação melhor, é 
um ato de coragem, de desa-
pego, é uma nobre missão. A 
Capela vem caminhando para 
uma grande 
passagem nes-
ta Páscoa, em 
busca de uma 
situação me-
lhor. O nosso 
Informativo se 
uniu ao da pa-
róquia; na Pas-
toral da Litur-
gia, apareceu 
a Edite, para 
completar a 
obra da incan-
sável D. Mar-
lene. A Eugê-

Conselho de Assuntos Pastorais, Econômicos, Litúrgicos e Administrativos

ACONTECEU...

VAI ACONTECER...

Dia 11 de Março: 

- Faleceu, nesse dia, o Sr. Ar-
naldo Faria, aos 93 anos de 
idade; assíduo fiel, conselhei-
ro e grande benfeitor da Ca-
pela Santa Cruz;

- A Capela recebeu a visita 
dos Missionários saletinos, 
Padres Presentino e Washin-
gton, juntamente com o Pa-
dre Marcos Queiroz, nosso 
Pároco;

- Após a Missa, foi inaugu-
rado o novo cruzeiro, total-
mente iluminado. Foi ofere-
cido, paradoxalmente, pelo 
Sr. Arnaldo Faria, sendo seu 
último benefício à Capela;

Visitas e bênçãos – A Equipe 

Missionária está visitando 
as casas e apartamentos dos 
fieis que solicitaram bênçãos 
e celebrações em seus lares. 
Também atenderam as con-
fissões dos fieis adoentados.

Via Sacra – Nas sextas-feiras 
da Quaresma aconteceu an-
tes das missas diárias.

Panelaço, sim! Mas, acompa-
nhado de orações!

Ovos de Páscoa da Irmã Si-
zilo – São deliciosos, assim 
como as trufas e bombons. E 
o “sabor de amor” fica mais 
acentuado quando sabemos 
que toda a renda é destinada 
às crianças assistidas por ela. 
À venda na Capela.

Agora a poeira vai baixar, tudo vai se acomodar, a equipe vai 
se renovar, os velhinhos vão se acalmar, a viola vai se afinar, 
o nosso dízimo vai melhorar, você vai ajudar, e a banda vai 
passar. Nós da Capela, arrumar a casa; Ela (presidente), 
arrumar as malas, eles (políticos) arrumar serviço e a Pátria.

PAPO DE RODAPÉ

Frequentam nossa Cape-
la mais ou menos 400 

pessoas/mês. Algumas, as-
siduamente, outras espora-
dicamente, mas apenas 100 
respeitam o preceito do dízi-
mo. Não conseguimos mais 
colaboradores, nem atualizar 
os valores, e esta realidade se 

repete há mais de dois anos! 
É muito pouco! Por isso, a 
partir deste mês, faremos 
uma campanha esclarecedo-
ra e apelando para a comuni-
dade assumir e ajudar mais 
um pouco na manutenção e 
obras de caridade.          

 A Páscoa é Missão?
nia aceitou 
assumir a 
vice-tesou-
raria, auxi-
liando o Sr. 
Honório; na 
Pastoral do 
Dízimo, a 
competente 
Maria Clara 
já dividiu a 
coordenação com o “velho são 
Daniel”; ele ficará na comuni-
cação e supervisão, ela carre-
gará o piano. E a coordenação 
geral já se prepara para ser re-
novada no próximo ano. Se a 
Páscoa, para judeus e cristãos, 
é tempo de passar para uma 
situação melhor. Que tal orar-
mos para que o povo brasileiro 
se livre de alguma forma da 
escravidão provocada pelos 
maus políticos e corruptos?

Em tempo - As notícias das 
modificações no sistema con-
tábil da Capela, confundiram 
algumas pessoas, que concluí-
ram, inadvertidamente, que a 
Paróquia vai ficar com o dízi-
mo da Capela!   Pelo contrário, 
há muito tempo a Paróquia 

cedeu à Capela 
a autonomia do 
dízimo. Agora, a 
Paróquia cedeu 
sua infraestru-
tura de pessoal 
e contábil para a 
Capela, a fim de 
cumprir obriga-
ções legais, pois 
a   Capela   não 
as possui. Nosso 
Dízimo é peque-
no, e mal cobre 
as despesas de 
manutenção.
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Comunidade em Revista
Março foi marcado pelas atividades e celebrações em comemoração ao 75º. 
Aniversário de criação da Paróquia Nossa Senhora da Salette, na Capital 

dos paulistas. Veja como foi:

dia 12 dia 14

dia 14

dia 15

dia 16

CHÁ BENEFICENTE DO CENTRO SOCIAL

Mais uma vez, o Sa-
lão de Festas do 

Santuário foi preenchido 
com muita alegria e des-
contração por parte dos 
participantes. Mais uma 
vez, a ação conjunta de 
voluntários do Centro So-
cial e a colaboração explí-
cita de muitos, permitiu a 
realização deste evento, 
cuja arrecadação financeira 
se destina a custear as despe-
sas necessárias para o atendi-

mento social que é realizado 
pela entidade, verdadeiro 
“cartão de visitas” da comu-
nidade.

CATEQUESE FAMILIAR – FORMAÇÃO DOS GRUPOS

Iniciando mais 
um ano catequé-

tico, a Catequese 
Familiar acolheu 
as famílias – pais 
e crianças – que se 
prepararão para a 
Eucaristia. Havia 
um clima forte de 
expectativa, talvez 
mais nos pais do que pro-
priamente nas crianças. E 
isso é muito bom, já que a 
Catequese Familiar visa 
também a preparação e 

conscientização dos pais, 
para que sejam continuado-
res da missão dos catequis-
tas.MANHÃ SOCIAL

Na manhã desse domin-
go, os fieis puderam 

desfrutar de atendimento 
em várias áreas. Teve 
atendimento oftal-
mológico, com o Dr. 
Fábio Ferraz, nosso 
paroquiano. Teve 
atendimento médi-
co, com medição de 
pressão, exames de 
diabético. O Centro 
Social promoveu a 

venda dos bichinhos de pe-
lúcia, que adornaram as ár-
vores do Natal passado.

MISSA DO REENCONTRO DA ALEGRIA E 
DA ESPERANÇA

Sob a presidência do Padre 
Luciano Batista, Vigário 

Paroquial, a Missa das 09h, 

desse domingo, permitiu o 
reencontro da Alegria e da 
Esperança, com as crianças 
que fizeram a sua Primei-
ra Eucaristia, em dezembro 
passado, e as crianças que 
se prepararão durante este 
ano. O abraço da paz, pedido 
pelo Padre Marcos, marcou 
o reencontro. Certamente, a 
Catequese Familiar marcará, 
mais uma vez, a chegada e a 
fixação de novas famílias na 
nossa comunidade.

MISSA EM MEMÓRIA DOS MISSIONÁRIOS 
SALETINOS E BENFEITORES

A Missa foi presidida pelo 
Padre Marcos Queiroz, 

ms, e concelebrada pelos 
Padres Bolívar Hauck, ms, 
e Agostinho Ribeiro, ms, da 
Equipe Missionária. Durante 
a homilia, Padre Marcos ho-
menageou os religiosos sale-
tinos que aqui trabalharam e 
tanto fizeram pela comuni-
dade e pela Igreja. Lembrou 
também, os inúmeros leigos 
e leigas, que em seu minis-
tério, tanto contribuíram du-

rante os 75 anos de existência 
de nossa Paróquia. Se algum 
nome foi omitido, não o foi 
por desleixo 
ou por des-
cuido. Cer-
tamente, em 
nossas me-
mórias eles 
estão e esta-
rão gravados 
para sempre.
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Antecedendo o dia do ani-
versário da Paróquia, a 

segunda-feira foi reservada 
para as confissões, em pre-
paração para a Páscoa, que 
se avizinha. Nossos padres, 
além de outros padres do Se-
tor Santana, atenderam uma 
grande quantidade de fieis, 

dia 17

dia 19

dia 19

dias 21 e 22

dias 23

dia 18

MISSA DA RECONCILIAÇÃO

Com a presidência do Pa-
dre Presentino Rovani, 

ms, e concelebração dos Pa-
dres Marcos Queiroz, Nilto 
Gasparetto, Agostinho Ribei-
ro e Nelci Miranda, a Missa 
da Reconciliação transcor-
reu tranquilamente. A ho-
milia professada pelo Padre 
Agostinho mereceu muitos 
elogios. E a Equipe Missio-
nária, através do Valdecir e 
da Elisete, com a colaboração 

de alguns paroquianos, fez 
uma bonita representação 
do trecho do Evangelho que 
fala sobre o apedrejamento 
de Maria Madalena. Mui-
tas pessoas foram levadas à 
emoção, e deixaram algumas 
teimosas lágrimas rolarem 
por suas faces. Parabéns à 
Equipe Missionária, que 
muito nos ajudou nas cele-
brações de março passado.

MISSA DA FAMÍLIA

Dentro das 
celebrações 

em comemora-
ção aos 75 anos 
de nossa Paró-
quia, não pode-
ria faltar a cele-
bração em honra 
da família. Nova-
mente, muitas fa-
mílias se fizeram 
presente à celebração. Um 
momento de reflexão e de 

carinho entre os casais e en-
tre pais e filhos.

MISSA DE SÃO JOSÉ E DE NOSSA 
SENHORA DA SALETTE

Todo dia 19 é motivo de 
festa na paróquia. Em 

março, o dia 19 é duplamen-
te festivo: a Igreja celebra o 
dia de São José, pai adotivo 
de Jesus, e nós celebramos o 
dia de Nossa Senhora da Sa-

lette. As imagens, reunidas 
no altar, sempre tornam a 
celebração mais bonita. Uma 
senhora, à saída da missa, 
trazia lágrimas nos olhos, e 
foi embora feliz.

REINAUGURAÇÃO DO MEMORIAL PADRE  
CLEMENTE HENRIQUE MOUSSIER 

Como noticiado ante-
riormente, em função 

das condições não tão pro-
pícias para guarda do acer-
vo da Paróquia, houve ne-
cessidade de mudança de 
local. Assim, o Memorial 
passou a funcionar, na an-
tiga Sala Dom Pedro Sbal-
chiero Neto, que passou a 
chamar-se Memorial Padre 
Clemente Henrique Mous-
sier. Após a missa das 15h, 

a reinauguração foi aben-
çoada pelo Padre Marcos 
Queiroz. Muitos fieis esti-
veram presentes, deixando 
sua presença registrada no 
Livro de Visitas. D. Tonica 
e D. Sonia Paes receberam 
os visitantes, explicando 
os vários detalhes e a todos 
atendendo com solicitude. 
E o Auditório I passou a 
chamar-se Sala Dom Pedro 
Sbalchiero Neto.

QUERMESSE

Nesse final de semana de março, uma pequena quermesse 
foi montada no pátio de estacionamento do Santuário. 

Doces e pizza, puderam adocicar e alimentar as pessoas que 
participaram das missas. Foi uma pequena antecipação dos 
festejos que virão em setembro. 

NOITE DAS CONFISSÕES

não só daqui da Paróquia Sa-
lette, mas das paróquias cir-
cunvizinhas. Desde às 19h, 
quando começou o atendi-
mento, os fieis foram chegan-
do e sendo atendidos. Esse 
atendimento encerrou-se por 
volta das 22h30.
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Língua Portuguesa

Livro do Mês

A única e Melhor de São Paulo 
Serviço de Van - só para Zona Norte

Um Cartão Postal 
                     da Zona Norte

PENSAMENTOS

Uma regra clássica da 
Língua Portuguesa 

afirma que “não se deve 
usar o acento grave – in-
dicador da crase – antes de 
palavras masculinas”. Tal-
vez, por esse motivo, mui-
tos vacilam em acentuar o 
“a” de “aquele”, porque se 
trata de pronome do gêne-
ro masculino. Mas, quando 
for o caso de crase, deve-
se usar o acento grave nos 
pronomes aquele, aqueles e 
aquilo, os únicos que admi-
tem o acento em seu corpo. 
Alguns exemplos:

“Trata-se de assunto 
pertinente àquele órgão 
estatal.”

“Não fiz alusão àqueles 
alunos.”

“Refiro-me àquilo, e não a 
isto.”

A Língua Portuguesa 
costuma nos derrubar. O 
exemplo acima tomamos 
“emprestado” do Professor 
Luiz Antonio Sacconi, em 
seu livro Não Erre Mais!

O sacerdote católico, nor-
te-americano, Padre 

Leo J. Trese, é o autor do 
livro “A Fé Explicada”, in-
dicado para este mês. O ob-
jetivo do livro é fazer com 
que possamos crer com in-
teligência e pensar e agir à 
luz das verdades cristãs. O 
livro está dividido em três 
grandes capítulos: O Cre-
do, os Mandamentos e Os 
Sacramentos e a Oração, 
mostrando os pontos es-
senciais da fé cristã, de um 
modo extremamente didá-
tico, amável e claro. O livro 
é editado pela Editora Qua-
drante.

“Pessoas sérias as-
sumem responsabili-
dades; os outros pro-
curam culpados.”
(Daniel C. Cruz, filósofo 
e escritor paulistano)

“Há pessoas que es-
tão prontas para 
reafirmar seus direi-
tos, embora não es-
tejam prontas para 
assumir suas respon-
sabilidades.”
(Vance Havner, pastor protestante)

“É fácil fugir de nossas responsabilidades, mas 
não podemos evitar as consequências de nossa 
irresponsabilidade.”
(Sir Josiah Stamp, ex-presidente do Banco da Inglaterra, 
na década de 1920)

“Há um remédio para toda espécie de culpa: re-
conhecê-las!”
(Franz Grillparzer, dramaturgo austríaco)

“Noventa e nove por cento das falhas são co-
metidas por pessoas que têm o hábito de arru-
mar desculpas.”
(George W. Carver, botânico, agrônomo e cientista nor-
te-americano)

“Nós somos o que fazemos. O que não se faz, 
não existe. Portanto, só existimos nos dias em 
que fazemos. Nos dias em que não fazemos, 
apenas duramos.”
(Padre Antonio Vieira, religioso, filósofo, escritor e ora-
dor, português de nascimento, pertenceu à Companhia 
de Jesus)
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Santos do Mês Gizela

Dia 04

Dia 19

SANTO ISIDORO DE SEVILHA

Isidoro nasceu em 
560, próximo a 
Cartagena, Espa-

nha. De uma ilustre 
família de origem vi-
sigoda e hispano-ro-
mana, desde muito 
jovem destacou-se 
pela ardorosa defe-
sa do cristianismo. 
Sua família era, lite-
ralmente, de santos 
espanhóis. Seus dois 
irmãos Leandro e Ful-
gêncio e uma das suas 
irmãs, Florentina, 
também são reveren-
ciados como santos, 
especialmente na Espanha. Frustrado 
por se considerar menos inteligen-
te que seu irmão Leandro, fugiu de 
casa, mas, certo dia, prestando aten-
ção na água que caía sobre uma ro-
cha perto dele, observou que, apesar 

da pouca força das 
gotas que caíam re-
petidamente sobre a 
pedra, com o tempo 
iam aparecendo pe-
quenos buracos na 
pedra (daí o ditado: 
água mole em pe-
dra dura tanto bate 
até que fura). Então, 
ele percebeu que se 
persistisse nos seus 
estudos, um dia po-
deria ser tão conhe-
cedor como o irmão. 
Isidoro voltou para 
casa e completou 
seus estudos. Após 

a morte de Leandro terminou vários 
de seus trabalhos e tornou-se um dos 
maiores doutores e professores do seu 
tempo. Após a morte de são Leandro 
(600), sucedeu-lhe como arcebispo de 
Sevilha por 37 anos. Dirigiu o Concílio 

de Sevilha (618-619) e de Toledo (633), 
que unificou a liturgia da Espanha 
visigoda e deu impulso à preparação 
cultural do clero. Determinado a con-
tinuar o trabalho cultural e religioso 
empreendido pelo irmão, criou novas 
escolas episcopais e conseguiu com 
que a nobreza e os bárbaros visigodos 
abandonassem o arianismo, heresia 
que negava a divindade de Cristo. Or-
ganizou Sínodos para discutir a hie-
rarquia da igreja espanhola e fundou 
um seminário em cada Diocese da Es-
panha. Também foi responsável pela 
conversão dos judeus espanhóis. No 
dia 4 de abril de 636, sentindo que a 
morte estava se aproximando, dividiu 
seus bens com os pobres, publicamen-
te pediu perdão para os seus pecados, 
recebeu pela última vez a eucaristia 
e, orando aos pés do altar, morreu. 
Foi canonizado em 1598 e, em 1722, o 
papa Inocêncio XIII o declarou Dou-
tor da Igreja. É padroeiro da Internet.

SANTO EXPEDITO

Expedito viveu em fins do século 
III e nasceu, provavelmente, em 
Melitene, uma cidade situada 

entre a Armênia e a Capadócia, cons-
truída no século II pelo imperador ro-
mano Trajano. Expedito era chefe da 
12ª Legião Romana, conhecida como 
a “Fulminante”, sediada em uma das 
províncias romanas da Armênia. No 
tempo do imperador Marco Auré-
lio, num campo ao nordeste da atual 
Hungria, foi cercada por bárbaros. Era 
verão, fazia muito calor, a água estava 
acabando e ninguém podia sair do for-
te por causa dos inimigos. Marco Au-
rélio orou pedindo ajuda aos deuses e 
a legião comandada por Expedito saiu 
do forte, ajoelhou-se e rezou pedindo 
a ajuda de Deus. Aquela cena sur-
preendeu os adversários. Terminada 
a oração, os soldados se levantaram 
e partiram para o ataque. O início do 

extermínio dos bár-
baros veio com uma 
chuva que ajudou a 
legião a se recupe-
rar e, em seguida, 
uma forte tempes-
tade, com raios e 
granizo, afastou o 
exército inimigo da 
região. Conta a tra-
dição que Expedito 
era um militar de 
vida devassa, mas 
foi tocado pelo Es-
pírito Santo. No dia 
de sua conversão o 
espírito do mal apa-
receu sob a forma 
de um corvo que 
gritava: “CRAS” 
(amanhã). Não querendo adiar mais 
sua conversão, respondeu “HODIE” 

(hoje), pisoteando o 
corvo. Cristão conver-
tido, assim como toda 
a sua tropa, Expedito 
foi vítima da ira do im-
perador Diocleciano. 
A importância de seu 
posto fazia dele alvo 
especial do ódio do 
imperador. Foi morto 
no dia 19 de Abril de 
303, durante a perse-
guição aos cristãos do 
império de Galero. Foi 
flagelado até sangrar 
e decapitado com um 
golpe de espada. Da 
região da Armênia, lo-
cal do martírio, o culto 
ao santo espalhou-se 

pela Europa e pelo mundo.
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2574-9465

Produtos naturais, integrais,
light, diet, ôrgânicos,

frutas secas, castanhas,
especiarias e azeites.

Av. Mercurio, 146 - Brás
Fones: 3229.7864 | 3227.4301
www.casadesaron.com.br

O dia 24 de março 
passado ama-
nheceu agitado. 

Desde cedo, havia um 
caminhar mais apres-
sado. Os funcionários 
esmeravam-se na lim-
peza da igreja, cuidan-
do de todos os detalhes. 
O telefone da Secretaria 
Paroquial não parava 
de tocar; os que ligavam 
queriam a confirmação 
do horário da Missa. 
Os padres, aos poucos 
foram aparecendo e pa-
rabenizando os fieis que 
encontravam pelo ca-
minho. Aos poucos, a igreja recebeu 
os ornamentos programados. O altar 
revestiu-se de verde, o tapete verme-
lho foi colocado, e as bandeirinhas em 
comemoração aos 75 anos de criação 
da Paróquia Nossa Senhora da Salette 
estavam prontas, aguardando o mo-
mento de serem agitadas festivamen-
te.

Exatamente às 20h começou a cele-
bração. A Procissão de Entrada era 
longa. O Coral fez soar sua música 
e seu canto. No Altar, Dom Sergio 
de Deus, Bispo da Região Episcopal 
Sant’Ana, presidente da celebração, 
estava ladeado pelos padres saletinos, 

CELEBRAÇÃO DOS 75 ANOS DA PARÓQUIA

cerimoniários e coroinhas. Lá esta-
vam Padre Edegard da Silva Júnior, 
Provincial dos Missionários de Nos-
sa Senhora da Salette; Padre Marcos 
Almeida, Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora da Guia, de Várzea Grande 
(MT); Padre João Holeck, Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora do Carmo, 
aqui de S. Paulo (SP); Padre Renildo 
de Jesus Brito, Mestre Formador aqui 
em S. Paulo (SP); Padre Marcos Quei-
roz, nosso Pároco e Reitor; e nossos 
Vigários Paroquiais; Padre Alfredo 
Granzotto, Padre Ático Fassini, Padre 
Bolívar Hauck, Padre Nilto Gasparet-
to e Padre Luciano Batista. A presença 
dos seminaristas saletinos, alguns de 

Curitiba (PR), e outros aqui 
de S. Paulo (SP) foi notada.

Durante o Glória, uma mul-
tidão de agentes de pastoral 
adentrou a nave principal da 
igreja. Cada um deles porta-
va um cartaz com o nome de 
sua pastoral, grupo ou movi-
mento; um verdadeiro “mar 
coral” (a cor de suas camise-
tas) se movimentava. Causou 

emoção e mereceu refe-
rência de Dom Sergio, 
durante sua homilia, a 
participação efetiva de 
tantos fieis. Era a mar-
ca registrada da Missão 
Paroquial: Com Salet-
te, Testemunhar Jesus 
Cristo na Cidade de São 
Paulo. Dom Sergio de 
Deus fez um agradeci-
mento aos Missionários 
Saletinos, pela dedica-
ção e pelo trabalho exer-
cido aqui em S. Paulo 
(SP) por eles, durante 
todos esses anos. Uma 
parceria longa e produ-

tiva, agradável aos olhos da Igreja.

Ao final da Missão, antes da Bênção, a 
entrada de Nossa Senhora da Salette, 
portando o quadro contendo a Bênção 
Apostólica proferida por Sua Santida-
de, Papa Francisco, em comemoração 
ao Ano Jubilar da Criação da Paróquia 
Nossa Senhora da Salette. Sua entrada 
foi seguida por um par de anjos e pe-
los coroinhas aqui da Paróquia. Nossa 
Senhora da Salette, no ato, foi repre-
sentada pela Srta. Nathalia Damini 
Moreira.

Padre Edegard, antes de ler o texto 
papal, retribuiu os cumprimentos de 
Dom Sergio de Deus, e, da mesma 
forma, agradeceu a confiança que os 
representantes da Arquidiocese de 
São Paulo têm pelos Missionários Sa-
letinos. 

Após a bênção final, Padre Marcos 
iniciou o “Parabéns a você...”, entoa-
do por todos, que, à saída, puderam 
saborear um pedaço de bolo do ani-
versário. O Ano Jubilar estava encer-
rado, a missão continua!
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DIZIMISTAS 
ANIVERSARIANTES

  EM ABRIL

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES 
DE ABRIL - CAPELA SANTA CRUZ

02 Izidoro Coronato Junior
03 Maria José de Lima Santos
06	 Simone	Reis	Mattar
 Therezinha Gema Romani de Goes
 Maria de Lourdes Estevão
07 Luiz Alberto Pomarole
	 Magdalena	Bonfiglioli
08 Rui Manuel Verdasca Rodrigues
11 Claudia Regina de O. P. Trabasso
	 Alda	Alves	Agostinho
12 Moacyr Paixão
13 Doralice de Lunas Leme Gonçalves
 Terezinha de J.G.de Duarte
 Neliana Izildinha Baldini Dalan
14 Altamiro Moreira Lino
 Domingos Prando
 Adevar Teodoro Vieira
15 José Gabriel da Silva
16 Fernando Henrique G. Barbosa
17 Clorinda Antonia Stasi
 Pascoalina Ratzat Gabriel
 Valéria Guimarães Lima
 Isaura Maria Megale C. de Oliveira
18 Antonio Cesar de Oliveira
 Idene Pompiani de Moura
 Severina Moura Santos
20 Luisa Imamura Nakamura
	 Heloísa	Helena	Bettim
21 Lourdes Vieira de Andrade
22 Adalberto Penha de Souza
 Cinthia Leandro
23 Palmira Passos Ferreira
 Franceschina Franceschini
24 Ebe Sodero
	 Shosei	Takiguti
25 Sidnei Duarte de Jesus
 Ines Terezinha Terra Rossi
26 Jose Luiz Borsoi
 Sérgio Aprígio Guardão
29 Adeilda Coelho de Resende
 Aidil Quaresma de Jesus
 Silvana Policastro Pinton
	 Wilton	Luiz	Lima	Batista
30 Guilherme Augusto P. Manso
 Luiz Eduardo Siqueira Silva

04   Thalles Rafael Noronha da Fonseca
06			Carmen	Cavalcanti	Teixeira
								Simone	Reis	Mattar
11   João Bosco Duarte Gonaçlves
12   Josefa Rodrigues de Sousa
13   Carlos Pereira Couto
18   Lourdes P. Parra Rodrigues
       Maria da Encarnação de Aguiar
20   Célia Staibano Gonçalves Manso
        Elizabete Castro Satheler
21   Aparecida Coelho Correa
23   Danila Giora Corazza
       Honório Silva Cruz
25   Claudete Carnevalli Nery
26   Aluizio Goes da Costa
29   Julieta Scigliano

2o. INTEGRA SALETTE – 2015

O 2º. INTEGRA SALETTE acon-
teceu no período de 7 a 22 de 

março passado, na esteira dos eventos 
programados para a celebração dos 
75 anos de criação da Paróquia Nossa 
Senhora da Salette, em São Paulo (SP).

Com o objetivo de aumentar e promo-
ver a integração entre os jovens das 
diversas pastorais e movimentos da 
Paróquia, cerca de 80 (oitenta) desses 
jovens, entre 12 e 25 anos de idade, 

participaram das atividades defini-
das, visando o conhecimento mútuo e 
a uma interação mútua. Esse contin-
gente jovem foi separado em 6 (seis) 
equipes, que saíram a campo a fim de 
cumprir suas tarefas. Uma delas, de 
cunho social, visou arrecadar produ-
tos de higiene pessoal, os quais foram 
entregues à direção do Centro de As-
sistência Social Nossa Senhora da Sa-
lette e à direção do Complexo Hospi-
talar do Mandaqui, um dos pontos de 

atuação da nossa 
Pastoral da Saúde.

Durante o desen-
rolar do evento, o 
2º. Integra Salette 
contou com a co-
laboração e ani-
mação dos Grupos 
de Canto Cântico 
Novo e Canaã. Ao, 
final, todos saíram 
vencedores.

MISSÃO PAROQUIAL

A Missão Paroquial iniciou-se 
em março do ano passado, 
no dia 24 desse ano, quando 

Padre Marcos Queiroz, abençoou a 
cobertura da Pia Batismal, doada 
por benfeitores. Estava aberto o Ano 
do Jubileu de Diamante da Paróquia 
Nossa Senhora da Salette.

Desde então, muitos fieis foram se 
cadastrando e se habilitando para 
executar o serviço 
missionário, pela re-
gião da Paróquia. 
Com suas camisetas 
multicoloridas visita-
ram muitas residên-
cias e estabelecimen-
tos comerciais, levan-
do a Palavra de Deus 
e a proposta de uma 
convivência mais fra-
terna, registrando as 
casas e estabelecimen-

tos comerciais que gostariam de re-
ceber uma bênção ou uma celebra-
ção em suas dependências. Em mar-
ço passado, os fieis, tendo à frente 
a Equipe Missionária, dos Missioná-
rios de Nossa Senhora da Salette no 
Brasil, visitaram cerca de 520 casas 
e/ou estabelecimentos comerciais a 
etapa da pós-missão foi um sucesso. 
E a missão continua...
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Santana   tel. 11. 2973-6044
Rua Voluntários da Pátria, 2201

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

Shopping Metro Tucuruvi     tel. 3198-6450
R. Dr. Antonio Maria de Laet, 566 - piso 2 - loja 25

Gotas da Espiritualidade Saletina

• O fundamento principal é o 
primado absoluto de Deus. Ele 
ama por primeiro, Ele chama, Ele 
envia. Ele está presente todos os 
dias;

• Contemplar a beleza da 
pluralidade dos carismas - um 
belo jardim, só é belo, pela 
diversidade das flores e cores. 
Superar o binômio clero/leigos;

• Caminhar com uma das mãos 
firme em Nossa Senhora, e com a 
outra abraçada aos pobres; e com 
nossos olhos fixos em Jesus.

Texto escrito por Padre Ildefonso Salvadego, ms
Compilado por Jorge Marque, leigo saletino

Em 19 de setembro de 1846, em La Salette, França, falando a Maximino e Melânia, Nossa Senhora teve 
várias atitudes, demonstrando sua preocupação como mãe, e nos deixou várias lições de grande significado, 
que passamos a compartilhar: 

• Chora: convite forte a voltarmos 
para Deus, sem medo e na con-
fiança;

• É do céu, mas se apresenta como 
mulher da terra, como as mães 
camponesas: a touca e o avental;

• Aparece para crianças, mas quem 
primeiro reconhece é uma vovó 
(do início ao fim da vida somos 
vocacionados);

• Aparece na montanha da revela-
ção. Sim! No silêncio da existên-
cia e turbilhão dos conflitos do 
mundo; 

• Chora sentada na pedra. A pe-
dra do choro, que foi a mesa dos 
pobres pastorzinhos. A Pedra do 
altar, do sacrifício, a pedra rejei-
tada;

• Profere uma Palavra cristalina, 
bíblica e profética, forte e meiga, 
de esperança e confiança e com o 
perfume de muitas flores;

• Pede e insiste na conversão dos 
pecadores. O martelo e o alicate 
são testemunhas desta necessida-
de;

• Desvela e revela o “mistério” da 
morte de crianças inocentes e das 
batatinhas estragadas;

• Reclama do afastamento do povo 
da comunidade, sobretudo dos jo-
vens e crianças;

• Repropõe o valor do Sétimo 
Dia; e o respeito ao Nome 
Santo de Deus;

• Aponta-nos a Cruz e a Luz;

• Confronta-nos com as cor-
rentes da injustiça, do pecado 
e da morte;

• Destaca o valor da oração 
pessoal e comunitária, sobre-
tudo a Eucaristia;

• Recupera a importância dos 
Sacramentos na vida do cris-
tão: o Batismo, a Confissão, a 
Eucaristia;

• Convoca-nos à responsabi-
lidade. Se as coisas vão mal 
não é culpa de Deus, mas a res-
ponsabilidade é nossa;

• Convida-nos para sentirmos o 
cheiro da Graça de Deus ao nosso 
redor;

• Consola-nos com uma palavra 
pessoal, arrancando de nós o 
medo e os receios da jornada vin-
doura; 

• Restaura em nós o sentido do en-
contro, da alegria e da ação de 
graças;

• Envia-nos para a ação missionária 
do serviço, do diálogo, do anún-
cio e do testemunho.

Concluindo a reflexão:


