
Informativo Salette
Santuário Nossa Senhora da Salette  -  São Paulo - www.portalsalette.com.br - Agosto de 2015 - Ano XXVIII - Nº 279

FESTA DA PADROEIRA
A Missa de Abertura da Festa marca o início da Grande Festa da 

Padroeira. Nesta edição você encontrará muitas informações a 
respeito, inclusive com toda a programação do Novenário. Na edição 
de setembro publicaremos a programação da Festa.

I ENCONTRO DE 
FORMAÇÃO 
 DO CRISMA

Os jovens em prepara-
ção para o Sacramen-

to da Crisma tiveram seu I 
Encontro de formação.

MÊS VOCACIONAL
Agosto é o mês vocacional 
por excelência: Dia do 
Padre, Dia dos Pais, Dia 
da Vida Consagrada e Dia 
do Catequista.
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Pároco e Reitor

Saletinos – Mensageiros da Paz - “Vinde, 
meus filhos, não tenhais medo, aqui estou 

para vos contar uma grande novidade! ”

Durante a aparição, Maria chorou o tempo 
todo. Em lágrimas, tristemente, ela avisa a 
humanidade que os dias de paz estavam 
chegando ao fim. O que significa paz 
para você? Para muitos, a paz significa 
não haver guerras, conflitos ou disputas 
religiosas ou políticas. Na verdade, a paz 
é o resultado da construção realizada por 
pessoas, grupos, comunidades e povos. 
Ela nasce no coração de cada um de nós.

Alguns acreditam que a paz é o silêncio, 
ou a ausência de brigas. Outros imaginam 
que estar em paz é não perturbar os outros 
e ainda há os que imaginam que ter paz é 
possuir dinheiro sobrando para viver uma 
vida de conforto. Muita gente faz silêncio 
por fora, mas traz a alma carregada de 
ruídos. A falta de conflitos pode ser o 
medo de se posicionar, de assumir uma 
opinião e nem sempre nossa expressão 
facial representa o que vai em nossa 
cabeça e coração. A paz é um estado de 
espírito de quem não perturba e nem se 

deixa perturbar. Esse 
estado só é alcançado 
pelos que o planejam e 
exercitam a meditação 
e oração, por meio 
de boas leituras, 
ouvindo boas músicas 
e mantendo o contato 
com o Divino que está 
em nosso redor nesse 
lindo planeta.

Ouvir as palavras e conselhos tristes 
dados por Nossa Senhora da Salette, 
comemorando sua aparição todos os anos, 
participando de seus festejos reforça em 
nós as atitudes interiores mais suaves, 
para que nos transformemos em agentes 
da paz, sem nada exigir do outro. Fazer 
nossa parte em silêncio e aguardar que, 
como uma árvore, possamos um dia vir 
a dar flores, frutos e boa sombra para os 
que estiverem a nossa volta. Festeje o mês 
de setembro com muita fé, devoção e paz 
interior!

Raquel Rodrigues de Mello Junqueira Carone
Coordenação do CPP

Queridos irmãos e irmãs, o mês de agosto 
chegou e bem no seu finalzinho já vamos dando 
início à Festa de Nossa Senhora da Salette. 
Agora, no seu início, todas as preces que foram 
colocadas no avental de Nossa Senhora foram 
levadas até o local da Aparição, no Santuário 
Maior, construído em Salette, na França, onde 
Nossa Senhora apareceu. Nesse lugar, também 
estamos rezando por você que é devoto de 
Nossa Senhora da Salette, apresentando a ela 
seu pedido, sua oração, para que ela cuide e 
interceda por todos nós. 

Já no dia 31 de agosto vamos dar o início à 
Festa da Salette com a Missa de Abertura e, 
a partir daí, iniciaremos nossa Novena desde 
os primeiros dias de setembro. Neste ano, 
também visitaremos as Paróquias com a 
Novena de Nossa Senhora da Salette, como 
foi no ano passado. Desta vez, visitaremos as 
Paróquias:  Nossa Senhora dos Prazeres, Santa 
Joana D’Arc, Santa Rosa de Lima e Menino 
Jesus. Em seguida, a Novena continuará 
no Santuário. Ao mesmo tempo, estará 
acontecendo a quermesse e muitas coisas mais. 
Aguardem as muitas novidades que teremos 
em setembro, como as visitas das imagens 
peregrinas de Nossa Senhora Achiropita, 
Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de 
Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe e, claro, 
a grande homenagem a Nossa Senhora da 
Salette.

Tudo isso e muito mais você vai conferir no 
mês de setembro, um mês dedicado a Maria, 
Mãe de todos os povos.  Com Maria, queremos 

louvar também pelos 75 
anos do Santuário Salette, 
renovando nossa devoção 
e nossa fé. Por isso não 
deixe de participar, a 
partir do final de agosto 
nossa Festa já se inicia. 

 Agosto é um mês especial 
para a Igreja que nos traz 
um convite importante: convida-nos a rezar por 
todas as vocações: Sacerdotais, Matrimoniais, 
Religiosas e Laicais. A cada final de semana 
do mês rezaremos por cada uma dessas 
vocações. Louvamos a Deus pelos padres que 
servem as nossas Paróquias, pelas famílias que 
participam, pelos religiosos e religiosas que 
embelezam a vida consagrada, pelos leigos 
e leigas, catequistas e lideranças. Por isso, o 
mês de agosto é um chamado à oração, para 
que Deus continue enviando operários à sua 
messe, para que nossas famílias se fortaleçam 
no amor, para que a Vida Consagrada toque no 
coração dos jovens o dom do serviço, para que 
novas lideranças, catequistas e leigos sejam 
despertados para a Evangelização, para que o 
apelo e o convite de Nossa Senhora da Salette 
continuem ressoando em nossas vidas: “Vinde 
meus filhos, não tenhais medo, estou aqui 
para vos contar uma grande novidade...” 

Desejo a você um feliz mês de agosto, com a 
alegria, o amor, a harmonia e as bênçãos de 
Deus...
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Palavra do Pastor

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

vendas@tejo.com.br

No exercício da missão nas 
comunidades temos a alegria 

de conviver e dialogar com pessoas 
de todas as idades, com condições 
econômicas diferentes e com 
diferenciado acesso à cultura. Além 
disso, existe um modo próprio de 
cada uma viver e se relacionar com 
a Comunidade. Porém, as pessoas, 
em sua maioria, têm algo em comum 
quando falam de si mesmas: falam 
de seu trabalho e de suas atividades, 
poucas falam de sua missão, de sua 
vocação. 

Até parece que a identidade da pessoa 
está relacionada essencialmente com 
o que ela faz. Esta mentalidade está 
profundamente arraigada na cultura 
desde há muito tempo. Nos Santos 
Evangelhos, quando Jesus retorna 
à sua terra, O identificam com a 
atividade exercida por São José: 
o filho do Carpinteiro. Do mesmo 
modo os Apóstolos, em sua maioria, 
inicialmente foram identificados 
com a atividade que exerciam: uns, 
pescadores; outro, cobrador de 
imposto, etc. 

Identificar uma pessoa somente 
pela atividade exercida empobrece 
a nossa compreensão da mesma. Os 
interlocutores de Jesus ao identifica-
Lo com a profissão de São José 
perderam uma grande oportunidade 
de conhecer o Senhor Jesus e a missão 
que Lhe foi confiada pelo Pai. Do 
mesmo modo, quando pensamos em 
nós mesmos somente a partir do que 

O QUE AS PESSOAS FALAM SOBRE SI MESMAS...
fazemos, também empobrecemos 
porque perdemos a capacidade 
de nos conhecer melhor não 
conheceremos o pensamento 
de Deus sobre cada um de nós, 
e perdemos a consciência do 
chamado e a perda da consciência 
vocacional desvirtua a missão. 

Identificar a pessoa pela missão a 
enobrece e nos enriquece. Depois 
do chamado e da convivência 
com o Senhor Jesus, num longo e 
árduo caminho, os Apóstolos foram 
descobrindo que Deus contava 
com Eles, Deus os chamava, em 
Cristo, à sua verdadeira missão, de 
pescadores de peixes a pescadores 
de homens – Apóstolos: “chamou 
a si os seus discípulos, e escolheu 
doze deles, a quem também deu o 
nome de apóstolos’ (Lc 6,13). 

Esta descoberta foi um divisor de águas 
na vida dos doze: Eles se tornaram, por 
graça, Apóstolos de Jesus. É bonito 
ler os Atos dos Apóstolos e outros 
escritos e observar como os Apóstolos 
falam de si mesmos a partir da missão, 
que lhes deu a verdadeira identidade: 
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo (1Pd 
1,1); Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, 
pela vontade de Deus (2Tm 1,1). 

Como é bonito ouvir as pessoas que 
têm consciência da missão e falam 
de sua vocação ao matrimônio, 
falam de sua vocação ao sacerdócio, 
outras falam de sua vocação à vida 

consagrada, outras ainda de sua 
vocação política, educacional, etc. 
Como é bonito alguém dizer ‘eu 
sou um educador’, em vez de dizer 
‘eu leciono’; como é bonito ouvir a 
pessoa dizer ‘eu sou um discípulo 
missionário’, em vez de dizer: ‘pois 
é, eu ajudo na Pastoral...’

Vamos aproveitar o mês de agosto e 
falar menos do que fazemos e começar 
um bonito exercício de falar sobre 
nossa vocação, porque somente a 
consciência do chamado fará renascer 
em todos nós o encanto com a missão 
que o Senhor Jesus nos confiou.

Dom Sergio de Deus Borges 
Bispo Auxiliar de São Paulo 

Vigário Episcopal para a Região Santana
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O título deste artigo pode, à pri-
meira vista, sugerir uma ideia 

lógica e natural de uma das dimen-
sões de Deus, a onipresença. Esta 
é uma verdade que acreditamos e 
professamos, como cristãos que 
somos, em diversas situações da 
nossa realidade cotidiana, familiar, 
comunitária, de trabalho, de estu-
do… 

Costumamos dizer, muitas vezes, 
às pessoas com as quais nos re-
lacionamos: “vai com Deus” ou 
“fica com Deus”. Também o Pa-
dre, ao término da missa, nos en-
viando em missão diz: “vão em 
paz e que Deus os acompanhe”, 
mas, será que realmente somos ca-
pazes de vivenciar a presença de 
Deus em nosso cotidiano a partir 
desta nossa grande cidade de São 
Paulo? 

Penso estar aqui um dos grandes 
desafios e, ao mesmo tempo, uma 
das mais questionante pergunta 
para nós, cristãos, que vivemos nos 
grandes centros urbanos pelo mun-
do. Será que nos é possível, diante 
dos muitos afazeres que temos em 
casa, no trabalho, na comunidade, 
no lazer, reservar espaço para sen-
tirmos e vivermos a presença do 
Emanuel (Deus-conosco) em nos-
sa história?

Talvez, para algumas pessoas, a 

A PRESENÇA SALVADORA DE DEUS NOS GRANDES 
CENTROS URBANOS

resposta seja sim. 
Entretanto, para 
muitas esta seja uma 
realidade inatingível 
ou até impossível. 
“Falta-nos tempo”. 
Certamente, esta 
resposta se deve 
ao modo como fo-
mos evangelizados 
ou como vivencia-
mos as realidades 
de Deus na história 
humana. Muitas vezes, para alguns 
ou muitos cristãos, experienciar a 
presença de Deus, no corre-corre 
cotidiano, só é possível em lugares 
reservados. Diz-se não conseguir 
captar e sentir Sua presença nas di-
ferentes situações da vida humana 
e do cosmo, fora desses espaços. 

Entretanto, como disse o Apóstolo 
Paulo em sua missão em Atenas 
(At 17, 24-28): “Nele vivemos, nos 
movemos e existimos”, é preciso 
termos olhos, ouvidos e coração 
abertos para sentirmos e vivermos 
a graça da presença salvadora de 
Deus, que já nos alcançou, nesta 
grande cidade de São Paulo em 
que nós e Deus habitamos. Mesmo 
nas contradições que ela apresenta 
a nós mesmos como resultado no 
nosso agir nela e sobre ela.

Por outro lado, seguindo o cami-
nho que nos apontou o Documento 

de Aparecida, como 
animadores e coor-
denadores de pas-
torais somos convi-
dados a discernir o 
fenômeno sociocul-
tural urbano a partir 
de uma olhada de fé 
que contemple Deus 
presente nas cida-
des.

Os projetos de Mis-
são e Evangelização devem ser 
audaciosos, sim, em suas formu-
lações, mas tendo por base os de-
safios apresentados nas grandes 
cidades ao povo, mas que também 
questione sobre a experiência de fé 
e da presença de Deus desde dentro 
dos grandes problemas humanos 
vivenciados na realidade urbana. 
Por isso, a Igreja, que somos todos 
nós, deve renovar sua capacidade 
contemplativa da fé para “ver” o 
rosto de Deus e sentir sua presença 
salvífica e amorosa nas situações 
concretas do povo da “polis”.

Para tanto, o Cristo continua sen-
do, como afirma o Documento de 
Aparecida No. 348-378, para nós, 
a chave pela qual devemos inter-
pretar os sinais históricos da pre-
sença de Deus também nas reali-
dades dos centros urbanos desse 
nosso tempo. 

Irmão Flavio Jardim Silva, ms
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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.

A quem pertence a Capela? Muitos 
pensam que pertence ao Colégio 

Santana, outros que pertence à Paró-
quia Nossa Senhora da Salette, outros 
dizem que é da Cúria, outros dizem 
que é do Bispo. Na verdade, ela per-
tence à Arquidiocese de São Paulo e 
é assistida, jurídica e espiritualmente, 
pelos Missionários Saletinos, desde 
1904. 

Alguns fieis leigos foram indicados 
para formar um Conselho próprio 
(consultivo), e partilha a administra-
ção, manutenção e as pastorais da 
Capela, resultando em bons frutos e 
proporcionando conforto, bem-estar 
e bênçãos aos frequentadores. Sendo 
assim, a Capela, a nossa Capela, de 
fato é um bem comum a todos que 
dela se beneficiam. Podemos dizer 
que ela é semelhante a um condomí-
nio. 

A diferença, e grande, é que no con-
domínio você é obrigado por Lei a 
pagar as despesas e benfeitorias. E 

na Paróquia, e em es-
pecial, na Capela, você 
é convidado a partici-
par espontaneamente 
do preceito do dízimo, 
e dentro de suas possi-
bilidades. Ser dizimista 
não é só dar uma esmo-
la mensal, não é só dar 
dinheiro para cobrir 
despesas, não é dar o 
dinheiro que sobra. Di-
zimo é fazer

Caridade, é doação de 
tempo, é devolver um 
pouco do que Deus já nos deu, é par-
tilhar amor, que não sai do bolso, mas 
do coração. Na Capela, a principal 
fonte de recursos vem dos dizimistas, 
e um pouquinho das ofertas durante 
as missas. Não temos loja, nem quer-
messe, salão de festa ou alugueis a 
receber. 

Há anos que representamos, mais ou 
menos, cerca de quinhentos frequen-

tadores por mês. Des-
ses, apenas cem fieis 
são dizimistas, con-
tribuindo, em média, 
com cerca de R$ 70,00 
cada um. Precisamos 
de, ao menos, dobrar 
o número de dizimis-
tas, ou seja, sermos 
duzentos dizimistas, 
e também precisamos 
dobrar a contribuição 
mensal de cada um. 
Uma realidade se nos 
impõe: somos, pela 
graça de Deus e esfor-

ço pessoal, portadores de um poder 
aquisitivo bom, é só comparar com 
o valor do seu condomínio, já que a 
maioria reside em prédios residen-
ciais. Aqui fazemos nosso apelo: va-
mos nos empenhar a dobrar nossa si-
tuação atual: dobrar a quantidade de 
dizimistas e dobrar a média mensal 
de contribuição de cada. Vamos nos 
empenhar nessa missão; já que a Ca-
pela é nossa!

NOTÍCIAS DO CONSELHO
 Na última reunião, com todo 
o frio que fazia, lá estávamos 
todos nós, tratando da ordem 
do dia: Mateus 7, 24 – aquele 
que construiu sobre a rocha 
e aquele que construiu sobre 
a areia. Tratamos, também, 
de refletir a Encíclica do Papa 
Francisco: “Laudato Si, signore! 
” E percebemos que os textos 
estavam muito relacionados entre 
si: os dois textos falam do homem 
prudente, que sabe ser sábio, 
zeloso e atento, pois não devemos 
pensar apenas na construção, mas, 
também, cuidando e preservando 
as casas. A Encíclica tem, por 
subtítulo, “Devemos cuidar bem 
das nossas casas”. Refletimos que 
precisamos cuidar pela casa da 
nossa alma – nosso corpo – pela 
casa onde habitamos – nosso lar 

– e pela casa onde rezamos (igreja/
capela). Precisamos também cuidar 
do entorno de onde vivemos – bairro 
– e, por consequência, cuidar bem do 
nosso país, da Natureza; isto é, cuidar 
bem do grande condomínio que Deus 
nos deu.

OLHO NO LANCE
 As contas da Capela são controladas 
por nossa Tesouraria, cujas cópias dos 
balancetes e documentos contábeis 
são rigorosamente examinadas antes 
de serem encaminhados à Paróquia 
e à Cúria e ficam à disposição dos 
interessados. Assim também ficam os 
demais documentos da Capela.
 A Pastoral da Saúde é composta 
por nossos Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão e está 
sempre pronta para levar 
comunhão e atenção espiritual 
aos enfermos da comunidade, 

tanto nas residências quanto nos 
hospitais. É imprescindível avisar, 
com antecedência razoável, a 
Secretaria para que essas visitas se 
concretizem.

João Bosco e Mariazinha
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Comunidade em Revista

Um dia 19 de 
s e t e m b r o 

de 1846, Nossa 
Senhora da Sa-
lette disse aos 
dois jovens pas-
tores: “Ide, meus 
filhos, comuni-
cai isso a todo 
o meu povo”. 
Atualizando essa 
mensagem para 
os tempos atuais, Nossa 
Senhora, no dia 19 de julho 
deste ano, disse aos nossos 
jovens: “Ide, meus filhos, 
levai um pouco de confor-
to e carinho aos mais ne-
cessitados”. Assim, o JUS, 
o grupo de jovens aqui da 
Paróquia, logo cedo, deixou 
as dependências do San-
tuário e levou um pouco 

DIA 19/JULHO

de carinho e conforto aos 
necessitados, que perambu-
lam ali pela Estação Santa-
na do Metro. Nesse dia, um 
pouco frio, muitas pessoas 
receberam um pouco de ca-
rinho e conforto. Essa mis-
são, tomada com afinco por 
nossos jovens, certamente 
terá alegrado o coração da 
Mãe Salette.

PEREGRINAÇÃO AOS SANTUÁRIOS 
MARIANOS DA EUROPA

Entre os dias 20 de 
julho e 08 de agosto, 
o Grupo Peregrinos 

de La Salette, comandado 
pela D. Tonica, D. Sonia 
Paes e D. Elza, embarcou 
com destino à Europa, vi-
sitando Portugal, inclusive 
Ilha da Madeira, Espanha 
e França, passando pelos 
principais Santuários Ma-
rianos do velho continente. 
Cerca de trinta peregrinos 

estão em viagem, acompa-
nhadas pelo Padre Marcos 
Queiroz, Reitor e Pároco 
do Santuário Salette de São 
Paulo (SP), e também pelo 
Padre Marcos Almeida, 
Reitor e Pároco do Santuá-
rio Salette de Várzea Gran-
de (MT). Fazer o Caminho 
Mariano é uma conquista; 
é percorrer o caminho da 
devoção a Nossa Senhora 
da Salette.

NOTÍCIAS DE ROMA

Hoje é dia que enviar 
a vocês algumas no-

tícias daqui desta parte 
do mundo. Estamos todos 
bem. Sim, digo estamos, 
no plural, pois tenho a ale-
gria de estar convivendo, 
neste mês, com os brasilei-
ros que estão participan-
do do PPP (Tiago, Jean, 
Claudir, Fábio e Flávio). Já 
estamos aqui no Santuário 
da Salette (França), desde 
o dia 1º e esta é a última 
semana de atividades. No 
próximo, domingo en-
cerraremos o PPP com a 
Profissão Perpétuos dos 
Votos Religiosos de 21 co-
irmãos. 

Aqui no Santuário, neste 
mês, a frequência de pere-
grinos surpreende. Quase 
todos os dias com a “casa 
cheia” e a alegria de ver 
tantos peregrinos por aqui 
encanta a todos. Eu, par-
ticularmente gosto muito 
deste programa de for-
mação do Conselho Geral 
para os que têm os votos 
perpétuos como horizon-
te. É um momento de par-
tilhar esperanças e criar 
bases firmes por onde va-
mos caminhar como pes-
soas consagradas a uma 

missão na nossa Congre-
gação. 

Terminado o PPP eu vol-
to para Roma e ficarei na 
Casa Geral para “tocar” os 
trabalhos já que agosto é 
o mês de férias dos outros 
membros do Conselho. 
Nos primeiros dias por 
lá será tempo de acom-
panhar os brasileiros em 
visitas pela Roma pagã e 
pela Roma cristã. Vamos 
também visitar Assis. De-
pois, em Roma, será tem-
po de preparar o encontro 
dos Jovens Religiosos que 
acontecerá nos primeiros 
20 dias de setembro, tam-
bém aqui na Montanha da 
Salette. Assim é a vida por 
aqui, sempre com ativi-
dades entre uma reunião 
e outra, e é assim que eu 
rezo e agradeço a Deus 
pelos 39 meses de serviço 
à Congregação, no Conse-
lho Geral. Uma saudação 
muito fraterna a vocês e 
podem ter certeza de que 
junto aos pés de Nossa 
Senhora da Salette, nesta 
montanha de tanta espi-
ritualidade, vocês estão 
presentes em minhas pre-
ces e orações. Um fraterno 
abraço
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Sob a presidência do Pa-
dre Marcos Queiroz, 

Reitor e Pároco, e concele-
brada pelos demais Missio-
nários Saletinos da Casa, a 
missa de Abertura da Festa 
da Padroeira, em sua ver-
são 2015, será o sinal de 
partida para a Grande Festa 

VEM AÍ...
09/08

de 13 a 15/08
16/08

30/08

30/08

13/08

DIA DA VOCAÇÃO MATRIMONIAL – 
DIA DOS PAIS

A exemplo do Dia 
das Mães, o Dia 

dos Pais foi criado para 
fortalecer os laços fami-
liares e o respeito por 
aqueles que nos deram a 
vida. Portanto, em nos-
sa Igreja, o Dia dos pais 
não reverencia apenas a 
figura do pai, mas dos 
pais – pai e mãe – dando 
início à Semana da Fa-
mília. Nas Missas domi-
nicais, certamente, a data será 
celebrada com muita alegria, 

carinho e respeito. Nossos pais 
merecem tudo isso.

CHÁ DO CENTRO SOCIAL

Iniciando o segundo semes-
tre do ano, o Centro de As-

sistência Social Nossa Senhora 

da Salette promove o tradi-
cional Chá do Centro Social, 
oportunidade em que muitos 

paroquianos se reúnem para 
jogar conversa fora, reen-
contrar amigos e amigas e, 
também, se divertir um pou-
co com as rodadas do Bingo 
Beneficente. A partir das 14h 
desse dia, o Salão de Festas 
estará aberto e decorado 
para receber os participan-
tes.

TRÍDUO DA FAMÍLIA – 20h30 – 
SALÃO DE FESTAS

Em setembro próxi-
mo, na cidade nor-

te-americana de Filadél-
fia, haverá o “Encontro 
Mundial das Famílias, 
com a presença do Papa 
Francisco. O tema pro-
posto para reflexão será: 
“O Amor é a Nossa Mis-
são: A Família Plena-
mente Viva”. Esse tema, 
muito apropriado, nos 

recorda que o homem e a mulher se realizam no amor, dessa for-
ma, as famílias que vivem o amor são plenamente vivas e felizes. 
Dentro desse espírito de celebração e reflexão, nossa Paróquia 
programou, através da Pastoral Familiar, o Tríduo da Família:

13/08 – Palestra sobre o Tema – “Anunciar” – Palestrantes: 
Ana e Fred Pacheco;

14/08 – Missa da Família – Presidida pelo Frei Ernani;
15/08 – Baile da Família - Festa à Fantasia – Convites na Se-

cretaria Paroquial e Pastoral Familiar.
Fica aqui o convite da Pastoral a todos paroquianos para partici-
par, oportunidade de refletir o papel da família e de se divertir 
também, confeccionando uma bonita fantasia.

DIA DA VOCAÇÃO CONSAGRADA

Nos dizeres do papa João 
Paulo II, através da Exor-

tação Apostólica Consecrata, 
“A vida consagrada, profun-
damente arraigada nos exem-
plos e ensinamentos de Cristo 
Senhor, é um dom de Deus pai 
à sua Igreja, por meio do Espí-
rito”. Nossa Igreja celebra, no 
terceiro domingo de agosto, o 
Dia da Vocação Consagrada. 
Nesse dia, em todas as missas, 
se homenageará as pessoas 
que se consagraram a esse es-
tilo de vida, testemunhando 

Cristo de uma maneira fortís-
sima: vivendo a consagração 
dos votos de pobreza, castida-
de e obediência, tornando-se 
totalmente disponíveis a Deus.

DIA DA VOCAÇÃO DOS CATEQUISTAS

Dois grandes projetos da 
Igreja aqui no Brasil estão 

interligados: a lembrança dos 
50 Anos da Conclusão do Con-
cílio Vaticano II e a celebração 
do Ano da Paz. Nesses dois 
grandes projetos, nossa Igreja 
valoriza a vocação dos cate-
quistas, tidos como dedicados 
transmissores dos valores cris-
tãos e animadores do processo 
de crescimento na fé. Aqui em 
nossa Paróquia, a Catequese 
se divide por faixa etária: Ca-

tequese de Crianças, na faixa 
etária de 09 a 12 anos; Cate-
quese de Jovens, a partir dos 
15 anos de idade, preparando 
para o Sacramento do Crisma, 
e Catequese de Adultos, que 
prepara homens e mulheres, 
para o Batismo, Eucaristia e 
Crisma. A esses valorosos cris-
tãos, que tanto se dedicam em 
levar Cristo ao coração daque-
les que não o conhecem, nossa 
Igreja rende sinceras homena-
gens nesse dia.

 MISSA DE ABERTURA DA FESTA DA 
PADROEIRA – 2015 – 20h30

da Padroeira deste ano. To-
dos os participantes, com 
seus trajes de trabalho, se-
rão abençoados. Depois de 
tantos preparativos, che-
gou o momento de realizar 
a programação. Boa Festa a 
todos.
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Língua Portuguesa

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

Um Cartão Postal 
                     da Zona Norte

Livro do Mês

PROVÉRBIOS

“Meu filho, não esqueças 
minha instrução, guarda no 
coração os meus preceitos, 
porque te trarão longos dias 
e anos, vida e prosperidade. 
O amor e a fidelidade não te 
abandonem, ata-os ao pesco-
ço, inscreva-os na tábua do 
coração, e alcançarás favor 
e bom sucesso aos olhos de 
Deus e dos homens”.  (Pro 3, 
1-4)

“Quem cuida de sua figueira 
comerá de seus frutos, e quem 
vela por seu senhor será hon-
rado”. (Pro 27, 18)

“Quando os justos se mul-
tiplicam, o povo se alegra; o 
povo geme quando o ímpio 
governa”. (Pro 29, 2)

PENSAMENTOS

“Trago-vos duas coisas: mi-
nha cabeça e minha palavra. 
Poderão ter a primeira, de-
pois de ouvirem a segunda”. 
(Revolucionário francês 
diante do Tribunal que o 
condenou à guilhotina)

Dia desses, um se-
nhor, já entrado na 
casa dos setenta, 

adentrou a Loja, respirando 
com certa dificuldade. Cer-
tamente, subir a rampa da 
entrada do Santuário deixou
-o extenuado. Ainda assim, 
sorrindo, comentou junto ao 
Gomes: “É que eu vim de a 
pé! ”

 Claro, que a correção ora 
feita, não lhe serve de crítica, até por-
que, muita gente, mais nova e, talvez, 
até mais ilustrada, comete o mesmo 
erro. O equívoco deve estar relaciona-
do a outras locuções verbais de nossa 
Língua, já que se “anda de bicicleta, 
se anda de avião, se anda de trem, se 

anda de ônibus... Por que, então, não 
se “anda de a pé, ou não se anda de a 
cavalo? “ O correto, nessas duas últi-
mas locuções, é “andar a pé ou vir a 
pé” e “andar a cavalo ou vir a cava-
lo”. E lembre-se, andar a pé faz bem a 
saúde!

“Dimensões Éticas dos Profetas”, de 
autoria de Joseph Jensen, beneditino, 
editado pela Loyola é o livro que 
sugerimos para este mês; mês de 
vocações. Os profetas do Antigo 
Testamento tiveram grande impacto 
sobre a formação ética de Israel. 

Eles nunca amenizavam a mensagem 
de Deus: Jeremias censurou com 
aspereza um rei tirânico; Oseias 
acusou Israel de prostituição por 
cultuar falsos deuses; Amós vociferou 
sobre a ira de Deus, porque Israel 
havia falhado em se comportar 
compassivamente com os fracos e os 
pobres. O autor quer que os leitores 
escutem os profetas bíblicos em seus 
próprios termos, do modo como se 
dirigiam a seus contemporâneos. 
Jesus, em sua caminhada entre nós, 
fazia sempre referência aos profetas 
que o precederam na divulgação do 
projeto de Deus.
A vida e a missão dos profetas se 
traduzem nos dias atuais como fonte 
de inspiração às causas sociais e 
religiosas.
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Santos do Mês Gizela

10/08

11/08

Clara nasceu na cidade italiana de Assis em 
1193. Pertencia a uma família nobre, era 

muito rica e dotada de extraordinária beleza. O 
que ela mais queria era seguir os ensinamentos 
de Francisco de Assis e foi a primeira mulher 
da Igreja a entusiasmar-se com o ideal francis-
cano. Sua família, entretanto, era contrária à 
sua resolução de seguir a vida religiosa, mas 
nada a demoveu do seu propósito. No dia 18 
de março de 1212, com 19 anos de idade, fu-
giu de casa e, humilde, apresentou-se na igreja 
de Santa Maria dos Anjos, onde era aguardada 
por Francisco e seus frades. Ele, então, cortou 
seu cabelo, pediu que vestisse um modesto há-
bito de lã e pronunciasse os votos perpétuos 
de pobreza, castidade e obediência. Depois 
disso, Clara ingressou no Mosteiro beneditino 
de São Paulo das Abadessas, para ir se familia-
rizar com a vida em comum. Francisco a levou 
para o Convento de São Damião, destinado à 
Ordem Segunda Franciscana das monjas. As 
monjas, primeiramente, foram chamadas de 
“Damianitas”, depois, como Clara escolheu, 
de “Damas Pobres” e, finalmente, “Clarissas”, 
como seriam chamadas para sempre. Certo 
dia Francisco mandou pedir a Clara que re-
zasse para que ele pudesse saber o que mais 
agradava a Deus: se dedicar-se a oração ou a 
pregação. Depois de muita oração o mensa-

SANTA FILOMENA

Filomena era filha do rei da Grécia e 
sua mãe também era de sangue real. 
Como não podiam ter filhos, ofere-

ciam sacrifícios e orações aos falsos deu-
ses para consegui-los. Públio, o médico do 
palácio era cristão e, falou-lhes da fé cristã 
e garantiu que suas orações seriam ouvi-
das se se convertessem. Impressionados 
com o que ouviram, resolveram receber o 
batismo e então, no dia 10 de janeiro do 
ano seguinte, tiveram uma filha. Foi bati-
zada com o nome de Filomena, que sig-
nifica filha da Luz. Quando completou 11 
anos fez voto de castidade perpétua.  Com 
13 anos, o Imperador Diocleciano amea-
çou seu pai de uma injusta guerra e o obri-
gou a ir com a família para Roma, para 
uma tentativa de paz. Quando viu a prin-
cesa, ficou encantado com sua beleza, que 
prometeu paz duradoura e privilégios po-
líticos e econômicos se a princesa se casas-
se com ele. Seus pais concordaram com a 
proposta. De volta à Grécia, Filomena fez 
de tudo para que seus pais retirassem a 
aprovação dada a Diocleciano. Disse que 

seu coração pertencia a 
Jesus e que nada neste 
mundo, nem mesmo a 
morte, a impediria de 
cumprir sua promessa. 
Deocleciano conside-
rou a recusa como des-
lealdade e usou todos 
os recursos para con-
vencê-la. Enfurecido, 
ordenou que a encar-
cerassem nos subter-
râneos do palácio. Ele 
a visitava diariamente 
com a esperança de 
quebrar sua resistência. 
Depois de 37 dias de 
tortura a Virgem San-
tíssima lhe apareceu com o Menino Jesus 
nos braços e disse que, depois de mais três 
dias, ela seria retirada do cárcere e que so-
freria cruéis tormentos. Nossa Senhora a 
encorajou dizendo: “Minha filha, tu me és 
mais querida acima de todas, porque trazes 
o meu nome e o do meu Filho. Tu te chamas 

Lumena. Meu Filho, teu Es-
poso, chama-se Luz, Estrela, 
Sol. E eu me chamo Aurora, 
Estrela, Luz, Sol. Serei o teu 
amparo. Terás a teu lado o 
Arcanjo São Gabriel. Quan-
do eu estava na terra era ele 
o meu protetor. Mandá-lo-ei 
agora àquela que é a minha 
mais querida filha.” Em se-
guida, a Rainha dos Céus 
desapareceu deixando a 
jovem reanimada e dis-
posta a sofrer os maiores 
tormentos por amor a Je-
sus. Passados os três dias 
o anúncio se cumpriu. O 
Imperador mandou tortu-

rá-la publicamente e, após vários tormen-
tos, o Imperador ordenou que a Princesa 
fosse decapitada. Assim, a Virgem Mártir 
doou sua vida por amor ao divino Filho 
da Virgem Santíssima numa sexta-feira, 
10 de agosto, às três horas da tarde.  

SANTA CLARA
geiro levou a resposta para 
Francisco: “tanto Frei Sil-
vestre como à Irmã Clara e 
à sua irmã, Cristo revelou 
que sua vontade é que vás 
pelo mundo pregar, porque 
ele não te escolheu para ti 
somente, mas para a salva-
ção dos outros”. Sempre 
orientada por Francisco, 
em 1216, Clara aceitou 
para sua Ordem as Regras 
Beneditinas e o título de 
Abadessa. O testemunho 
de fé de Clara foi tão gran-
de que sua mãe, Ortolana, 
e mais uma de suas irmãs, 
Beatriz, abandonaram seus 
ricos palácios e foram viver ao seu lado, in-
gressando também na nova Ordem fundada 
por ela. A partir de 1224, Clara adoeceu e, aos 
poucos, foi definhando. Em 1226, Francisco 
de Assis morreu e Clara teve visões proje-
tadas na parede da sua pequena cela. Lá, ela 
viu Francisco e os ritos da solenidade de seu 
funeral que estavam acontecendo na igreja. 
Anteriormente, numa noite de Natal, teve esse 
mesmo tipo de visão: viu projetado o presépio 
e assistiu ao Santo Ofício que se desenvolvia 

na Igreja de Santa Maria dos 
Anjos. Por causa dessas vi-
sões, que pareciam filmes 
projetados numa tela, Santa 
Clara é considerada Padroei-
ra da Televisão e de todos os 
seus profissionais. Depois da 
morte de Francisco, Clara vi-
veu mais vinte e sete anos e 
deu continuidade à obra que 
aprendera e iniciara com ele. 
Em 1240 quando o convento 
de Santa Clara foi invadido 
pelos turcos muçulmanos, 
corajosamente, Clara os en-
frentou levando nas mãos o 
Santíssimo Sacramento. To-
mados de inexplicável pâni-

co, os agressores fugiram. No dia 11 de agosto 
de 1253, algumas horas antes de morrer, Cla-
ra recebeu das mãos de um enviado do Papa 
Inocêncio IV a aguardada Bula de aprovação 
canônica, deixando, assim, as suas “Irmãs Cla-
rissas” asseguradas. Santa Clara deu um novo 
sopro de vida às religiosas de sua época. Mor-
reu em 1253 com 60 anos de idade. Dois anos 
depois de sua morte, o Papa Alexandre IV a 
proclamou “Santa Clara de Assis”.
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2206-4435

ANDORRA

GOTAS DE ESPIRITUALIDADE SALETINA
O que é preciso para ser uma pessoa 
reconciliada e reconciliadora?

É preciso dar alguns passos, tomar 
algumas decisões: Escutar e falar 
com as pessoas; mais escutar do que 
falar; Sorrir e ser leal com as pessoas; 
ser alegre e bem-humorado faz a 
diferença; Chamar as pessoas pelo 
nome e saber agradecê-las; Ser amigo, 
prestativo, colaborativo, disponível; 
Ser cordial e amar a simplicidade; 
Interessar-se, sinceramente, pelo 
outro; Ser generoso no elogiar e 
cauteloso em criticar; Considerar 
e não brincar com os sentimentos 
dos outros; Respeitar a opinião do 
outro, já que ele também pode estar 
com a razão; Fazer tudo da melhor 
maneira possível, nunca pela metade; 
Respeitar a natureza, cuidar do 
Jardim do Éden e de suas criaturas; 
Fugir de todo preconceito, do pecado, 
do mal; Ser amigo de Deus, dos seus 
mandamentos, dos valores universais 
da pessoa humana; Saber dar, a si 
mesmo, o melhor tempo para rezar, 

pensar na vida, meditar. 

A pessoa que é capaz de estar em 
paz consigo mesma, também será um 
missionário da paz. Mas, se ela está 
em guerra, como vai construir a paz?

Conclusão:

Diante de tudo isso podemos concluir 
que: O fundamento principal é o 
primado absoluto de Deus. Ele 
ama por primeiro; Ele chama, Ele 
envia... Ele está presente todos os 
dias; A Igreja vista como centelha 
da Trindade; Amor circulante, 
amor que se ama. Feita de gente, de 
irmãos. Alegre, missionária, atrativa, 
aberta; Superação do medo, do 
fechamento, da tristeza, do pesado, 
do mofo, da depressão, do “sempre 
foi assim...” Superação do binômio: 
clero/leigos. Melhor seria exercitar-
se por nova linguagem: Comunidade 
e Ministérios. Nós todos somos 
cristãos, com serviços diferentes na 
comunidade; O laicato como braço 

estendido, que vai muito além dos 
braços dos Religiosos consagrados e 
do próprio clero; Contemplação da 
beleza da pluralidade dos carismas; 
um belo jardim, só é belo, pela 
diversidade das flores e cores; Com 
uma das mãos firmes em Nossa 
Senhora, com a outra mão abraçada 
aos pobres e com nossos olhos fixos 
em Jesus; Fieis ao passado, criativos 
no hoje e acreditando no futuro: leigos 
e leigas a serviço do Reino de Deus.

Texto escrito pelo Pe. Ildefonso Salvadego, ms
Compilado por:  Jorge Marquesi, Leigo Saletino

CRISMA DE JOVENS – TURMA 2015-2016

O I Dia de Formação do Grupo de 
Crisma, turma 2015-2016, acon-

teceu no dia 05 de julho passado, na 

Casa de Formação dos Missionários 
Saletinos, aqui em São Paulo (SP). Es-
tavam presentes cerca de 30 jovens, 

juntamente com seus ca-
tequistas.

No período da manhã, 
o grupo participou de 
uma atividade alusiva 
às viagens missionárias 
do Apóstolo Paulo. Di-
vididos em equipes, os 
participantes percorriam 
estações que representa-
vam algumas das cidades 

pelas quais Paulo passou. A atividade 
promoveu interação mútua, trabalho 
em equipe e o aumento da espiritua-
lidade. 

No período da tarde, ainda em gru-
pos, os crismandos estudaram e en-
cenaram as parábolas por meio de 
fantoches para os colegas. A proposta 
foi de reproduzir cada história num 
contexto atual. O dia encerrou-se com 
uma missa presidida pelo Reitor e Pá-
roco Pe. Marcos Queiroz, ms.

Carlos Cardoso
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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

ACHIROPITA – UM 
GRITO DE SOCORRO!

Um certo Capitão 
Maurício, no meio de 
uma tempestade, gritava 
por socorro a Nossa 
Senhora. No seu temor, 
prometeu, que se salvo 
fosse, juntamente com 
sua tripulação, construiria 
um santuário em sua 
homenagem. Todos foram 
salvos, desembarcando 
numa aldeia, onde 
encontrou um monge que lhe disse: 
“Não foram os ventos que o trouxeram 
a este lugar; foi Maria, Mãe Santíssima, 
para que construas um santuário em sua 
homenagem quando fores imperador”! 
A profecia foi cumprida e o Santuário 
foi construído em Rossano, Calabro. 
Foi contratado um artista para pintar 
a imagem de Maria. Tudo o que esse 
artista pintava durante o dia, sumia 
durante a noite. Colocaram um vigilante 
para impedir a entrada de possíveis 
intrusos que estavam danificando a 
pintura. Numa noite, apresentou ao 
vigilante, uma senhora com um menino 
nos braços, pedindo para entrar no 
Santuário. O vigilante, ainda reticente, 
consentiu que ela entrasse. Passado 
algum tempo, sem que a senhora saísse, 
entrou no Santuário, e viu a imagem 
na mulher e do menino estampada na 
tela e saiu gritando pelas ruas: “Nossa 
Senhora Achiropita! ” 
(a-kirós-pita, que quer 
dizer “não pintada por 
mãos humanas”. Sua 
festa é celebrada em 15 de 
agosto, dia da Assunção 
de Nossa Senhora.

FÁTIMA – TRÊS 
CRIANÇAS E UM 

SANTUÁRIO
Lúcia, Francisca e Jesus, 
de 10, 9 e 7 anos de 
idade, respectivamente, 
foram as crianças que 

NOSSA SENHORA, EM ALGUMAS DENOIMINAÇÕES...

testemunharam a Aparição 
de Nossa Senhora, a 
13 de maio de 1917, no 
Conselho de Vila Nova de 
Ourém, hoje diocese de 
Leiria- Fátima, Portugal. 
Segundo as crianças, era 
“uma Senhora mais brilhante 
que o Sol, de cujas mãos 
pendia um terço branco”. A 
Senhora pediu às crianças 
que voltassem à Cova da 
Iria, durante cinco meses 
consecutivos, sempre no 

dia 13 e naquele horário da aparição: 
ao meio-dia. Na última aparição, a 13 
de outubro daquele ano, 
estando presentes cerca de 
70.000 pessoas, a Senhora 
disse-lhes que era a 
“Senhora do Rosário e que 
fizessem uma Capela em 
sua homenagem. Depois 
de tudo consumado, e 
Lúcia tendo-se tornado 
religiosa de Santa Doroteia, 
Nossa Senhora apareceu-
lhe novamente, no 
Convento de Pontevedra, 
na Espanha, por duas 
vezes; uma em 1925 e 
outra em 1926, pedindo-
lhe a devoção dos cinco 
primeiros sábados: rezar o 
terço, meditar nos Mistérios do Rosário, 

confessar-se e receber a 
Sagrada Comunhão, em 
reparação aos pecados 
cometidos contra o 
Imaculado coração de 
Maria.

GUADALUPE – UM 
ÍNDIO, UM PEDIDO, 

UM BISPO, UMA 
DEVOÇÃO, UMA 

PADROEIRA.
Nossa Senhora de 
Guadalupe, também 
conhecida como a Virgem 
de Guadalupe, é Padroeira 

do México e Padroeira da América 
Latina. Sua imagem é representada 
por um ícone da Virgem Maria, que 
apareceu a um índio chamado Juan 
Diego, na cidade do México, a 12 de 
dezembro de 1531. Pelos relatos, a 
“Senhora do Céu” apareceu a Juan 
Diego, identificou-se como a mãe do 
verdadeiro Deus, fez crescer flores 
numa colina semidesértica, em pleno 
inverno, e que Juan Diego devia leva-
las ao bispo, que exigira alguma prova 
de que efetivamente a Virgem havia 
aparecido. Juan foi instruído por ela 
a dizer ao bispo que construísse um 
templo no lugar, e deixou sua própria 

imagem impressa 
milagrosamente em 
seu “tilma”, um tecido 
de pouca qualidade 
feito a partir do cacto. 
Esse tecido, devido 
à baixa qualidade, 
deveria se deteriorar 
em vinte anos, mas, até 
hoje, não mostra sinais 
de deterioração. Um 
estudo realizado no 
Instituto de Biologia da 
Universidade Nacional 
Autônoma do México, 
em 1946, comprovou 
que as fibras do tecido 
correspondem as fibras 

de agave, tais fibras não duram mais 
do que vinte anos. Em ampliações da 
face de Nossa Senhora, os seus olhos, na 
imagem gravada, parecem refletir o que 
estava à sua frente em 1531 - Juan Diego 
e o bispo. O assunto tem sido objeto de 
inúmeras investigações científicas, até 
hoje.

NR – As três imagens serão acolhidas 
no Santuário Salette durante os festejos 
de setembro. Na próxima edição, 
contaremos, de forma reduzida, as 
devoções à Nossa Senhora da Salette e 
Nossa Senhora Aparecida, que também 
serão acolhidas durante as celebrações 
do mês.
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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

Sob o tema “Com Maria, Mãe Missionária de Todos os Povos, Louvamos ao 
Senhor pelos 75 Anos de História”, nossa Paróquia inicia os Festejos de Nossa 
Senhora da Salette com o novenário transcorrendo, não somente aqui no 
Santuário Salette, mas também em algumas Paróquias irmãs, próximas de nós.

Nos primeiros quatro dias do novenário, entre 01 e 04 de setembro, o Novenário 
acontecerá nas Paróquias:

Dia 01 – Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres – 20h – com o tema do 
dia: “Nossa Missão: Ouvir a Palavra como Maria nos Lembrou em La 
Salette”; 

Dia 02 – Paróquia Santa Joana D”Arc – 20h – com o tema do dia: “Nossa 
Missão: Anunciar a Boa Nova como Maria nos Lembrou em La Salette”; 

Dia03 – Paróquia Santa Rosa de Salette” – 20h – com o tema do dia: “Nossa Missão: 
Seguir a Jesus como Maria nos Lembrou em La Salette”; 

Dia 04 – Paróquia do Menino Jesus – 20h – com o tema do dia: “Nossa Missão: 
Renovar o Mundo como Maria nos lembrou em La Salette”; 

Pequenas caravanas diárias se encaminharão 
para as Paróquias Irmãs, com saída prevista 
às 19h30, aqui do Santuário. O preço das 
passagens – para os quatro dias, ida e volta – é 
de R$ 40,00 e as reservas podem ser feitas na 
Secretaria Paroquial.

Nos demais dias, de 07 a 11 de setembro, o Novenário acontecerá aqui no Santuário 
Salette, sempre às 20h:

Dia 07 – com o tema do dia: “Nossa Missão: Fazer o Bem 
como Maria nos Lembrou em La Salette”;

Dia 08 – com o tema do dia: “Nossa Missão: Confiar em Temer como Maria nos Lembrou em La 
Salette”;

Dia 09 – com o tema do dia: “Nossa Missão: Ser Feliz como Maria nos Lembrou em La Salette”;

Dia 10 – com o tema do dia: “Nossa Missão: Amar sem Medida como Maria nos lembrou em La 
Salette”;

Dia 11 – com o tema do dia: “Viver a Misericórdia como Maria nos Lembrou em La Salette”.

A preparação do Novenário, coordenada pelo Padre Marcos Queiroz, teve a participação 
das Equipes de Liturgia e dos demais Missionários Saletinos aqui residentes. Cada dia do 
Novenário terá a supervisão de um grupo de Pastorais e Movimentos da Paróquia.

NOVENA DA PADROEIRA

Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres:  Av. Ataliba Leonel, 3013 - Parada Inglesa
Paróquia Menino Jesus: Av. Mazzei, 491 - Tucuruvi

Paróquia Santa Joana D’Arc: Rua Gaurama, 192 - Jardim França
Paróquia Santa Rosa de Lima: Av. Profª. Virgília Rodrigues Alves de Carvalho Pinto, 176 – Jd. Ipesp

Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres

Paróquia Santa Joana D”Arc

Paróquia Santa Rosa de Salette

Paróquia do Menino Jesus


