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NOVOS CRISMADOS

Pouco mais de sessenta pessoas, entre jovens e adultos, receberam o
Sacramento da Crisma, no mês passado.
ROMARIA DE
CORPUS CHRISTI

Pela 24ª. vez consecutiva, a Romaria de Corpus Christi rumou para
o Seminário Salette, em Marcelino
Ramos (RS)

LEGIÃO DE MARIA

FESTA JUNINA

Legionários Marianos encontram-se no Santuário
Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP).
As noites juninas favoreceram o clima da Festa; apesar do frio, muita alegria,
música, dança e comidas
típicas.
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IMAGEM OU SOMBRA?
Já se passou metade do ano, muito foi feito
e ainda temos muito a fazer. Sempre teremos muito a fazer até que todos tenham vida
e vida em plenitude. Há milhares de anos
nos foram dadas orientações de como viver
em comunidade, como irmãos, todos livres. Ainda estamos aprendendo com essas
orientações, trabalhando para sermos o que
nos foi predestinado pelo Criador. Ele nos
criou livres, à Sua imagem e semelhança,
por amor e para amar.
Quando abrimos mão da liberdade nos
tornamos sombras, sem luz, diferentes da
vontade doa Pai. Sempre que, por nossa
vontade, vaidade e egoísmo, escolhemos
caminhos diferentes daquele mostrado pelo
Filho, nos escravizamos. Ser livre é ter
a vontade de amar a Deus acima de tudo.
Jesus Cristo nos ensinou que amar é servir.
Então, para sair da sombra e ser imagem, é
necessário servir a Deus servindo ao outro,
como nós gostaríamos de ser servidos.

Ao nos perdermos,
também é necessário ter vontade
para voltar ao caminho. Vontade de
retornar, converter,
reconciliar. Querer se reconciliar
com Deus, consigo
e com os irmãos.
Para isso o “sim”
deve ser inteiro, não na nossa medida, mas
na medida do Pai: “Se quero que meu Filho
não vos abandone, sou incumbida de suplicá-lo sem cessar por vós. E vós nem fazeis
caso.” (Mensagem da Bela Senhora).
Somos tantos e ao mesmo tempo somos
poucos: “Enviai senhor operários para a
Vossa messe, pois a messe é grande e os
operários são poucos”. Com vontade todos
juntos, misturados e alegres!
José Carlos Ávila Aira
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
Caríssimos irmãos e irmãs!
Vamos iniciando mais um semestre. Nosso
sentimento é de agradecimento a Deus por
tantas coisas que aconteceram neste primeiro semestre: Quaresma, Páscoa, Pentecostes, Trindade, Corpus Christi, Festa Junina...
Muito trabalho pastoral, muita vida em cada
reunião que vamos acompanhando, muita
participação e colaboração. Tudo isso nos
faz dizer: Obrigado Senhor!

rezaremos também
pela nossa paróquia, pelos nossos
paroquianos, pelos nossos jovens,
pela nossa Família,
pela nossa Festa e
já viveremos esse
clima de louvor e
de agradecimento
à Mãe de Deus.

E apenas estamos no meio... O segundo semestre vai começando e muitas novidades
vêm por aí. Neste mês acontece a Escola de
Justiça e Paz, promovida pelos Missionários
de Nossa Senhora da Salette e alguns dos
nossos paroquianos também participarão
dessa Escola. Outra graça que já se anuncia
é que já vamos preparando a Festa de Nossa Senhora da Salette. E este ano será um
grande momento para nosso Santuário que
vai celebrando seus 75 anos. Todo nosso
empenho já está voltado para que seja uma
grande Festa!

Por tudo isso tome o mês de julho como um
convite para se preparar para Festa de Nossa Senhora, deixe que ela, como Mãe, leve
seus pedidos a Deus, deixe que ela continue
mostrando o caminho que conduz ao seu Filho. Deixe que ela, como Mãe, possa estar
ao seu lado, deixe que ela como mãe passe
a frente de todas nossas dificuldades, dando-nos ânimo, coragem e esperança e viva
este segundo semestre com muita esperança
e louvando a Deus pelos 75 anos de história
do Santuário Nossa Senhora da Salette em
São Paulo.

Este ano, de certa forma, já podemos dizer
que a Festa da Salette vai começar no mês
de julho, pois, levaremos os seus pedidos
à montanha da Aparição de Nossa Senhora
por meio da peregrinação que será feita ao
Santuário da Salette nesse mês. Seus pedidos serão colocados aos pés da Virgem Mãe,
no Santuário da Salette na França e assim

Inicie esse novo semestre com ânimo novo
tendo a certeza que Nossa Senhora da Salette continua intercedendo por você e sua
família e que ela vai à nossa frente! Nossa
Senhora da Salette, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós!
Pe. Marcos Queiroz, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

É HORA DA FAMÍLIA!
Quase todas as Paróquias e Comunidades celebram, com beleza e entusiasmo, a Semana da Família, que
tem início sempre com o Dia dos Pais
e termina no sábado seguinte. Mas
algumas Paróquias e Comunidades,
mesmo tendo pessoas de boa vontade, celebram a Semana da Família
de maneira sofrível, apresentando,
apenas, uma pequena mensagem no
Dia dos Pais e, talvez, uma atividade
durante a semana.
O que ocorre? Por que algumas comunidades não conseguem preparar bem esta ação pastoral? Em primeiro lugar, devemos ter claro que,
para preparar com esmero a Semana
da Família, não é suficiente a boa
vontade. Em segundo lugar, é necessário que se observe qual o lugar do
evangelho da família na catequese,
na liturgia, na pregação dos sacerdotes, ou seja: será que a evangelização
da família está no centro de atenções
da Paróquia? Em terceiro lugar, há
subsídio adequado sobre a família
para organizar a referida Semana?
Caso sua Comunidade ou Paróquia
esteja na situação acima descrita,
não desanime. Temos ainda um mês
e há tempo suficiente para dar um
passo de qualidade no cuidado com
a família. Não organizem a Semana
da Família somente para ter uma atividade, mas façam como quem acredita na família como ‘lugar’ onde se
vive o amor, como espaço privilegiado a fim de ensinar as novas gerações a amar e serem amadas.

vendas@tejo.com.br

Iniciando a preparação da Semana da Família com uma
motivação alta à medida do
próprio Deus, em Jesus Cristo,
não faltará criatividade, compromisso genuíno, dedicação
e ousadia. Como exemplo,
vejam como o Papa Francisco
acredita na família: “É o lugar
onde se aprende a amar, o centro natural da vida humana. É
feita de rostos de pessoas que
amam, dialogam, sacrificamse pelos outros e defendem a
vida, sobretudo a mais frágil
e débil. Sem exagerar, poderse-ia dizer que a família é o
motor do mundo e da história.
” (Papa Francisco, aos participantes da Plenária do Pontifício Conselho da Família)
Além da motivação e da criatividade, devemos nos apoiar
em subsídios adequados e
atualizados. Nesse ponto, a Comissão Episcopal para a Vida e a Família nos ajuda muito, pois edita todos
os anos a “Hora da Família”, com
um tema específico sobre a evangelização da família e belíssimas sugestões de celebrações e encontros
de estudo.
A edição 2015 do “Hora da Família”
propõe para reflexão “O amor é a
nossa missão: a família plenamente viva”, e traz na capa do subsídio
uma imagem do papa Francisco
rodeado de crianças alegres com
balões, celebrando a família. O amor
é a nossa missão; é, também, o tema

do 8º Encontro Mundial das Famílias, que acontecerá em setembro
nos Estados Unidos, com a presença
do Papa Francisco.
A “Hora da família” está disponível
nas livrarias, mas caso vocês não
consigam encontrar, entrem em contato com a Cúria Regional ou com os
Coordenadores da Pastoral Familiar
da Região Episcopal, que nós estaremos à disposição para ajudar nesta bela missão em favor da família,
porque o Amor é a nossa missão.
Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal para a Região Santana

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

PARA UMA BOA COMPREENSÃO DOS DOCUMENTOS CONCILIARES

E

ste artigo tem, por objetivo, ajudar
a muitos cristãos católicos a terem
uma boa e justa compreensão do
significado dos documentos que foram
refletidos, elaborados e promulgados durante as Sessões do Concílio Vaticano II,
sobre os quais, ainda hoje, existem dúvidas em relação do que é e não é obrigatório colocar em prática (executar).
Os Concílios foram sempre concluídos
com a promulgação de algum tipo de Documento, entendido, desde então, como
resultado das decisões da assembleia e
que se torna normativo para a vida de
toda a Igreja. A natureza e o estilo desses
Documentos variam durante a história,
não obstante mantenham invariavelmente sua função de definir a doutrina,
a disciplina ou, no caso do Vaticano II,
a vida da Igreja de um modo geral. Os
Documentos resultados do Vaticano II
refletem inevitavelmente a amplitude e
complexidade dos temas debatidos nas
Sessões conciliares abrangendo um leque
variado de questões que tratam da vida
interna da Igreja, assim como de sua missão no mundo e, por decorrência, da sociedade contemporânea.
Da lista de documentos exarados pelo
Concílio Vaticano II constam: quatro
Constituições (duas dogmáticas: Lúmen
Gentium, Dei Verbum; uma pastoral: Gaudium et Spes, uma designada simplesmente Constituição: Sacrosanctum Concilium);
nove Decretos (ínter Mirifica, Oríentalíum
Ecclesiarum, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus, Perfectae Caritatis, Optatam
Totius, Apostoucam Actuosttatem, Ad Gentes, Presbyterorum Ordinis); três Declarações (Gravissimum Educationis, Digntats
Humanae, Nostra Aetate).

As Constituições representam o cerne do
ensino conciliar: sobre a Sagrada Liturgia,
o Mistério da Igreja, a Revelação Divina
e a Igreja no mundo atual. As constituições são de grande autoridade e versam
sobre os principais temas abordados pelo
Concílio. São atos solenes do Magistério
e o adjetivo “Dogmático” significa que
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seu objeto são as verdades da fé; já o adjetivo
“Pastoral” significa que
seu objeto são as proposições de orientações e
determinações concernentes à vida cristã nas
circunstâncias históricas de um determinado
tempo.
Os Decretos nos Concílios anteriores ao
Vaticano II indicavam
indistintamente todos
os textos votados e promulgados
(Decretos
dogmáticos e Decretos
disciplinares). O Vaticano II reservou para este
gênero de Documentos os assuntos mais
delimitados do que os abordados pelas
constituições. As Declarações conciliares
são um gênero criado pelo Vaticano II; revestidas da autoridade conciliar, dirigem-se a toda a humanidade, e não somente
aos católicos.
Com conteúdos e linguagens distintas,
esses Documentos ofereceram para a
Igreja os propósitos de “aggiornamento”
(atualização) pretendidos por João XXIII
e formulados pelos padres conciliares durante as quatro Sessões do grande Sínodo.
Ademais, cada qual produziu diferentes
frutos durante o processo de recepção do
Concilio pelo mundo afora. Ainda que
não constituam um corpo orgânico de
doutrina, os Documentos representam o
espirito do Vaticano II e se apresentam
no conjunto e nas partes como decisão do
Magistério extraordinário da Igreja
Da lavra dos papas João XXIII e Paulo
VI, foram emitidos outros Documentos
dirigidos ao Concilio: a) a Constituição
Apostólica, com a qual João XXIII convocou o Concílio em 25 de dezembro de
1961 e fixa o ano de 1962 como a data para
a reunião dos padres conciliares na Basílica Vaticana, em data que seria divulgada
posteriormente. O adjetivo “apostólica”

indica que se trata do
Apóstolo Pedro que fala
pelo seu sucessor no
pastoreio da Igreja; b)
a Carta Apostólica de
2/2/1962, com a qual
estabeleceu a data de
11/10/1962 para o início do Concílio. A carta
foi dada como “motu
proprio”, isto é, por iniciativa do próprio papa,
com pleno conhecimento de causa, com a qual o
Santo Padre recomenda
particular empenho aos
fiéis sobre uma questão
específica; c) outra Carta Apostólica foi escrita
por Paulo VI para o encerramento do Concílio, em 8/12/1965.
Se nem todos os Documentos, do ponto
de vista jurídico, têm o mesmo peso, a
aceitação que todos os fiéis devem dar
ao Concílio foi explicitamente declarada
pelo papa Paulo VI na Carta Apostólica
de encerramento: “Mandamos e ordenamos
que tudo quanto foi estabelecido conciliarmente seja observado santa e religiosamente por
todos os fiéis, para glória de Deus, honra da
santa mãe igreja, tranquilidade e paz de todos
os homens”. Documentos são importantíssimos, mas convém recordar as palavras
do papa Francisco, que gosta de dizer: “a
Igreja é mãe, e não se conhece a mãe por correspondência. A mãe dá carinho, toca, beija,
ama. Quando a Igreja, ocupada com mil coisas, descuida dessa proximidade, se descuida
disso e só comunica com Documentos, é como
uma mãe que se comunica com seu filho por
carta” (Entrevista concedida à Rede Globo
de Televisão em 28 de julho de 2013). Os
Documentos conciliares não são lei morta, servem para animar o espírito evangélico na Igreja, a serviço da humanidade.
(Cf. Dicionário do Concílio Vaticano II,
São Paulo: Paulus/Paulinas, 2015)

Irmão Flavio Jardim Silva, ms

CELEBRAÇÃO DO CRISMA

E

m busca de fortalecimento
e crescimento na fé, além
de compromisso com Deus,
um grupo de quarenta e sete
jovens e dezessete adultos,
fez sua preparação para o Sacramento da Crisma, durante
cerca de um ano e meio, aqui
no Santuário Salette, de São
Paulo (SP).
Essa preparação, extensa e
com forte conteúdo, segundo
as orientações da Igreja, viu seu ápice
acontecer na celebração ocorrida no
dia 7 de junho passado, às 15h, com
a presidência de Dom Sérgio de Deus
Borges, Bispo da Região Episcopal
Sant’Ana, e concelebrada pelo Padre
Marcos Queiroz, ms, Pároco e Reitor
desta Paróquia e Santuário.
Esse novo grupo de crismados assumiu o compromisso de ser cartas vivas, mensageiros de Deus neste mundo conturbado, que pede renovação e
esperança; compromisso e solidariedade; reconciliação e perdão.
A celebração, sempre muito bem pre-

parada pelas equipes responsáveis de
catequistas, ocorreu de forma alegre e
descontraída, e contou com a presença de jovens músicos do Santuário.
A condução de Dom Sergio de Deus,
sempre acolhedora e motivadora,
trouxe mensagem de fé e esperança na tarde ensolarada daquele
domingo.

principalmente os jovens e
crianças, nos leva a acreditar
numa Igreja totalmente comprometida com a renovação
e missionariedade, abrindo
espaços para que esse novo
grupo de crismados, possa
viver sua fé de modo consciente e comprometido com
as coisas do Reino de Deus.
As portas das diversas pastorais e movimentos abrem-se a
esses novos crismados que, certamente, encantados e entusiasmados, estão
ávidos para vivenciarem seu compromisso recém assumido.

Padre Marcos Queiroz pôde, mais
uma vez, preencher os corações
dos presentes, com seu costumeiro
entusiasmo. Seu voto de confiança
na juventude, demonstrado não
somente nessa celebração, mas em
todas as atividades que envolvem,

O VÔO SUBLIME

A

águia empurra gentilmente seus
filhotes para a beirada do ninho.
Seu coração maternal se acelera com
as emoções conflitantes, ao mesmo
tempo em que ela sente a resistência dos filhotes aos seus persistentes
cutucões. “Por que a emoção de voar tem
que começar com o medo de cair? ” – pensou ela...
Como manda a tradição da espécie, o
ninho estava localizado bem no alto
de um pico rochoso, nas fendas protetoras de um dos lados dessa rocha.
Abaixo dele, somente o abismo e o ar

para sustentar as asas
dos filhotes. “E se justamente agora isto não
funcionar? ” – tornou a
pensar a mãe-águia.
Apesar do medo, a
águia sabia que aquele era o momento. Sua
missão maternal estava
prestes a se completar. Restava ainda
uma tarefa final: o empurrão. A águia
tomou-se de coragem que vinha de
sua sabedoria interior. Enquanto os
filhotes não descobrissem suas asas,

não haveria propósito
para sua vida. Enquanto eles não aprenderem
a voar, não compreenderão o privilégio que
é nascer águia. O empurrão era o maior
presente que ela podia
oferecer-lhes. Era seu
supremo ato de amor. E então, um a
um, ela os precipitou para o abismo...
E eles voaram!
(Trecho do livro Insight, de Daniel de Carvalho Luz, Spazio
Publicidade e Propaganda S/C Ltda.)

ANDORRA
2206-4435
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Comunidade em Revista
dia 01/06

de 03/06 a 08/06

CORPUS CHRISTI E A CATEQUESE

ROMARIA DE CORPUS CHRISTI –
MARCELINO RAMOS (RS)

A

celebração de Corpus
Christi, em nossa Paróquia, é bastante atrativa, começando com o envolvimento
das famílias, pais e crianças,
que estão em preparação para
a Eucaristia. As catequistas
dão o tom da celebração: as
crianças devem produzir um
trabalho manual – pinturas
de temas eucarísticos – que
são colocados no piso da nave
principal da igreja, formando
um tapete, por onde passará o Santíssimo. Neste ano, a
celebração aconteceu no dia
01.06.2015, às 20h, com a presidência do Padre Luciano Batista, ms, Vigário Paroquial, que

participou, não só da dramatização com os bonecos de pano,
bem como, da leitura e reflexão do Evangelho e da adoração do Santíssimo. Momento
sempre esperado, o final da
celebração, Padre Luciano
chamou as crianças ao redor
do Altar mor, e os abençoou,
um a um, com o Santíssimo.
Curiosa a reação das crianças,
que nunca haviam passado
por experiência semelhante:
olhos arregalados, alguns faziam o Sinal da Cruz, outros
ameaçavam tocar o Santíssimo
e outros simplesmente se quedavam maravilhados. Os pais?
Muitos choravam...

D

e forma ininterrupta nos últimos vinte e
quatro anos, nossa Paróquia
promoveu a Romaria de
Corpus Christi, com destino ao Seminário Salette,
em Marcelino Ramos (RS).
Essa atividade, agora de responsabilidade do Grupo de
Leigos Saletinos Dom Pedro
Sbalchiero Neto, engloba os
paroquianos em geral, que
desejam participar dessa
Romaria, celebrando a data
religiosa junto à comunidade de fieis católicos daquela

dia 02/06

REUNIÃO DO CPP – CONSELHO PAROQUIAL DE PASTORAIS

P

reparação para a
Festa da Padroeira – A reunião de
maio do CPP, por necessidade, foi transferida para
o dia 02.06.2015, às 20h30,
no Salão de Festas do Santuário. Nessa oportunidade, as pastorais, grupos e
movimentos, receberam a
primeira versão das atividades relacionadas à Festa da Padroeira, cuja Missa
de Abertura ocorrerá no dia
31.08.2015, às 20h, e, a partir do dia seguinte, ou seja,
01.09.2015, começará o Novenário. Nove dias de religiosi-
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dade e espiritualidade, tendo
como tema principal: “Seguir
a Jesus, como Maria nos lembrou em Salette”. Nos quatro
primeiros dias, a Novena
acontecerá nas Paróquias
Nossa Senhora dos Praze-

res, Santa Joana D’Arc,
Santa Rosa de Lima e
Menino Jesus, respectivamente. E, nos últimos
cinco dias, a Novena
será realizada no Santuário Salette. Toda a
programação,
assim
como, todos os procedimentos, estão em poder
dos coordenadores pastorais, que, aos poucos,
vão divulgando e ultimando
os preparativos. Agende-se e
não perca. Setembro vem aí,
é hora de retribuir, ainda que
pouco, tudo o que Nossa Senhora tem feito por nós.

cidade gaúcha. Não somente
os religiosos saletinos, mas,
a comunidade toda local,
acolhe os romeiros, propiciando-lhes uma estada
maravilhosa. Neste ano, a
Romaria foi conduzida pelo
Padre Renildo Brito, ms,
responsável pela Casa de
Formação, aqui em S. Paulo
(SP), que se fez acompanhar
pelos seminaristas Moiseis,
Advan e Oscar. O ponto alto,
certamente, foi a Procissão
de Corpus Christi, realizada
no início da noite, sob a luz
de velas, percorrendo as dependências externas do Seminário. Os noviços, que lá
estão em atividade, prepararam uma Gincana, possibilitando momentos de alegria
e lazer, complementado pelo
grupo de cantos italianos, ali
da redondeza. Teve ainda o
passeio de Maria Fumaça, a
visita ao Parque Aquático da
Cidade e, na volta, passando
por Curitiba (PR), o Café da
Manhã no Instituto Salette,
sede da província dos Missionários Saletinos no Brasil
e a missa no Santuário Salette de Curitiba, revendo
amigos e o Padre Renoir,
que presidiu a celebração.
Muitos que lá estiveram, já
estão se cadastrando para a
Romaria do próximo ano.

04/06

13, 14, 20 e 21/06

CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTI

FESTA JUNINA DO CENTRO SOCIAL

Q

P

rocissão, Missa e Tapete – A procissão teve
início às 15h, partindo da Capela Santa Cruz e
caminhando pelas ruas Voluntários da Pátria e Artur
Guimarães, até atravessar a
Dr. Zuquim e adentrar as dependências do Santuário Salette. À frente do cortejo, conduzindo o Santíssimo, vinha
o Padre Bolívar Hauck, ms. A
missa foi presidida pelo Padre Marcos Queiroz, ms, cujo
início se deu às 16h. Um vasto tapete composto de rou-

pas – artigos de cama, mesa,
banho e roupas de crianças
– decorava a nave principal
da igreja. Por sobre o tapete,
o Santíssimo passou. Essas
roupas, doadas pela comunidade, foram entregues ao
Centro Social, onde foram
vendidas durante o bazar,
especialmente montado para
esse fim. A renda da venda
desses produtos reverteu
para o próprio Centro Social,
no serviço de atendimento
dispensarial e de outros serviços prestados.
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ROMARIA AO SANTUÁRIO NACIONAL
DE NOSSA SENHORA APARECIDA –
LEGIÃO DE MARIA

A

nualmente, sempre no
primeiro domingo do
mês de junho, a Legião de
Maria promove a Romaria ao
Santuário Nacional de Nossa
Senhora Aparecida, levando
legionários de todo o Brasil.
Neste ano, a data ocorreu em
07.06.2015. A Sra. Tania Chalita da Silva Machado, Presidente do Comitium Reconciliatrix,
que coordena todos os grupos
de legionários marianos da

uatro dias, melhor dizendo, quatro noites de pura
convivência. Paroquianos, visitantes, vizinhos e funcionários, todos motivados para a
comemoração dos santos juninos. Desde o portão de entrada, passando pelo hall do Santuário e encaminhando-se para
o pátio dos fundos, o Santuário
estava decorado com motivos
juninos. Eram bandeirolas,
quadros, barracas e pessoas
devidamente caracterizadas
para a festa. Comida em abundância; o quentão e o vinho

quente esquentaram as noites
paulistanas. O som ecoava
pelos arredores, e a quadrilha
– diversos grupos – rodeava a
fogueira. Claro, o Bingo corria
solto no Salão, distribuindo
prendas e momentos de lazer.
Apesar de toda a concorrência
de escolas e de outras paróquias, que também celebraram
os santos juninos, a Festa, promovida pelo Centro de Assistência Social Nossa Senhora
da Salette, foi um sucesso em
todos os sentidos.
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CRIAÇÃO DO MUNDO

á muitos anos a Catequese Familiar promove dois
dias de formação para pais e
crianças que estão se preparando para a Eucaristia, sendo um
no primeiro semestre e o outro
no segundo semestre de cada
ano. Numa determinada data,
cada grupo de catequisandos
promove sua formação, elaborando um trabalho que mostra
a Criação do Mundo, segundo
o Livro do Gênesis. Esse trabalho exige leitura e reflexão do
texto bíblico, sempre aliado
com um tema atual. Neste ano,

a pastoral definiu o tema da
Campanha da Fraternidade de
2015: “Eu vim para Servir”. Os
trabalhos foram apresentados
à comunidade durante a Missa das 09h, do domingo dia
14. Padre Marcos Queiroz, ms,
Reitor e Pároco, presidiu a celebração, convocando as crianças para participarem com ele
da Homilia. Os comentários
ao final da missa diziam que,
se fosse combinado antecipadamente, não teria dado tão
certo.

Região Episcopal Sant’Ana,
levou um grupo de legionários aqui do Santuário Salette
de S. Paulo (SP). O grupo foi
acompanhado pelo Padre Luciano Batista, ms, nosso Vigário Paroquial. Os legionários
que acompanharam a Romaria pertencem aos três grupos
aqui da Paróquia: Nossa Senhora da Anunciação, Nossa
Senhora do Caminho e Nossa
Senhora da Salette.
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Livro do Mês

Língua Portuguesa

s
gôndolas de
hortifrutigranjeiros
no
supermercado,
numa
quarta-feira
qualquer, estavam muito bem
arrumadas. Os
produtos estavam bem fresquinhos, pareciam terem
sido colhidos poucos minutos atrás. A senhora ao
lado, bem vestida, e aparentando inteligência superior,
comentou, sem destacar a
quem o comentário era dirigido: “O alface está caro”. E
a boa aparência foi ruindo,
ruindo e desapareceu.
Amigo leitor, realmente, a

alface não só está
cara, mas está custando os olhos da
cara. Alface é palavra feminina,
portanto, pede o
artigo feminino.
A senhora, que
num
primeiro
instante encantou, poderia ter dito: “O
pé de alface está caro”. E aí
sim, a frase estaria correta,
porque o artigo combinaria
com “pé”.
Mesmo a alface estando cara, é bom saboreá-la
numa salada, principalmente se acrescentarmos
tomate e cebola à salada. E,
claro, bem temperada. Bom
apetite.

“J

onas”,
de autoria de Nelson
Kilpp, editado pela Vozes, é um livro instigante, nos convida a ir além
da “história
da baleia” e
a participar
do processo
de conversão
de um homem que considerava Deus propriedade
exclusiva de seu povo. Em
época de retrocesso ecumênico e disputa pelo mercado religioso, o livro nos
mostra que a mensagem
bíblica ensina a valorizar a

expressão de fé
de outras pessoas e a admirar
a abrangência
da atuação misericordiosa de
Deus.
A mensagem do
livro de Jonas é
como uma pérola escondida.
Para encontrar
essa pérola temos de observar o jeito do autor narrar a
história de Jonas. A mensagem não está numa única
frase do texto, mas, no todo
do enredo e das palavras,
e, muitas vezes, nas entrelinhas. Sinta-se encorajado a
ler este livro.

LENDA ÍNDIA

C

onta-nos uma velha lenda
índia norte-americana que
um rato tinha medo de gatos.
Um dia, encontrou um mágico
e lhe falou sobre seu medo. O
mágico transformou o rato em um
cachorro e este não teve mais medo
de gatos. Mas, o rato, transformado
em cachorro, encontrou um tigre e
teve medo. Novamente, o mágico
o socorreu e o transformou em um
lobo.

o mágico novamente e este disse-lhe:
“Vou transformá-lo em rato novamente,
pois, apesar de ter o corpo de um lobo,
você tem um coração de rato”.

Assim, o rato, transformado em
cachorro, transformado em lobo,
não tinha mais medo, de nada. Até
que encontrou um valente caçador
e ficou com muito medo. Procurou

O medo é uma emoção forte, que
nos tolhe, que nos imobiliza. Pense
que você é a criatura feita à imagem
de Deus, portanto, transforme seu
coração, abra-se para a liberdade,
para a esperança.

Somos assim, deixamo-nos levar pelo
medo das consequências e deixamos
de agir. Deixamo-nos levar pelo medo
da falta de segurança, pelo medo da
doença, pelo medo da pobreza, pelo
medo de ser mal compreendido, e, às
vezes, temos até medo de Deus.

Um Cartão Postal
da Zona Norte
A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte
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E deixe-se levar pela sabedoria de
Deus e não tenha medo de agir.
Mario Apone
Leigo Saletino

Santos do Mês

Gizela
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SANTA ISABEL

sabel de Aragão,
nasceu em Saragoça,
Espanha,
em 1270. Era filha
de Dom Pedro III,
herdeiro do reino
de Aragão e de D.
Constança de Navarra. Recebeu sólida educação moral
e, com 12 anos, casou-se com Dom Dinis, rei de Portugal,
com quem teve dois
filhos. Tinha por hábito reunir
os pobres para lavar-lhes os
pés, vesti-los e alimentá-los.
Via, em cada pobre, a imagem
de Jesus Crucificado. Dom Dinis não escondia sua predileção por Afonso Sanches, seu
filho bastardo e, por esse motivo, seu filho Afonso decretou
guerra ao pai. Entre a iminência de um combate entre pai
e filho, Isabel tentou mediar
uma concórdia e, como não
conseguisse, se interpôs entre
os dois exércitos. Com essa
atitude, comoveu pai e filho
e obteve a paz. Em 1325 ficou
viúva e ingressou no Claustro
de Santa Clara, em Coimbra,
e dedicou-se, exclusivamente,
ao serviço de Deus e dos pobres. Milagres atribuídos à rainha tornaram-se lendários em
Portugal, onde foi idolatrada

pelo povo. Com
o Sinal da Cruz
curava os doentes que iam procurá-la e, com
beijos,
curava
leprosos.
Porém, seu milagre mais conhecido aconteceu
quando ela encheu seu vestido com moedas
de ouro e pães
para doar aos
pobres e foi surpreendida pelo
marido, que perguntou o que
ela levava no avental. Confusa,
ela respondeu: “são rosas”. Ao
exigir que ela mostrasse o que
tinha no avental, para espanto
de ambos, caíram no chão dezenas de rosas. Morreu no dia
4 de julho de 1336, na Vila de
Extremoz, durante uma viagem feita com o objetivo de
evitar a guerra entre Portugal
e Castela. Seu corpo foi levado
para o Convento de Santa Clara, onde se encontra absolutamente intacto. Foi canonizada
em 25 de maio de 1625, pelo
Papa Urbano III. A principal
missão de Santa Isabel foi a de
ser Pacificadora e Mensageira
da Paz. Salvou seu lar e a própria dinastia, uniu os povos,
reis e príncipes.

S

SÃO BENTO

ão Bento nasceu em Núrsia, Itália, por
volta de 480, em
meio aos conflitos entre os
reinos bárbaros.
Escreveu obras
que constituem
a base para a
fundação das ordens monásticas
ocidentais. São
Bento pertencia
a uma família
aristocrata, que
o enviou para Roma para estudar retórica e filosofia. Com 20
anos se tornou eremita e morou em uma gruta, nos Montes Abruzzi, por vários anos.
Ali recebeu o hábito e reuniu
vários discípulos, congregando-os em 12 mosteiros, com
12 membros cada um. Viveu
algum tempo entre os monges de Vicovaro, que o elegeram prior e depois tentaram
matá-lo em virtude da dura
disciplina imposta por ele. Por
volta de 530, fundou o Mosteiro de Monte Cassino, fechado
nos quatro lados e aberto para
a luz do alto. Ali redigiu sua
célebre “Regra”, que seria o
guia de todas as comunidades
monásticas posteriores. Nessa
obra expunha, de forma simples e direta, as normas básicas

de organização
do mosteiro, que
devia ser regido
pelo trabalho e
meditação. Os
monges escolheriam um abade
que ocuparia o
posto de forma
vitalícia e deveria ter como guia
o amor e a compreensão. A cruz
e o arado tornaram-se sua expressão. Embora
São Bento se tenha inspirado
em diversas fontes anteriores,
integrou-as num espírito novo,
de moderação e pragmatismo.
Os monges de sua ordem chamam-se beneditinos. Ao longo dos séculos, o Mosteiro de
Monte Cassino foi destruído
por terremoto e guerras e foi
reconstruído várias vezes. São
Bento de Núrsia morreu no dia
21 de março de 547. São Bento
foi um homem de oração e trabalho. Para ele, um monge não
deveria ser soberbo, violento, preguiçoso, dorminhoco,
murmurador ou traidor. Um
monge deveria ser manso, casto, zeloso e humilde. Em 23 de
outubro de 1964 o Papa Paulo
VI o proclamou “Padroeiro da
Europa”.
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asceu em Bucchianico,
Itália, no dia 25 de maio
de 1550, quando sua mãe
estava com sessenta anos.
Herdou do pai a fortuna e a
vontade de brigar. Próximo
ao nascimento de Camilo,
sua mãe sonhou com uma
criança que trazia uma cruz
vermelha no peito e que era
seguida por um bando de
pequeninos assinalados com
a mesma cruz. São Camilo
tinha um tumor no pé e teve
que ir para Roma se tratar.
Ficou internado no hospital
de São Tiago, e pagava sua
internação com o trabalho

SÃO CAMILO DE LELIS
que fazia dentro do hospital.
O vício do jogo o fez perder
tudo o que tinha e ele foi
trabalhar com os capuchinhos.
Certo dia, estava cavalgando
na estrada quando, a exemplo
de São Paulo, teve uma visão
que mudou sua vida para
sempre. Tentou entrar para
a Ordem dos Franciscanos,
mas o tumor de seu pé o
impediu. Voltou para Roma e
retomou o tratamento. Lá se
tornou enfermeiro voluntário.
Trabalhou ao lado de São
Felipe Neri e dele recebeu forte
influência. No ano de 1575, São
Camilo Fundou a Congregação

dos Ministros, que
se dedicava ao
cuidado espiritual
e corporal dos
doentes.
Dois
anos
depois
foi
ordenado
sacerdote. Passou
20 anos dirigindo
seus
religiosos
com firmeza e
cuidando
dos
doentes. Suas obras
ficaram registradas na história.
Morreu no dia 14 de julho de
1614 e seu corpo é venerado
em Madalena, Roma. Foi
declarado santo no dia 29 de

junho de 1746,
durante
uma
festa dos Santos
Apóstolos Pedro e
Paulo, pelo Papa
Bento XIV. Em
1886, o Papa Leão
XIII declarou São
Camilo e São João
de Deus “Celestes
Protetores
de
Todos os Enfermos
e Hospitais do
Mundo Católico” e, no dia 28
de setembro de 1930, o Papa
Pio XI proclamou Camilo
“Protetor dos Profissionais da
Saúde”.
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CAPELA SANTA CRUZ
Conselho de Assuntos Pastorais, Econômicos, Litúrgicos e Administrativos
da pelo Padre Renoir e pé
na estrada! O Mario Apone
cansou, mas ficou feliz como
nunca! O ano que vem tem
mais! Reserve já, pois a procura é grande!

RELATÓRIO DA ROMARIA
- Anualmente, há mais de vinte anos, por iniciativa do Padre Pedro, fiéis da paróquia,
e da Capela também, fazem
romaria e visitam o Seminário
Saletino de Marcelino Ramos
(RS). É difícil, é longe, às margens do Rio Uruguai, são 12
horas de ônibus leito, a estrada é ruim, é frio, mas, o fato é
inenarrável! A espiritualidade,
a fé, o carisma e alegria dos romeiros supera tudo. A pequena cidade nos espera em festa.
Os funcionários e os religiosos,
enfim, todo o seminário sorri
para nós. Tivemos terço pelas
manhãs, missas diárias, procissão, almoço de frango com
polenta, janta com gincana
roubada, visita à Creche com
churrasco e bergamotas, ida
ao Balneário, passeio de Maria
Fumaça, elas nas lojas, eles no
boteco do Schneider. Na volta:
despedida chorada e triste. Em
Curitiba (PR) tomamos café da
manhã no Instituto Salette e
abastecemos a alma na missa
no Santuário Salette, presidi-

NOTÍCIAS DO CONSELHO - Na reunião o tema
foi “A História se Repete”. A
Bíblia nos diz que primeiro
Deus instruiu Adão e Eva,
depois foi a vez de Abraão,
de Moisés, de Davi e de Salomão e chegou a enviar seu
filho para nos ensinar a Boa
Nova. Jesus por sua vez,
convocou apóstolos com o
mesmo propósito e fundou
a Igreja com seus sucessores. Os Papas e os Santos
continuaram o plano do Pai.
O mundo reconhece que
precisa cuidar da natureza.
Entretanto, para isso, Deus
também se utiliza das Conferências, Dioceses, Cúrias,
paróquias e sacerdotes. A
questão é: Se Deus continua
nos orientando, qual deve ser
nossa atitude?
TRANSPARÊNCIA - Alguns fiéis, com o objetivo de
participar, perguntam sobre
valores, origem e destino
dos recursos financeiros da
Capela, cujos valores são meticulosamente controlados
e lançados nos balancetes
confeccionados pela nossa
Tesouraria, conferidos pela
Paróquia, e enviados, mensalmente, à Cúria Regional.
A intenção é publicar uma
síntese dos mesmos no nosso
mural, e disponibilizar cópia
a quem se interessar.

QUEM NÃO SE COMUNICA...

A

s comunicações se
modernizam cada
vez mais. Antes, era só
no de boca ou escritos
nos pergaminhos e nas
pedras. Milhares de
anos depois, a invenção da prensa facilitou
a publicação de livro,
jornais e revistas. Depois, o telégrafo, o rádio, o “milagre” das
tevês, os computadores, a internet e outros bichos. Agora, os celulares mágicos
que filmam, tiram fotos têm GPS, e, às vezes, até servem de telefone. Essa parafernália da comunicação continua sendo útil
só para os “ alfabetizados” em informática e não para quem nasceu há mais de 70
anos, exceto algumas “figuras” iluminadas que a dominam, e nos humilha. Mas,
felizmente aqui na Capela, ainda existem
outros tantos que ainda preferem pegar
um papel com as mãos, às vezes trêmulas,
ler um texto com os olhos, quase sempre
com ajuda de óculos, e concluir com a própria cabeça, (ao menos esse sistema não
cai). Enquanto isso, através destas “mal
traçadas linhas” impressas, saiba que a
nossa velha Capela está cada vez mais bonita, apesar da idade (já passou dos 120),
mas cuida muito da sua saúde espiritual e
material. As poucas e novas lideranças informatizadas, estão assumindo as funções
principais. Fiéis mais jovens estão vindo
às nossas missas, por isso é nossa obrigação, acolhê-los e prestigiá-los, transmitindo a eles o objetivos fundamentais da
missão desta Capela, que é: Ajudar Jesus a
levar adiante Sua Cruz. Saiba que a partir
de junho, as missas do sábado e domingo
da última semana do mês serão por intenção dos dizimistas, quando refletiremos
este preceito Cristão. Prepare-se para a
comemoração da festa da Exaltação à Santa Cruz, que será no dia 14 de setembro,
às 20h. Agende-se, pois, a festa é nossa!
Obedeçamos a ordem de Nossa Senhora
Salette “Ide meus filhos, comunicai isso a
todo meu povo ”.
João Bosco missionário Leigo Saletino

Página quase independente, diferente, que é de toda gente. Leia e passe para frente.
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DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM JULHO
04 Gislaine Dias Antonio
05 Ernesto Hohl
Hugo de Carvalho Fiori
06 Trinidad de La Fuente Martinez
Joaquim Alves de O. Paiva
07 Adilson Gouveia
08 Alayde Montechi V. de Oliveira
Therezinha P. Cruz Falcão
Maira Docima de Oliveira
09 Leonilda Pontes
10 Nestor Nilo E Joana B. da Cunha
11 Manuel Fantolan Corredoira
Carlos Alberto Fernandes
14 Janaina Maria da Rocha Leite
Ana Maria da Silva Rosa Machado
15 Air Pires de Campos
Minalda Romano Marcos Giustino
Marcio Honorato Kimura
17 Izilda Maria Carvalho Fernandes
18 Anerina Maria dos Santos
19 Paulo Ricardo M. Louzada
Lucia Macedo Pires de Campos
Claudia Aparecida Trepichio
21 Benedita do Espirito Santo Vieira
Adirley Ana de Araujo Laurito
24 Maria Ignez Rodrigues Carvalho
25 Rubens Cesar Santner
Maria do Carmo da S. Macario
26 Neuza Maria Tavares Artuso
Douglas Floriano Paulista
Olimpio Ramos
Paulo Busso
27 Marlene dos Santos Fial
28 Maria Elane A. de Oliveira
30 Alzira de Oliveira Dias
Odette Conegundes De Souza
Rosa Claudia Garcia Silva
31 Mary Kobayashi Sandoval

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM JULHO DA CAPELA
SANTA CRUZ
01 Josephina Noronha Pacheco
04 Eduardo Sanches M. da Silva
05 Heloisa /Helena Bueno
05  Walkiria Elorza Campahili
08  Luiza Helena T. C. Netto
09 Rosana Laurino dos Santos
13 Maria Stella Cintra de Campos
19 Simone Frotscher
22 José Magri de Mendonça
24 Cândida Maria G. Branco
28  Luiz Pereira Machado
31  Isabel Cristina H. Nunes

P

NÃO SE DESCULPE!(*)

apa Francisco tem se pronunciado a respeito de que “devemos sair
de casa”, convocados que somos para ajudar a manter o Reino de
Deus. Muitos de nós, católicos, “arrumamos desculpas” para justificar
nosso não comprometimento com as causas do Reino.
Não nos desculpemos, veja, abaixo, o exemplo de pessoas com, talvez,
maiores dificuldades do que cada de nós e, mesmo assim, foram amadas
por Deus e pelas comunidades ás quais serviram:

- Noé, foi bêbado;
- Abraão era muito velho;
- Sara tinha 90 anos e foi uma patroa
ruim;
- Isaac era partidarista e até injusto;
- Jacó era mentiroso e traiu a mulher;
- Lia era feia;
- José foi escravo e assediado;
- Moisés era gago e matou uma pessoa;
- Ester era órfã e prisioneira de guerra;
- Aarão não tinha liderança;
- Gideão era medroso;
- Sansão era mulherengo;
- Judite era viúva vaidosa;
- Raab era prostituta;
- Samuel era filho único;
- Davi adulterou e mandou matar o
marido traído;
- Jeremias e Timóteo eram muito
jovens;
- Elias era depressivo-suicida;
- Oseias casou-se com uma prostituta;
- Isaías pregou nu;
- Jonas era racista e fugiu de Deus;
- Eliseu só sabia lidar com gado;
- Noemi era viúva, sozinha;
- Zacarias e Isabel eram da 4ª. idade;

- Jó era um perdedor;
- João Batista comia gafanhotos;
- João, o evangelista, era introspectivo;
- Tiago queria ser o primeiro em tudo;
- Os discípulos dormiram enquanto
Jesus orava;
- Marta se preocupa demais com tudo;
- Felipe só via dificuldades, era
pessimista;
- André era curioso;
- Mara Madalena era endemoninhada;
- A samaritana teve muitos homens;
- Zaqueu era baixo em estatura e
ladrão;
- Pedro era impulsivo, tratante e
mentiroso;
- Marcos tinha desistido de tudo;
- Timóteo tinha úlcera;
- Paulo perseguia os cristãos;
- Simão Cireneu era colono;
- E Lázaro... bem, esse já havia
morrido.
E você, que desculpa vai “arrumar”?
Padre Anacleto Ortigara, ms
(*) Artigo adaptado à nossa Paróquia, do
original publicado no Informativo Salette,
do Santuário Salette, de Curitiba (PR), com a
devida autorização do autor.

AA – ALCÓLICOS ANÔNIMOS

Chega uma hora que chega. Se você quer beber; o problema é seu!
Se você quer parar de beber, o problema é nosso!
AA - GRUPO SALETTE - R. Dr. Zuquim, 1746 – Santana – S. Paulo – SP
Reuniões às 3as. e 6as.-Feiras – às 20h
Central de Atendimento (24 horas) - (11) 3315-0333 - www.aa.areasp.org.br

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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PASSOS PARA A RECONCILIAÇÃO
1 – ACEITAR O ACONTECIDO
– O que aconteceu, aconteceu; e
não há como voltar atrás. Tanto a
vítima, quanto o agressor, precisam
entender e aceitar esta realidade. A
desculpa: tirar a culpa, pois não me
sinto culpado. Somente o outro tem
este poder de me libertar. O perdão:
eu reconheço o mal que fiz. Mereço
ser castigado, por isso eu peço
Piedade e Misericórdia.
2 – REFLETIR SOBRE O QUE
ACONTECEU E A MINHA
RESPONSABILIDADE:
O Pecado Pessoal (Adão e Eva)
– Não aceitar-se como pessoa
humana. Querer ser como deuses. Jesus quis ser gente...
Não aceitar que Deus seja Deus. Ele é o Criador, o Eterno,
o Sempre Presente. Eu sou criatura, filho. Ser e agir sem
responsabilidade, querer jogar a culpa no outro. Liberdade
para, e não liberdade de (além da estátua da Liberdade, a
estátua da responsabilidade);
O pecado Comunitário (Caim e Abel) – Ver o outro como
inimigo, um concorrente, um competidor, desconfiança,
medo. Negar que o outro é diferente de mim, preconceito,
ciúme, inveja. Querer ser servido e não servir;
O Pecado Social – O pecado de todos nós – Querer
levar vantagem em tudo, ser o primeiro, pisar na cabeça
dos outros para subir, malandragem, dar um jeitinho,
relaxamento dos códigos de ética. Apoiar estruturas
injustas e opressoras, sobretudo a ideológica (religiosa).
Desrespeito ao meio ambiente, poluição, consumismo. A
negação de um mundo sustentável.
3 – AGIR – ATITUDES QUE LEVAM A CONSTRUIR A
RECONCILIAÇÃO E A PAZ
AMAR – Ele me amou primeiro. Ele morreu por mim,
pecador. Amor não é só um sentimento, é uma prática.
Não é só um substantivo. Antes, é um verbo, é ação;
HUMILHAR-SE – “Jesus Cristo tinha a condição divina,
mas não se apegou a sua igualdade com Deus. Pelo contrário,
esvaziou-se e fez-se gente.” (Fil 2, 6ss). A maior dificuldade
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para se restabelecer a paz é o orgulho. Buscar no diálogo a
criatividade necessária para avançar;
SUPORTAR/SUBMETER-SE – Carregar a cruz com
Cristo. Quando as coisas vão mal, ter a coragem e o
equilíbrio para resolver o problema, como Jesus. Confiar
em Deus. A confiança é fundamental na vida do cristão.
Assim eu também devo fazer. Perseverar, mesmo que seja
difícil suportar o sofrimento por causa dos outros. Buscar,
encaminhar as coisas do melhor jeito, com misericórdia e
na justiça;
RECONCILIAR-SE – Quando temos uma discussão com
outros, uma das coisas mais difíceis é sentar-se com a
pessoa, falar calmamente. É mais fácil deixá-la de lado ou
deixar que as emoções de raiva e vingança transborde;
PERDOAR – Ir ao encontro do outro com vontade de
perdoar; não de cobrar. Perdoar incondicionalmente,
completamente, profundamente. Não impor condições
para o perdão. Perdão não é esquecer, mas o espaço da
cura e da lembrança da cicatriz que já dói;
CELEBRAR – A alegria da festa do reencontro, o bom
humor e o saber rir das próprias mazelas. Dar graças a Deus
e ao outro pelo perdão. Celebrar é alegrar-se. Lembre-se
da festa do Pai, na passagem do filho pródigo? O perdão
é sinônimo de alegria, de vida nova, de recomeço, de cura.
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