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TEMPO PASCAL
urante o Tempo Pascal, com duração de 50 dias após o Domingo de

Páscoa, é revigorante recordar os acontecimentos da Semana Santa. Nas páginas 6 e 7 desta edição você encontrará as
informações sobre o que
aconteceu por aqui durante
esse período.
FORMAÇÃO DE
LEIGOS SALETINOS

Iniciou-se a formação de uma
nova turma de leigos saletinos.
Para a Região Sudeste do país,
a formação aconteceu aqui em
S. Paulo (SP), no Santuário
Salette, e em Pompéu (MG), na
Paróquia São José Operário.
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“Fogo ou Trapo”?
Antes de falar do título, quero lembrar
das mães que comemoram seu dia neste
mês de maio, mês de Maria. Quero dar
Graças por todas as mães, as que estão
junto do Pai e as que estão entre nós, as
que são mães biológicas e as que são mães
do coração. Essas senhoras da família
merecem ser tratadas com carinho,
respeito e admiração, hoje e sempre.
Agora sim, o termo “língua de trapo” é
uma forma de referir-se às pessoas que
tem, por hábito, falar sobre a vida alheia,
fazer fofoca e nem sempre os comentários
são positivos ou contribuem para o bem
e a harmonia da comunidade. Usando
a citação de uma amiga, eu posso dizer
que isso só acontece em uma paróquia
lá... do Alasca, aqui não. Pelo menos nós
gostaríamos que fosse assim.
Falando do fogo, este fogo que fez arder os
corações dos discípulos ao encontrarem
o Cristo Ressuscitado, lembramos que
neste mês vamos celebrar o Pentecostes
onde o Espírito Santo é representando

pelas
“Línguas
de
Fogo” que pousaram
sobre as cabeças dos
Apóstolos.
É dever de todo
cristão
preparar-se
constantemente
para
seguir Jesus, continuar
sua missão. A presença do Espírito
Santo reforça em nós os dons recebidos
no Batismo. Partilhando esses dons, nos
colocamos a serviço com Fé, Esperança
e Caridade para enfrentar os problemas
e construir aqui o Reino de Deus. Nós
recebemos o livre arbítrio e podemos
escolher entre a “língua de trapo” ou a
“Língua de Fogo”. Depende da nossa
vontade para que realizemos a Vontade
do Pai. “Se enviais, porém, o vosso sopro, eles
revivem e renovais a face da terra.” (Salmo
103(104),30).
A Paz esteja com todos, juntos, misturados
e alegres!
José Carlos Ávila Aira
Grupo de Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
Caríssimos irmãos e irmãs,
Caminhando no tempo Pascal, vamos
acolhendo em nossas vidas um novo
mês, o mês de maio. Um mês que tradicionalmente é conhecido como o Mês de
Maria, das Mães, das Noivas, entre outras motivações.
Sim, o mês de maio é especial! Ao contemplarmos nele, Maria, encontramos ali
a ternura, a Fé, a Firmeza, o Serviço expresso naquela que foi a Escolhida para
nos trazer o Salvador; ao contemplarmos
em maio o mês das Mães, encontramos
nele a dedicação, o esforço, a generosidade e o amor de cada mãe. Ao contemplarmos nesse mês, todas noivas, encontramos nele o desejo de formar uma família feliz com o Sacramento e a Bênção
Matrimonial. Enfim, o mês de maio está
chegando para nós e com tantas outras
motivações queremos louvar e agradecer
a Deus.
Enquanto caminhada eclesial todos os
anos a Arquidiocese de São Paulo se
encontra a Romaria para o Santuário de
Aparecida no início do mês. Em seguida
celebraremos o Dia das Mães pedindo a
intercessão de Nossa Senhora a todas as
Mães. Vivenciando a alegria e a esperan-

ça como sinal do
Ressuscitado,
neste mês teremos o “Encontro sobre a Gaudium et Spes”,
um
momento
formativo para
aqueles
que
querem conhecer e aprofundar
um pouco mais sobre essa Carta Conciliar do Vaticano II. Continuando o mês
teremos a Festa de Pentecostes, na qual
o Espírito Santo renova nos fiéis os dons
que recebemos do Pai. No finalzinho do
mês teremos, no último sábado, uma
noite de brincadeiras e diversões com
uma Boa Pizza e Petiscos italianos para
encerrarmos com muita alegria. Muita
coisa vai acontecer neste mês, tudo isso
terá a participação de todos nós. Esteja
bem informado, envolva-se, procure conhecer e participar mais.
Que Maria, mãe das Lágrimas e da Reconciliação nos acompanhe com sua ternura materna e que alegria da Ressurreição seja nossa esperança! Um bom mês
de maio a todos!
Pe. Marcos Queiroz, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

Eis a serva do Senhor!

A

A Virgem Maria, quando responde às palavras do Arcanjo Gabriel com o seu
sim, sente necessidade de exprimir sua relação pessoal a respeito do dom que
lhe foi revelado, dizendo: “Eis a serva do Senhor” (Lc 1,38).

resposta da Virgem Maria –
serva do Senhor – se inscreve
na perspectiva integral da
História da salvação e da relação da
Mãe e do Filho. O profeta Isaías já havia
anunciado o ‘servo do Senhor’: ‘Eis
que meu servo prosperará, crescerá e
se elevará, será sumamente exaltado’
(Is 52,13). Maria, mulher conhecedora
e praticante da Palavra, acolhe a
profecia e antecipa, na anunciação
do arcanjo, o que o seu Filho dirá
muitas vezes de si, especialmente no
momento culminante de sua missão:
‘O próprio Filho do Homem não veio
para ser servido, mas para servir e
dar a vida para resgatar a multidão’
(Mc 10, 45).
Com a alegre notícia da realização das
profecias, a Virgem corre ao encontro
de sua prima e se põe a serviço,
sendo causa de espanto até para a
própria Santa Isabel que exclama:
‘Como me é dado que venha a mim a
mãe do meu Senhor?’ (Lc 1,43). Santa
Isabel, iluminada pelo Espírito Santo,
compreende a grandeza do amor de
Deus que está se concretizando em
Maria e tem a convicção de que é ela
que deveria servir à Mãe de Deus,
mas vê a Virgem Maria que vem ao
seu encontro para ajudá-la em sua
necessidade. São Lucas relata com
serenidade este serviço da Mãe de
Deus, dizendo: ‘Maria ficou com
Isabel uns três meses e depois voltou
para casa’ (Lc 1,56).
O assombro de Santa Isabel é
semelhante ao assombro de São Pedro,

quando o Senhor se põe a serviço dos
Apóstolos, na última Ceia. Muitos
ainda se espantam com tamanha
simplicidade de Deus, de Seu Filho
unigênito e da Virgem Santa. Mas
esta é a lógica do novo Reino, é a
lógica de Jesus. Acolher a Palavra,
viver em união com o Filho que o Pai
enviou ao mundo são atitudes que
levam ao serviço aos irmãos e irmãs.
Este serviço é parte do ser cristão, do
ser discípulo missionário e devoto da
Mãe de Deus, que é também nossa
Mãe.
“A iniciativa da Virgem foi um gesto
de caridade autêntica, humilde e
corajosa, movida pela fé na Palavra
de Deus e pelo estímulo interior do
Espírito Santo. Quem ama esquece-se
a si mesmo e coloca-se ao serviço do
próximo. Eis a imagem e o modelo da
Igreja!” (Papa Bento XVI).

missionários de Jesus Cristo como
eu, aproveitando este mês dedicado
especialmente a Nossa Senhora,
vamos nos comprometer a verificar
que tudo, na nossa vida pessoal, assim
como nas atividades da comunidade,
nas pastorais, movimentos e serviços,
seja movido pela lógica do serviço ao
Reino de Deus e aos irmãos e irmãs.
Fora desta lógica, o homem e a mulher,
criados à imagem e semelhança de
Deus, não poderão realizar-se. Vamos
conversar menos e trabalhar mais,
anunciando corajosamente a Palavra
de Deus e auxiliando os mais frágeis
de nossas comunidades, como fez
a Mãe de Deus. É o grande serviço
que podem e devem fazer os devotos
de Nossa Senhora, Mãe e Rainha do
Brasil e de nossas famílias.
Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Da Região Episcopal Sant’Ana

Devotos da Virgem Mãe, discípulos

Que tal seu
anuncio aqui?
vendas@tejo.com.br

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

Ligue: 2281-9499!
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TERNURA, UM EVANGELHO A DESCOBRIR

D

esde o início
do pontificado do Papa
Francisco,
cristãos
e não-cristãos, no
mundo inteiro, puderam perceber e
sentir algumas mudanças nas atitudes
da Igreja. Na pessoa
de Francisco elas tomaram uma nova direção, sobretudo no
que diz respeito ao
diferente, ao modo
de crer e viver a fé,
na escuta do outro
e das outras verdades existentes fora
da Igreja ou da tradição cristã. Essas
mudanças também foram vistas e
sentidas nos vários pronunciamentos
e escritos elaborados pelo Papa Francisco. Muitas palavras, como compaixão, misericórdia, perdão, amor,
alegria e tantas outras, estavam quase
que desaparecidas do vocabulário do
Magistério. Elas não só ressurgiram,
como trouxeram consigo novo vigor;
dando alento e acalentando espíritos
abatidos pelos rigorismos de muitas
leis eclesiásticas.
Quis trazer presente estes fatos para
poder ilustrar o tema que iremos refletir a seguir, uma vez que na pessoa
de Francisco, um de seus gestos mais
notáveis, a ternura, é uma marca peculiar de sua vida. Tomarei como
base, para o desenvolvimento deste artigo, o livro de Carlos Rochetta:
Teologia da Ternura. Um “evangelho”
a descobrir.
Para muitos, falar de ternura não é
algo fácil, o que se dirá em viver este
acontecimento “divino” que faz par-

te da vida humana,
mas, que como assinalei acima, vive
quase que desaparecida de nossa
convivência
cotidiana.
Podemos, ao tratar
deste aspecto da
vida humana, correr o risco de ser
mal
interpretado
pela confusão que
existe em associar
o “sentimento da
ternura” com o
“sentimentalismo”.
Consequentemente, também de ser acusado de fazer
romantismo de pouco valor ou de ser
olhado com suspeita por outros que
dizem que tratar um argumento como
o da ternura seja, por si só, um indício
de imaturidade ou uma concessão à
“natureza humana”, confundindo a
ternura com a fraqueza. Na verdade,
a ternura é força, sinal de maturidade
e vigor interior, e desabrocha somente
em um coração livre, capaz de ofertar
e receber amor. A ternura é a força
mais humilde e ao mesmo tempo é a
mais poderosa para mudar o mundo.
Será que é isto que o Papa Francisco
quer novamente nos ensinar, através
de seus gestos, que há tanto tempo
nos foi demonstrado na pessoa de Jesus, por meio de sua vida, sobretudo
naquele gesto último de amor, antes
de ser preso e condenado?
Sem compreendermos o conteúdo
evangélico do amor, não nos será
possível uma percepção adequada do
conteúdo kenótico e mistagógico da
ternura. Fora da vivência da ternura é
real o risco de não sermos capazes de

vivenciar a mensagem evangélica da
Caridade (Amor).
Recuperar, à luz do evangelho, a noção de ternura na sua realidade humana e na sua específica configuração
gestual de um Deus-Amor, certamente nos conduzirá e restituirá, a cada
um de nós, a plena concretude de significação da categoria cristã do que é
o Amor.
Não nos é possível falar de ternura sem questionar-nos como Igreja e
como indivíduos, em caminho com os
mais humildes, mas também com os
diferentes de nós mesmos. A teologia
da ternura supõe, de fato, a praxis da
ternura e coloca em crise toda uma
maneira de ser cristão que permanece
na superfície ou se contenta com um
cristianismo medíocre, sem estímulo nem entusiasmo; essa proclama à
comunidade dos crentes que sem o
evangelho da ternura não se responde plenamente ao evangelho do amor
que o Mestre nos deixou, tornandose finalmente incapazes de levar aos
homens e mulheres o feliz anúncio
da graça e do amor incondicional de
Deus por todos nós. Antes, fora do
evangelho da ternura, é forte a tentação de ser ou de voltar a ser uma Igreja do domínio e da exclusividade.
Saber amar com o coração e sentirse amado de coração é uma atitude e
um caminho que nos possibilitará experienciar e viver a ternura do amor
de Deus e também daqueles(as) que
caminham conosco nas estradas e periferias existenciais de nosso existir
cotidiano.
Ir. Flavio Jardim Silva, ms

Que tal seu anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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CAPELA SANTA CRUZ
Conselho de Assuntos Pastorais, Econômicos, Litúrgicos e Administrativos
Página quase independente, diferente, que é
de toda gente. Leia e passe para frente.
Fique por dentro sabendo que...

... A Capela foi construída por
leigos, lá pelos idos de 1892, junto ao
Colégio Sant’Ana. É considerada a mais
antiga igreja da Zona Norte. Adida
juridicamente à Arquidiocese de São Paulo
e, embora seja mais velha que a Paróquia
Sant’Ana e do Santuário Nossa Senhora
da Salette, já foi Matriz de Sant’Ana, em
1904. Desde então é administrada pelos
Missionários Saletinos.
... Durante os primeiros anos,
a manutenção da Capela era feita pelas
irmãs do Colégio Sant’Ana. Depois,
durante a II Guerra Mundial, e no período
pós guerra, devido à crise mundial que
afetou as congregações dos Missionários
Saletinos e das Irmã de São José, a Capela
foi mantida a duras penas, por Dona
Ruthe Baruel e Vera Ferreti. Naquela
época, a Capela tinha missas em alemão
e servia até para velórios. Depois, em
1981, por obra da Irmã Laura, a Capela
ganhou vida nova; foi reconstruída com
recursos financeiros e humanos, (através
de casais formados pela mesma irmã no
Movimento de Valorização Humana).
Sempre com orientação e apoio Espiritual
incessante dos Missionários Saletinos.
... Atualmente o Colégio Sant’Ana
tem uma capela que não tem acesso
externo, e só é utilizada em cerimônias
exclusivas do colégio. Por isso, e para
nossa satisfação, em todas nossas missas
diárias, e nas de fins de semana a Capela
Santa Cruz é honrada com a presença
angelical das irmãs, ora auxiliando nos
cultos, nas novenas, levando crianças,
para “tocar o sino e falar com Jesus” ou
para silenciosamente rezar.
... Hoje, a Capela está bombando.
Nada deve agradar mais as irmãs, os padres
e Jesus, do que receberem a sua visita
na casa do Senhor! Nós, desta pequena

Comunidade, somos privilegiados, como
lembra nosso Pároco e Reitor, Padre
Marcos Queiroz, pois, diariamente, de
terça a domingo, celebramos a Santa
Missa, temos várias atividades (estudo
da Bíblia, grupos de oração, grupos de
canto, grupo de Renovação Carismática,
Pastoral da Caridade, equipe de liturgia,
de administração), e queremos partilhar
essa felicidade com você, que talvez não
saiba o que está perdendo!
... Mas, acontece que nem tudo
são flores, existem alguns espinhos que
nós todos, temos que aparar.
Ainda
somos poucos, alguns mais antigos já estão
cansados. A Capela precisa muito mais
dizimistas, (você pode ser ele), precisa
de divulgação, de auxiliares voluntários,
que possam dedicar algumas horas por
semana para leituras, para regulagem
de som, para cuidar da Capela, para dar

ideias, enfim, não podemos deixar “a
peteca cair”! Agora é a sua vez de colocar
seu nome nesta linda história da Capela
Santa Cruz, como tantos já fizeram.

DEPOIS DA TEMPESTADE, VEM A BONANÇA
Março, mês do jubileu da Paróquia.
Uma tempestade de compromissos,
missões, cerimônias, uma enchente de
bênçãos para nós. Março, aqui na Capela foi um mês de transformações e inovações nas funções e tarefas, uma chuva
de ideias, com nuvens e trovoadas, mas
que terminou com um belo Arco-íris,
selando a “Nova Aliança”. As águas de
março recompuseram represas, trouxeram alagamentos, mosquitos, mais
protestos, que devem servir e sinais de
alerta. Agora, depois da tempestade,
é hora de buscarmos a bonança. Lembremo-nos de que depois da Paixão de
Cristo, veio a bonança da Ressurreição,
e depois se completou no dia de Pente-

costes com a vinda
do Espírito Santo.
Outro Pentecostes
vem aí! Nós todos,
jovens, adultos, anciãos, leigos, religiosos, das capelas,
das paróquias, das
Igrejas Cristãs, temos a obrigação de
buscarmos a
bonança, e a felicidade, Lembrando-nos
do “refrão “do saudoso Dom Joaquim
Justino Carreiras: “Ninguém é feliz sozinho!” Vem pra Capela você também!
João Bosco & Daniel

ANDORRA
2206-4435
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Comunidade em Revista

dia 29/03
DOMINGO DE RAMOS

PRIMEIRA SEMANA DE MARÇO – INÍCIO
DA CATEQUESE FAMILIAR

N

ovas crianças, novas
famílias... Tradicionalmente, em março começa
mais um ano de preparação para a Eucaristia, através da Catequese Familiar.
Neste ano, cerca de trinta
e seis crianças e suas respectivas famílias, iniciaram sua preparação para a
eucaristia. Entre encontros
semanais com as famílias,

entre encontros pessoas dos
catequisandos com seus catequistas, entre tardes e noites de formação, as crianças
vão sendo preparadas para
a grande festa em dezembro. Com muita alegria a
comunidade esses novos
catequisandos na certeza
de que muitos deles perseverarão em sua caminhada
catequética.

dia 01/04

N

MISSA DOS SANTOS ÓLEOS

este ano, segundo rodízio definido pela
Cúria Regional, a Missa dos
Santos Óleos (do Batismo,
do Crisma e da Unção dos
Enfermos) realizou-se na
Paróquia Sant’Ana, com
início às 20h e com a presença de Dom Sergio de

Deus, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo –
Região Episcopal Sant’Ana,
presidindo a celebração e a
presença de representantes,
religiosos e leigas, das diversas paróquias e comunidades da Região.

H

avia uma expectativa no
ar ... Será que na procissão de entrada teríamos a presença do “burrinho”, levando
o catequisando caracterizado
de Jesus? Seguindo o rito apropriado para a data, a assembleia, reunida em frente às dependências do Centro Social,
aguardava o início da celebração. E não é que o “burrinho”
apareceu e logo foi montado
pelo Guilherme, filho do casal
Andrea e Roberto. Padre Marcos deu início a celebração do
Domingo de Ramos. O cortejo
seguiu em frente e adentrou a

nave principal do Santuário,
que aos poucos, se viu lotado
de fieis. Começava a Semana
Santa, uma semana dadivosa, ponto alto das celebrações
cristãs. O Domingo de Ramos
marca a entrada de Jesus, em
Jerusalém, para celebrar a páscoa judaica. O povo o acompanhou nessa caminhada, agitando seus ramos e clamando
“Hosana! Bendito o que vem
em nome do Senhor, o rei de Israel.” Para a cristandade, essa
data marca o início da paixão
de Nosso Senhor Jesus Cristo.

TRÍDUO PASCAL
dia 02/04

dia 03/04

QUINTA – MISSA DO LAVA-PÉS E VIGÍLIA PASCAL

SEXTA-FEIRA – CELEBRAÇÃO DA CRUZ

O

evangelista João
ressalta veementemente este momento na vida de Jesus,
quando, durante a
Ceia Pascal que celebra com seus discípulos, dá-lhes um
exemplo marcante:
“Não vim para ser
servido, mas, para
servir!” Ajoelha-se
e lava os pés de seus discípulos. Terminada a ceia, retira-se,
juntamente com seus discípulos e vai até ao monte das Oliveiras, onde reza e pede aos
companheiros que façam vigília. Na cerimônia deste ano,
iniciada às 20h, sob a presidência do Padre Marcos Queiros,
Pároco e Reitor, e concelebração dos Padres Bolívar, Luciano e Nilto, a leitura do Evangelho foi acompanhada pela
representação de um grupo de
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A

jovens aqui do Santuário. Ao
final, as hóstias consagradas
foram colocadas no sacrário
especialmente montado, próximo ao altar de Nossa Senhora da Salette, para que se desse
o início da Vigília Pascal, de
hora em hora (pausa durante
a madrugada, por causa de
segurança), as pastorais, movimentos e grupos de canto
foram se revezando e fazendo
vigília, conforme pedira Jesus,
em seus momentos mais difíceis e dolorosos.

tradição cristã nos diz que
às 15h foi o momento em
que Jesus morreu crucificado.
A Sexta-Feira Santa é o único
dia do ano em que não há missa em nenhuma paróquia ou
comunidade católica, no mundo inteiro. Nesse dia faz-se
uma celebração para recordar
o momento da morte de Jesus.
Não há flores, não há ornamentos, e o altar fica sem toalhas e as imagens são cobertas.
Padre Marcos
Queiroz, acompanhado pelos
Padres Bolívar,
Luciano e Nilto, deu início
à celebração.
Quando chegou ao altarmor do Santuário, deitou-se
sobre o tapete
vermelho, per-

manecendo em silencia durante alguns instantes. O rito da
celebração tem três momentos
distintos: a narração da Paixão
e Morte de Jesus, conforme
o Evangelho, a comunhão e
o beijo na cruz, na qual Jesus
jaz crucificado. Os Ministros
Extraordinários da Sagrada
Comunhão
acompanharam
a cerimônia, na qual os fieis
puderam, em firme procissão,
beijar os pés de Jesus.

P

dia 03/04

dia 04/04

SEXTA-FEIRA – PROCISSÃO

04 – SÁBADO – CELEBRAÇÃO DA LUZ

ercorrendo as ruas
próximas ao Santuário, a Procissão teve
início às 19h. Uma multidão acompanhou as
imagens de Jesus morto e de Nossa Senhora
das Dores. Essa multidão foi crescendo, à
medida que caminhava. Diversas pastorais
montaram as estações
e os fieis foram acompanhando, passo a passo a trajetória dolorosa
que Jesus percorreu há
muitos anos. Nas casas
e demais moradias, que
margeiam as ruas per-

corridas, muitas pessoas se postavam aos
portões e às janelas; era,
também, uma forma de
acompanhar a procissão. A 14ª. Estação foi
representada no altarmor do Santuário, pelo
grupo de jovens. Em
seguida, os fieis foram
se retirando, com os
corações contritos, da
mesma forma que muitos naquele dia estavam
e expressavam essa dor.
A igreja foi fechada,
para reabrir na noite do
Sábado Santo.

A

celebração, de acordo
com o rito católico,
inicia-se após o pôr do Sol
no Sábado Santo e antes do
amanhecer do Domingo de
Páscoa. No Santuário, a cerimônia inicia-se, tradicionalmente, às 20h. O pátio,
em frente ao Centro Social,
estava arrumado para receber os fieis que participaram da celebração. Muitas
cadeiras estavam dispostas, de forma a propiciar
algum conforto, principalmente aos mais idosos ou
necessitados. A fogueira,
preparada pela Pastoral
do Batismo, prenunciava o

“fogo novo”, que simboliza
Cristo Ressuscitado, dissipando as trevas do pecado
e da morte. Em seguida,
Padre Marcos Queiroz, que
presidiu a celebração, abençoou e acendeu o Círio Pascal, que será usado durante
todo o Tempo Pascal e nas
cerimônias de Batismo e
do Crisma, durante o ano.
Concelebrando estavam os
Padres Bolívar, Luciano e
Nilto. Durante o ritual definido para essa celebração,
tivemos o Batismo de três
adultos: Caroline, Ana Paula e Vitor, preparados pela
Pastoral do Batismo.

dia 05/04

PÁSCOA

A

s Missas dominicais reviveram a ressurreição de Jesus Cristo. As dependências

do Santuário estiveram tomadas em todos os
horários. Nossos missionários saletinos conduziram as celebrações com muita alegria. Foi
possível constatar, através dos semblantes dos
fieis, essa alegria e esperança em dias melhores.
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PENSAMENTOS
“O homem que não tem algo,
ou alguém, pelo qual aceitaria
morrer, não é digno de viver!”
(Martin Luther King, pastor
protestante e ativista político)

L

igado na catequese e no
futebol, o catequisando,
sempre ávido por questionamentos e em busca de
saber, inquiriu o catequista:
“Por que o Internacional de
Porto Alegre é “o”, e a Internacional de Limeira é “a”?
A resposta, aparentemente
simples, não é tão ampla
quanto parece. Vejamos: no
primeiro caso é “o” porque
o clube chama-se Internacional Futebol Clube. No
segundo caso é “a” Internacional, porque o nome completo do clube é Associação
Internacional de Limeira.
Mas, e no caso do Palmeiras, cujo nome completo é
Sociedade Esportiva Palmeiras? Por analogia, deveria ser “a” Palmeiras.
Neste caso parece ter havido permanência do gênero
do nome anterior do clube:
Palestra Itália, “o” Palestra
Itália. Ainda que torçamos
para o Corinthians, para o
São Paulo ou para o Santos, devemos dizer e grafar,
sempre, “o” Palmeiras, por
respeito à tradição.

“Daqui a cinco anos você estará
bem próximo de ser a mesma
pessoa que é hoje, exceto por
duas coisas: os livros que ler e as pessoas de quem se aproximar.”
(Charles Jones, astronauta norte-americano)
“O ódio não afeta o odiado, mas arrasa o que o carrega.”
(Desconhecido)
“A vida, aprendemos tarde demais, não consiste em esperar pelo futuro,
mas em viver plenamente cada dia e cada hora presentes”.
(Stephen Leacock, escritor e economista anglo-canadense)

“José no Mistério da Encarnação”, da Editora
Paulus, é o livro indicado
para este mês de Maria. O
Sacerdote Marcionei Miguel da Silva, CSJ, autor
do livro, pesquisou, não
somente os Evangelhos,
e em especial, os Evangelhos da Infância (Mateus
e Lucas), como também
escritos apócrifos e textos
do Magistério da Igreja.
O livro tem, como tema
central, a paternidade
responsável. A paternidade de José, escolhido
por Deus para ser o pai
legal de Jesus, tornou-se
a base de apoio para seu

Um Cartão Postal
da Zona Norte
A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte
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Filho, a partir da sua condição de esposo. Diante da
teologia sobre a justiça e a
paternidade de José, desdobra-se a reflexão sobre a
responsabilidade dos pais
para os nossos dias. Onde
a paternidade responsável
se evidencia, cresce a maternidade responsável em
sintonia com o crescimento
integrado dos filhos. Um
bom livro para nos ajudar
a criar filhos diante de uma
sociedade, cada vez mais,
consumista e menos atenta
às obrigadores. Precisamos
ter, além da “estátua da
liberdade”, a “estátua da
responsabilidade”.

Livro do Mês

Santos do Mês

Gizela
Dia 15

SANTA DIONÍSIA OU DYMPHNA

É

conhecida pela sua
lendária história e
é muito popular na
Europa. Convertida ao
cristianismo, ela fugiu de
casa após a morte de sua
mãe, para escapar aos
torpes assédios de seu
pai, que tentou até mesmo
violentá-la. Foi para a
Bélgica com seu confessor,
São Gerebernus, um velho
padre amigo da família
e
dois
companheiros
ajudantes. Eles fundaram

um Oratório perto de
Amsterdã e passaram a
viver como eremitas. O
pai de Dionísia mandou
capturá-los e, em seguida,
mandou matar Gerebernus
e os dois companheiros.
Ordenou que a filha
retornasse com ele, mas,
diante de sua recusa,
acabou sendo torturada
e degolada. As relíquias
dos quatro mártires foram
descobertas em Gheel,
perto de Amsterdã, no

Dia 22

S

SANTA QUITÉRIA

egundo a tradição,
Quitéria foi uma
das nove filhas nascidas, de parto único, de
Cálsia Lúcia, mulher de
Lúcio Caio Otílio, governador de Portugal
e Galiza, sob o Império
Romano, no século II.
Quitéria nasceu no ano
de 120, em Braga, Portugal, ocasião em que
seu pai acompanhava
o imperador romano
Adriano em viagem
pela Península Ibérica.
Naquela época, predominavam as superstições e Cálsia, com medo
do marido, homem muito
rígido, mandou Cília, a parteira, matar as nove crianças. Mas Cília, por piedade,
entregou as meninas para
Ovídio (Santo Ovídio), arcebispo de Braga. Ele as batizou e as entregou para diversas famílias cristãs para
que fossem cuidadas e educadas, tudo às suas custas.
Anos mais tarde, tomando
conhecimento da existência das suas filhas e estando comprometido com um

século
XIII.
Vários
milagres foram relatados
entre os doentes de
insanidade, possessão e
epilepsia. Um asilo foi
construído no exato local
do achado para tratar
de pessoas mentalmente
doentes. Naquele local
aconteceram, e ainda
acontecem,
milagres
creditados a intercessão
de
Santa
Dionísia.
Ela é protetora dos
mentalmente
insanos,
dos
que
sofrem
colapsos nervosos e dos
epilépticos. É a padroeira
dos que trabalham com a
saúde mental, psiquiatras
e psicólogos. Em alguns
locais é comum rezar
o “Rosário de Santa
Dymphna” com 18 contas

amarelas, que representam
seus poucos anos de vida,
e duas contas transparentes
que
representam
sua
pureza e, no final, tem sua
medalha.

Dia 31

VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA

A

cortesão de nome Germano, Otílio desejou que a filha Quitéria se casasse com
ele. Ante a recusa da filha,
condenou-a a morte. Quitéria foi decapitada pelo próprio Germano, no dia 22 de
maio de 135. Estava com 15
anos de idade. Conta a tradição que os soldados que a
prenderam ficaram cegos e
que, após ter a cabeça decepada, Quitéria a tomou em
suas mãos e caminhou até a
cidade vizinha onde caiu e
foi sepultada.

o saber que sua
prima estava grávida, Maria levantouse e foi às pressas para
Ain-Karin, na Judéia,
onde morava Isabel,
sua prima. Entrou na
casa de Zacarias e,
quando Maria saudou
Isabel, a criança estremeceu em seu ventre
e ela ficou repleta do
Espírito Santo. O encontro de Maria com
Isabel nos mostra um
encontro de verdadeiro
amor, mostra o milagre
da vida que brota com
a força e o poder da Palavra
de Deus, que fez a Virgem
conceber e aquela que era
estéril dar à luz. Maria foi
ao encontro de Isabel para
servir e transformou seu
amor em um gesto concreto. Este é o exemplo que

Maria nos dá do renovado
ardor missionário. Temos
que nos preocupar em agir
como Maria, temos que nos
colocar a serviço de Deus e
de nossos irmãos.
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DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM MAIO

02 Henrique Patron de Andrade
Odete Alves da Silva
03 Ana Lucia Rebello Valeri
04 Laura Lucena
05 Enzo Antonio Bertolini
Ivone Lucia da Cunha Martins
07 Almira Bezerra Costa
Arlete Bortoliero Sales
Paula Cristina Mendes Gomes
Regina Rute Soares Pedroso
08 Belem Arcanjo da Silva
Odete Nunes Girotto
09 Alessandra Cintra Wiszenske
Ivone Martins Nogueira
Katia Guimaraes de C. Lima
10 Aquiles Augusto Carone
Eudinice Fiuza Lobo
Maria Anselane
13 Assunção da Rocha
José de Aritiméa da Silva
14 Ascagno Chicca
Carlos Eduardo Heitmann
Fabia Guedes Ferreira
15 Amauri Caetano Monteiro
Carla Adolfina de Freitas R. Silva
Claudio Fernandes Junior
Pe. Marcos Antonio P. de Queiroz, Ms.
Rita de Cassia Caldas E Lombardi
Silmara Cosmo Frois
16 Alvaro de Souza
17 Ana Maria Gemignani Silva
Etelvina Teresa F. de Aguiar
18 Neide Brunhari Marinuchi
19 Elizabeth Horacio Brenner
Pe. Atico Fassini
21 Airom Carcio Gonçalves de Andrade
Paulo Macedo
Wilma Gomes dos Santos Aguiar
22 Antonio Simoes Sobrinho
Dinorah Fagundes Canale
Mirtes Machado de Souza
Waldemar de Assunção Pereira
23 Alberto Carlos Palazzo
Lucio Araujo
Neuza Marchini
Neuza Maria Carazelho
Nicodemis Panzeri
24 Maria Adelaide dos S. Augusto
Maria Clara Pinezzi De Mello
25 Evelin Leite Lima Alencar
Maria Cristina P. Santos
Maria Pedroso Da Cruz
26 Gema Aparecida M. Dos Santos
29 Bras Aparecido Da Costa
Fabio Machado Avila
Ilda Brugugnoli
30 Marina Stel De Ferrini
DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
DE MAIO - CAPELA SANTA CRUZ
03
Alvaro M. Cesar da Silva
04
Edda Pardini Magri
05
Maria Salete Marton
14
Conceição de Moraes Lopes
17
Anna Maria Z. Menegasso
19
Simone Denaro
21
Edelcio dos Santos Luterio
22
Denise S. G. Manso
25
Waldir Evangelista Correa
28
Antonio Marcos Costa
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NOITE DE FORMAÇÃO

A

exemplo do corrido no ano
passado, quando se estudou a
Sacrosanctum Concilium, neste
ano teremos a noite de formação, agendada
para o dia 18.05.2015, às 20h, no Salão de
Festas, especialmente preparada para os
Catequistas, Cerimoniários, Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão e
dos participantes das Equipes de Liturgia.
O tema a ser estudado será a Constituição
Pastoral Gaudium et Spes (Alegria e
Esperança),
importante
documento
definido durante o Concílio Vaticano II
(1962-1965). Agende sua participação na
Secretaria Paroquial, ao preço de R$ 5,00
(cinco reais) por pessoa.

O QUE É O NAR-ANON?
responsável pelo dependente, em geral,
precisa de mais assistência e orientação do
que o próprio usuário. As drogas afetam
todas as pessoas, independentemente da
cor, raça, religião e classe social. As pessoas
mais próximas do dependente são as mais
atingidas, pois querem salvá-lo de sua
ação destrutiva. Ficam tão contaminadas
pelo comportamento do dependente
químico, que, às vezes, nem percebem o
quanto estão afetadas emocionalmente.

O

nome Nar-Anon vem de
Narcóticos Anônimos. Foi criado
para ajudar pais, familiares
e amigos dos usuários de drogas. A
dependência química é uma doença da
família. O uso compulsivo de drogas
de um familiar ou amigo, afeta a todos
à sua volta: pai, mãe, filhos, cônjuges,
colegas e amigos.
O parente, ou a pessoa que se sentir

Não oferecemos soluções mágicas,
mas, sim, nossas experiências, força e
esperança. Não somos terapeutas e nem
profissionais. Somos parentes e amigos de
dependentes químicos, unidos para nos
ajudarmos mutuamente. Se você convive
com o problema da dependência química,
nós o convidamos a assistir uma de nossas
reuniões. Todos são bem vindos. Ligue
para nós: (11) 3311-7226, ou acesse www.
naranonsp.org.br

ROMARIA E PEREGRINAÇÃO

A

inda restam 4 vagas para a Romaria
de Corpus Christi, com destino ao
Santuário Salette, de Marcelino Ramos
(RS). A Romaria sairá de S. Paulo (SP),
no dia 03.06.2015, às 19h, retornando a
S. Paulo no dia 07.06.2015, por volta de
18h. O preço, tudo incluso, é de R$ 600,00
por pessoa. Inscreva-se na Secretaria
Paroquial.
A Peregrinação à Europa, passando por
Portugal, inclusive Ilha da Madeira,
Espanha e França, visitará os Santuários
Marianos. Informe-se na Loja La Salette.

FORMAÇÃO DE LEIGOS SALETINOS

M

arço e abril passados foram meses de formação para novos leigos saletinos. Uma nova turma
– 2015-2016 – iniciou sua preparação, que
transcorrerá em cinco etapas, num espaço
de dois anos. Essa formação, longa e espaçada, visa espaço para reflexão dos temas
abordados e maturação da decisão de ser
ou não ser leigo saletino. Uma decisão difícil e comprometedora, já que não há espaço para acomodação ou letargia.

e leigos saletinos, havendo, ainda, espaço
para outros convidados.

A formação de novos leigos saletinos
aborda temas da Aparição e da Mensagem de Nossa Senhora da Salette, sempre acompanhada de temas bíblicos, que
complementam e sustentam a formação.
A formação é feita de forma regionalizada
e os temas são proferidos por missionários

Em abril, entre os dias 24 e 26, a formação
aconteceu reunindo 20 participantes das
cidades de Pompéu e Bonfim, ambas de
Minas Gerais. A formação aconteceu nas
dependências da Paróquia São José Operário, em Pompéu.

E

A Região Sudeste do país – São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro – iniciou a
formação aqui no Santuário Salette, em
março, entre os dias 27 e 29, com a presença de 24 novos participantes, vindos
da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, da
Comunidade Nossa Senhora Aparecida e
aqui do Santuário Salette.

Nas duas oportunidades, os palestrantes

foram Irmão Flavio Jardim Silva, ms, que
abordou o tema “De um Fato Nasce um
Movimento”, levantando todo o contexto
histórico da Aparição de Nossa Senhora
da Salette. E o aprofundamento bíblico
abordou o tema “Profetismo”, conduzido
pelo leigo saletino Mario Apone. Padre
Nilto Gasparetto, ms, muito querido pela
comunidade pompeana, retornou à cidade, acompanhando os palestrantes, onde
teve a oportunidade de rever amigos e
presidir a Missa de Abertura da 1ª. Etapa
de Formação.
Nas demais regiões do país – Nordeste,
Centro-Oeste e Sul – a primeira etapa de
formação ocorreu em datas diferenciadas,
e com palestrantes convidados, com certeza, missionários e leigos saletinos.

MAIO, MÊS DE MARIA!

ste é um mês importante! Celebramos
e rendemos graças a Deus pelo dom
da vida de todas as mães. As mulheres
escolhidas por um designo especial, para
gerar, criar, educar e amar. Não é apenas
uma coincidência, mas, neste mês especial,
celebramos e louvamos a Deus por nos ter
presenteado com Maria, a mãe de Jesus e
nossa.
Na pequena cidade de Nazaré, um anjo
apareceu a jovem Maria para dizerlhe que o Senhor a escolhera para ser
a mãe do Salvador. Se todas as mães
merecem ter um dia no ano, para serem
carinhosamente homenageadas, com
certeza a mãe de Jesus que nos foi dada
também por mãe, naquela tarde crucial
e dolorosa lá no calvário, merece ser
lembrada e homenageada o mês inteiro.
Maria, através de seu semblante, deixa
transparecer o rosto de seu filho Jesus
Cristo. Ela é a mãe do puro amor,
promessa e esperança, é bondade e
ternura. Maria é nossa intercessora. À
ela, confiamos nossas fraquezas, nossos
sofrimentos, nossas limitações. Em Maria,
firmamos nosso elo de união com Jesus
Cristo seu filho. O profundo mistério de
ser mãe de Jesus a coloca numa posição

privilegiada na história de
salvação, elevando - a acima
de todas as criaturas. Tudo
isso por meio do seu “sim”. O
sim verdadeiro e santo amor.
Por isso queremos pedir um
pouco de sua coragem, para
darmos o “sim” necessário
à realização do plano de
Deus em nós. Sejamos como
Maria, amáveis, responsáveis
e fiéis. No segundo domingo
do mês, comemoramos o Dia das Mães,
que na verdade é todo dia, pois mãe não
tem férias, assim como não tiramos férias
de Deus. A mãe exerce sua maternidade
até o fim. São Bernardo, devoto Mariano,
dizia que o Coração de Maria Santíssima
é como um quadro onde estão pintados
todos os sofrimentos de seu filho.
Os espinhos que ferem a cabeça de
Jesus, os pregos que transpassam os pés,
as mãos, as feridas que lhe cobrem os
ombros, os insultos, as angústias, tudo isso
está visivelmente esculpido no coração da
Santíssima Virgem. Nos corações das mães,
também estão cravados os sofrimentos de
seus filhos. Por isso, todo o povo cristão
soube sempre chegar a Jesus através de

Maria. Com uma experiência
constante de suas graças e
favores, chamou-a onipotência
suplicante e encontrou em
Maria a medianeira de todas
as graças.
Como a Virgem Maria, as
mães têm seus sofrimentos
e dificuldades; confiemos
nossas tribulações à Maria
Santíssima, pois nas suas
aparições ela repete: rezai pela conversão
dos pecadores! Devemos fazer o que
Maria nos pede; e ela nos pede apenas
para obedecer o Filho Jesus: “Faça o que
ele mandar” (Jo, 2,5 b).
São vários seus títulos e muitos
tratamentos especiais. Podemos e
devemos tratá-la com respeito, dignidade
e carinho. Que a exemplo de Maria, as
mulheres sejam mães com docilidade,
paciência e serviço. Tudo recheado com
fartas doses de amor para exercerem o
dom desta linda e especial missão: Maria,
Mulher e Mãe. Maria mãe de Jesus, rogai
por nós e por todas as mães!
Padre Luciano Batista, ms – Vigário Paroquial

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

2574-9465

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

A

mar alguém significa, também,
reconhecer-lhe o poder de nos fazer
sofrer. Machucado é o coração, cujo amor
só obtém como resposta, a indiferença,
a recusa e o desprezo. Isso é verdadeiro,
para nós que amamos tão pouco e tão mal.
Isso é absolutamente verdadeiro para
Deus, que, segundo são João, é amor. As
lágrimas de Maria em Salette são sinal da
ternura de Deus; ternura desconhecida e
desprezada. Sinal acessível para nós. Deus
sempre falou aos homens por meio dos
homens, através de sinais e linguagem
humana.
Que sinal melhor poderia
expressar o sofrimento de Deus, senão
pelas lágrimas de sua Mãe, Ela que se
manteve de pé junto à cruz? Uma vez que
recusamos a Deus, em nossa vida e em
nosso mundo, Aquela que foi incumbida
de orar sem cessar por nós, não pode fazer
outra coisa por nós. Só lhe restam olhos
para chorar. Essas lágrimas são, para nós,
a expressão da intensidade de seu amor e
de sua impotência diante de nossa recusa.
Tal é a realidade a que somos chamados a
descobrir.
Certa vez, um casal, numa manhã de
Verão, respondeu a seu filhinho de sete

a oito anos de idade, no local
da Aparição: “Nossa Senhora
chora porque somos maus e
não amamos bastante a Jesus”.
Embora em diferentes formas,
a mesma cena continua a se
repetir. Maximino já dizia:
“Dir-se-ia que se tratava de uma
mãe que havia sido maltratada
pelos próprios filhos e que se
havia refugiado na montanha
para chorar.” Falamos dessas
lágrimas no presente, pois
são uma realidade hoje. As
palavras que as acompanham também são
expressas no presente: “Se meu povo não
quer submeter-se, sou forçada a deixar cair o
braço de meu Filho. Há muito tempo que sofro
por vós!”
Maria, incessantemente, se preocupa com
os “irmãos de seu Filho, cujo peregrinar não
acabou ainda e se encontram envoltos em
perigos e provações”. A presença definitiva
de Maria, junto a Deus, nos garante sua
incessante presença em nossa vida. É
assim que, para nos incitar ao seguimento
de Cristo, Deus escolheu Maria, e Maria
escolheu as lágrimas, lágrimas a nos

dizer que “jamais poderemos
compensar a aflição que assumiu
por nossa causa”, lágrimas
de luz, a nos dizer que, na
glória, hoje, sua maternal
preocupação para conosco
é permanentemente atual.
Por duas vezes, a Virgem
nos revela o motivo de
suas lágrimas. O primeiro
é a impotência de seu Filho
diante de nossa indiferença:
“Se eu quero que meu Filho não
vos abandone, sou incumbida
de suplicá-lo sem cessar... e vós nem fazeis
caso!” O segundo é nossa falta de atenção
aos acontecimentos, nosso apego às coisas
que passam, o não-reconhecimento de
nossa responsabilidade. Insensíveis ao
essencial, nós nos angustiamos por coisas
que passam. Nós nos deixamos absorver
pelo provisório, em vez de simplesmente
dele nos servir para nos constituir um
tesouro “onde o ladrão não invade, nem as
traças destroem”.
Texto de Padre Marcel Castell, ms – Compilado por Jorge
Marquesi, leigo saletino

NOTÍCIAS DE ROMA

D

esde que foi para Roma, Itália, servir na
sede da Congregação dos Missionários
de Nossa Senhora da Salette, Padre Adilson
Schio, ms, tem escrito, mensalmente,
relatando suas atividades e compromissos
e manifestando sua saudade, para todos os
religiosos e leigos saletinos aqui do Brasil.
O Informativo Salette passa a publicar, a
partir desta edição, seus comunicados, uma
forma de manter atualizada sua memória e
presença entre nós. A Redação.
“Meus caros irmãos de Província,
Completo os 26 meses a serviço do Conselho
Geral estando aqui na Casa Geral em Roma.
Nestes dias, por aqui, tudo é preparação para
o Conselho de Congregação que começará
dia 20 de maio, em Luanda-Angola. Como
um dos temas centrais desta reunião será
a “Pesquisa da Formação Inicial” estamos
preparando todos os textos nas diversas

línguas, para esta análise-discussão. Hoje,
se completam exatamente 3 anos que fomos
eleitos, portanto chegamos à metade do nosso
mandato, resta-nos outros 3 anos e alguns
(vários) desafios que em uma avaliação entre
nós começamos a planejar. Neste último
mês tivemos o Encontro dos Reitores dos
Santuários Saletinos, na Montanha da Salette,
com a participação, aí do Brasil, de Daniel,
Marcos Reis e Marcos Almeida. O Padre Atico
também esteve conosco como conferencista
neste encontro. Vocês já devem ter recebido
a carta final do encontro ou receberão nos
próximos dias. Estando no Santuário da França,
encontrei com o Padre Leonir, que foi levar os
3 brasileiros. Assim, erámos em 6 do Brasil no
Santuário. Sempre é bom encontrar os irmãos.
Foi uma alegria.
Nestas
duas
últimas
semanas
tenho
experimentado um pouco de aflição, pois
a saúde de minha mãe não está boa. Ela já

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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tem 76 anos e esteve
internada no Hospital.
Agradeço a presença
do Padre José de
Oliveira, Alfredinho e
Ângelo, junto a minha
família e com minha
mãe neste momento
que vivemos. Peço-vos
a oração pela sua saúde. No mais, aqui em
Roma, as flores já são uma realidade e o calor
já nos fez “abandonar” as blusas e os casacos.
Me alegro que vou encontrar com o Padre
Edegard, em Angola, e poderemos matar
a saudade e poderei saber mais notícias de
todos vocês.
Um abraço bem fraterno a todos e que
este Tempo Pascal seja, para nós, a certeza
do Cristo presente em nosso ministério e
animando o nosso trabalho. Abraços a todos.
Padre Adilson

