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Nesta Edição, você poderá acompanhar toda a programação da Festa da Padroeira 
deste ano, com a celebração da Missa de Abertura no dia 31 de agosto, às 20h, 
aqui no Santuário.

A Festa da Padroeira é sempre um motivo de se rever atentamente toda a Espiri-
tualidade Saletina que envolve a Aparição e a Mensagem Reconciliadora de Nossa 
Senhora da Salette e ponto de encontro de amigos, além de auferir recursos finan-
ceiros para manutenção da Paróquia.

Somos todos convidados a refazer essa caminhada. Participe, traga seus familiares 
e amigos!

Salve, Regina, Mater mi-
sericordiae, 

Vita, dulcedo, et spes 
nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules 
filii Hevae, 

Ad te suspiramus, ge-
mentes et flentes  In hac 

lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nos-
tra, illos tuos, Misericor-
des oculos ad nos conver-

te; 
Et Jesum, benedictum 

fructum ventris tui, No-
bis post hoc exsilium os-

tende. 
O clemens, O pia, O dul-

cis Virgo  Maria

Salve Rainha mãe de 
Deus, 

És Senhora nossa mãe, 
nossa doçura,  

Nossa luz, doce Virgem 
Maria. 

Nós a ti clamamos, filhos 
exilados, 

nós a ti voltamos nosso 
olhar confiante. 

Volta para nós, oh mãe, 
teu semblante de amor. 

Dá-nos teu Jesus, oh mãe, 
quando a noite passar. 
Salve Rainha mãe de 

Deus, És auxilio dos cris-
tãos, Oh mãe clemente, 
mãe piedosa, Doce Vir-

gem Maria.

FESTA DA PADROEIRA
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Pároco e Reitor

José Carlos Avila Aira
Grupo de Coordenação do CPP

169 – Ninguém, aqui na Terra, viveu tan-
tos anos. Como a fonte, que após a 

aparição não cessa de brotar água, a mensagem 
recebida por Maximino e Melânia em 19 de se-
tembro de 1846 continua viva e atual: “Conver-
tam-se, guardem o sétimo dia, orem, preservem, 
partilhem...”

A Bela Senhora intercede por nós e por mais que 
façamos nunca servirá de consolo. O que esta-
mos fazendo para atender ao apelo da Mãe da 
Salette? O que vamos festejar, pedir, agradecer, 
orar, partilhar e transmitir? Comemorar o fato 
da aparição é motivo de alegria. Participe da 
novena, doe um pouco do seu tempo, colabore, 
seja voluntário, trabalhe na quermesse. Não seja 
morno, se aqueça.

Somos imperfeitos, caímos. Nossa Senhora da 
Salette nos chama para a conversão, intercede 
por nós junto a Jesus e pela misericórdia e gra-
ça de Deus recuperamos a dignidade de filhos. 
Devemos ser coerentes e responsáveis com o 
que pedimos na oração. Amá-Lo é ter intimida-
de com Jesus. Amá-Lo é servir com vontade e 
alegria a todos e em especial aos mais necessita-
dos. “Então o Rei lhes responderá: ‘Eu garanto 

a vocês: todas as 
vezes que vocês fi-
zeram isso a um dos 
menores de meus ir-
mãos, foi a mim que 
o fizeram.”

Para o Papa Fran-
cisco, seu maior 
desafio na Missão 
como religioso é: 
“Saber distinguir a 
verdadeira paz de 
Jesus. A verdadeira paz vem sempre de Jesus. 
Mesmo se, às vezes, embrulhada em uma cruz. 
Mas é Jesus que te dá a paz naquela prova. Ao 
contrário a paz superficial, aquela que te deixa 
‘um pouco contente’, vem do inimigo, do dia-
bo.” (Jornal O São Paulo ed.3064, pg. 7. Reda-
ção Daniel Gomes com informações do MEJ e 
Rádio Vaticano). Vamos trabalhar pela paz, con-
versão e reconciliação. “A felicidade não está 
necessariamente em ter, mas essencialmente no 
construir a paz”. Uma ótima festa para todos 
nós, juntos, misturados e Alegres!

“Dois pastorinhos humildes, viram uma 
luz a brilhar, nela a Virgem Maria estava 
triste a chorar...

Caros irmãos e irmãs, chegou a Gran-
de Festa de Nossa Senhora da Salette. 

Com alegria iniciamos o setembro! Nosso 
Santuário já está pronto para viver mais 
uma grande Festa. Muita gente se envol-
vendo, muitos peregrinos vão passando, 
muitas equipes, voluntários, devotos e 
agentes de pastoral se envolvendo. A no-
vena que teremos muito nos ajudará a pa-
rar, rezar, meditar e celebrar com o tema: 
“Com Maria, mãe Missionária de todos 
os povos, louvamos ao Senhor pelos 75 
anos de história. ”

Estamos ainda no ano de comemoração 
dos 75 anos da Criação da Paróquia Nossa 
Senhora da Salette. Neste mês celebramos 
a grande data: 169 anos da Aparição de 
Nossa Senhora em Salette. Por isso, temos 
muitos motivos a celebrar e festejar. 

Recordando a Missão que tivemos no mês 
de março, nossa novena acontecerá de for-
ma missionária; pois quatro noites serão 
em outras paróquias. Em seguida conti-
nuaremos no Santuário Salette as demais 
noites. Recordando ainda que a Missão da 
Igreja se estende por todos os povos rece-
beremos durante o mês diversas imagens 
peregrinas que retratam a devoção à Ma-
ria, Mãe de todos os povos. 

Sendo assim, após a 
abertura com nossa Pa-
droeira, Nossa Senhora 
da Salette, receberemos 
a imagem de Nossa Se-
nhora Achiropita, Nos-
sa Senhora Aparecida, 
Nossa Senhora de Fá-
tima e Nossa Senhora 
de Guadalupe. Neste ano, o dia 19 será em 
um sábado, por isso, se programe para vir 
ao Santuário Salette, é o grande dia, dia em 
que Deus, no alto da Montanha da Salette, 
por meio da Aparição de Nossa Senhora 
despertou em nós um grande convite à 
conversão, oração, participação na Igreja e 
Reconciliação. Além de toda Programação 
religiosa, teremos nossa alegre Quermesse 
com muitas barraquinhas, atrações e um 
grande convite para festejarmos com a de-
voção saletina e as bênçãos intercedidas 
por Nossa Senhora da Salette. 

Não deixe de acolher a alegria da Prima-
vera que esse mês nos traz, não deixe de 
ouvir o apelo que Nossa Senhora nos faz 
por meio da sua Aparição, não deixe de 
participar deste grande mês de festivida-
des. Tenho certeza que muita alegria trará 
ao seu coração. Desejo que setembro seja 
especial para você, viva-o intensamente 
conosco, louve e bendiga ao Senhor por-
que muitos motivos temos nesse mês para 
engrandecer e louvar.
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Palavra do Pastor

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

vendas@tejo.com.br

Dom Sergio de Deus Borges 
Bispo Auxiliar de São Paulo 

Vigário Episcopal para a Região Santana

O profeta Isaías, ho-
mem fortalecido pelo 
poder de Deus, nos 

ensina um programa de vida 
bem simples para manter a 
familiaridade na presença do 
Deus vivo e ouvi-Lo: “Toda 
manhã Ele desperta meus 
ouvidos para que, como bom 
discípulo, eu preste atenção. 
O Senhor Deus abriu-me os 
ouvidos, e eu não fiquei re-
voltado, para trás não andei” 
(Is 50,4-5). 

No programa do profeta, a 
atitude fundamental é a dis-
ponibilidade em escutar o 
Senhor. Toda manhã, Ele des-
perta meus ouvidos.... Toda 
manhã, o profeta se coloca-
va na presença do Altíssimo 
para ouvir sua Palavra, para 
iluminar seu dia, porque ele 
conhecia o poder e a força vi-
vificante da Palavra de Deus. O 
encontro com o Deus vivo não era 
ocasional nem ocorria somente 
nos momentos mais importantes 
da vida, mas era um encontro diá-
rio: toda manhã. 

A familiaridade com a Palavra 
de Deus não nasce do acaso ou 
do simples desejo; é uma moção 
do Espírito Santo que nos anima 
e nos abre o coração e os olhos 
em direção à Palavra. E o Espíri-
to Santo age no coração de todos, 
porque Deus quer salvar a todos, 
quer iluminar todos os homens e 

A FAMILIARIDADE COM A PALAVRA

mulheres com a beleza de Sua Pa-
lavra. Então por que alguns têm 
facilidade com a Palavra e outros 
não? Por que existem pessoas que 
sentem vontade de ler e meditar a 
Palavra de Deus, mas não conse-
guem? 

A familiaridade com a Palavra 
nasce da graça e do domínio da 
vontade, porque o Espírito Santo 
está animando a pessoa e Deus 
quer lhe falar no íntimo do cora-
ção, mas a falta de costume em 
parar e escutar o Senhor impede 
o diálogo através da Palavra. Da 
parte de Deus está tudo certo: Ele 

quer falar, mas nós, no cami-
nho do diálogo, precisamos 
rezar, pedindo a Deus a graça 
de escuta-Lo, através do trei-
no do ouvido, da educação do 
corpo e da vontade. 

O bom hábito (de toda ma-
nhã ou toda noite) é questão 
de treino, de persistência e 
de sã teimosia. Precisamos 
ter claro que, mesmo quan-
do nossa mente está longe e o 
corpo reclame por outras ati-
vidades (aparentemente mais 
interessantes), devemos per-
manecer na atitude de escuta, 
com a Bíblia na mão e lendo, 
pausadamente, a Palavra do 
Senhor. A recompensa virá e, 
com o passar dos dias ou me-
ses, poderemos dizer como 
Isaías: “O Senhor abriu-me os 
ouvidos”. 

Como bons discípulos missioná-
rios, vamos aproveitar o mês de 
setembro, dedicado a Bíblia, e ini-
ciar um caminho novo, de fami-
liaridade com a Palavra de Deus, 
dedicando um tempo a cada dia 
para que o Senhor desperte nos-
sos ouvidos. Graças à Palavra, se 
a meditarmos diariamente, entra-
remos na própria vida de Cristo à 
qual somos chamados a testemu-
nhar ao nosso redor.
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Irmão Flavio Jardim Silva, ms

Quando se fala sobre Justiça So-
cial e Direitos Humanos, para 
quem sabe o que diz a Bíblia por 

este olhar, lembra-se logo dos profetas 
ou das diversas profecias do Antigo 
Testamento, mas também do Novo Tes-
tamento, na própria vida e testemunho 
de Jesus Cristo, que retomando os en-
sinamentos proféticos do passado, atu-
aliza-os em seu tempo, diante dos desa-
fios impostos pelo domínio romano da 
época. 

Marcelo Barros, monge da Ordem de 
São Bento e teólogo especializado em 
Bíblia (biblista), em seu livro: Dom 
Helder Câmara. Profeta para os nossos 
dias, narra que quando foi pela última 
vez visitar o Dom, como costumava 
chamar Helder, no leito do hospital, ele 
lhe sussurrou ao ouvido dizendo: “Não 
deixe a profecia morrer”. 

Quem conhece a história de Dom Hé-
lder, sabe o quanto ele exerceu, a seu 
modo, a profecia no período de “chum-
bo” da ditadura militar aqui no Brasil. 
Mesmo sendo perseguido, caluniado e 
difamado por alguns membros da hier-
arquia eclesiástica e política e também 
pela Rede Globo de Televisão, não se 
calou. Denunciou os horrores pratica-
dos, por aqueles que eram os detentores 
do poder, contra o povo que em sua 
maioria eram trabalhadores, pais e mães 
de famílias, pobres, mas conscientes de 
seus deveres para com a nação e de seus 
direitos como seres humanos, homens e 
mulheres, filhos e filhas de Deus.

Esta realidade me faz recordar o pro-
feta Amós. Amós foi uma figura ex-
traordinária. Em seu tempo, foi o 
primeiro que se atreveu a pregar ab-
ertamente ao povo, pois antes dele os 
profetas apenas pregavam em particu-
lar. Ele foi o primeiro que criticou a cor-
rupção social, o primeiro que anunciou 
a destrui ção do país, e o primeiro cujos 
sermões estão presentes na Bíblia.

Amós trabalhava como pastor e culti-
vava figueiras. Um dia, no ano de 750 

DIREITOS HUMANOS E PROFETISMO
a.C, enquanto cuidava 
do gado, ele teve uma 
visão. Semanas mais 
tarde teve outra visão. 
Uma noite ele teve uma 
terceira visão. Nesta 
última visão, Amós 
conta que viu um muro, 
isto é, o povo de Israel, 
que estava torto e a de-
molição era inevitável. 
Amós sabia bem o 
porquê. Aparentemente 
o reino encontrava-se 
em uma de suas fases 
mais prósperas. A agri-
cultura se expandia, o gado duplicava, 
as indústrias têxteis progrediam, o co-
mércio se expandia e sua capital, Sa-
maria, tornara-se uma cidade opulenta, 
onde abundava a construção de palá-
cios e casas luxuosas como nunca antes 
na história.

A situação política internacional tam-
bém era fa vorável. Mas o bem-estar foi 
obtido por meio de graves vio lações 
aos Direitos Humanos. Enquanto a 
classe dirigen te aumentava sua riqueza, 
através de altos impostos, construía 
mansões opulentas e organizava es-
plêndidos banquetes, muitos estavam 
mergulhados em situação de miséria. 
Havia enormes desigualdades sociais e 
um contraste brutal entre ricos e pobres. 
Os camponeses se encontravam à mercê 
das hipotecas e confiscos dos seus cre-
dores. Os comer ciantes adulteravam os 
pesos de suas balanças para se aproveit-
ar do povo. Os juízes deixavam-se sub-
ornar e recorreriam a ardis legais. E o 
governo não fazia nada para remediar 
esta situação grave de injustiça. E não 
fazia porque ele mesmo era quem pro-
vocava tais situações à nação.

Amós sentiu que Deus o encarregava de 
se dirigir ao reino de Israel para denun-
ciar tais fatos e anunciar a indignação 
de Deus em relação a eles. Por um mo-
mento, Amós pensou dizer não a Deus, 

mas sentiu um fogo que 
o devorava por dentro. 
Não é fácil negar uma 
missão divina. E assim 
ele decidiu aceitar sua 
vocação de profeta. 

Na Samaria, capital do 
reino de Israel, Amós 
deparou-se com uma 
multidão nos postos 
de compra e venda de 
mercadorias. Posiciona-
ndo-se num lugar alto, 
começou a falar. Criti-
cou diretamente Israel, 

os países vizinhos: Damasco, por inva-
dir território alheio; Filisteia, por com-
ercializar escravos; Fenícia, por sua falta 
de fraternidade; Edom, por odiar seus 
vizinhos; Amon, por sua crueldade na 
guerra; Moab, por desrespeitar os mor-
tos; e Judá, por sua idolatria (1,3-2,5). 
As pessoas se entusiasmaram ao ouvi-
lo. Cada frase provocava nos presentes 
um movimento de concordância com a 
cabeça e aplausos de aprovação.

Mas Amós lançou seu trunfo contra os 
israelitas: E agora vocês! Porque come-
teram tantos crimes quanto eles. Porque 
vendem o inocente por dinheiro e o po-
bre por um par de sandálias; oprimem 
e humilham os fracos; corrompem os 
humildes; apropriam-se do que não é 
seu; oram para ídolos e depois vão ao 
templo beber vinho comprado com o 
dinheiro alheio. Será que estes quest-
ionamentos do profeta Amós, desde há 
muito tempo, não tem algo a ver com os 
governantes de nosso país? Entretanto, 
será que não tem algo a ver também 
com cada um de nós em nosso modo de 
nos relacionar uns com os outros? Não 
tem a ver com o mau hábito que nós 
também temos de querer levar vanta-
gem sobre os outros? Pense nisso! Pois 
talvez muitas vezes estamos reproduz-
indo o que condenamos de nossos gov-
ernantes.
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CAPELA SANTA CRUZ

Página quase independente, diferente, que é de toda gente. Leia e Passe à frente!
Conselho de Assuntos Pastorais, Econômicos, Litúrgicos e Administrativos

Formação de grupo de jovens 
- Estamos pesquisando - ideia 
da Srta. Vera, Jornalista - junto 
aos jovens da Capela, com o 
objetivo de formação de um ou 
dois grupos de jovens. Um grupo 
na faixa etária de 14 até 18 anos. 
Outro grupo para jovens acima 
de 18 anos, solteiros ou casados. 
A ideia é dar espaço e vez a eles 
para. Sugestões: Participação nas 
celebrações eucarísticas, através 
de leituras, canto, animação, etc. 
E nas reuniões e nas tomadas de 
decisões. Ainda é uma ideia, mas 
queremos que amadureça, de baixo 
para cima. Por enquanto, estamos 
convidando e cadastrando. 
Informações, sempre ao término 
das missas, com os recepcionistas 

14 DE SETEMBRO  -  DIA DE EXALTAÇÃO À SANTA CRUZ  
Missa Solene – 20h – Capela Santa Cruz

Nesse dia festejamos o dia que a 
Cruz de Cristo foi encontrada 

em Jerusalém. A celebração expan-
diu-se rapidamente entre os cristãos 
do mundo todo. A tradição diz que 
temos duas origens que motivam o 
acontecimento: Uma foi que nessa 
data, 14 de setembro do ano 320 DC, 
(chamada invenção de Santa Cruz), 
com a descoberta da Cruz original, 
por Santa Helena, mãe do Imperador 
Constantino. 

Outra versão é a de que, alguns anos 
depois, em 03 de maio, a mesma Cruz 
foi recuperada, e restaurada por He-
ráclito, pois ela havia sido seques-
trada pelos persas. É muito bom que 
saibamos que nossa padroeira é a 
Santa Cruz, e que essa devoção, festa 
e exaltação, não é só da Capela, mas 
que é celebrada oficialmente mun-
dialmente.

Essa festa pode pare-
cer incoerente ao fiel 
mais sensível.  Como 
podemos “ exaltar” o 
objeto que contribuiu 
na morte   de Jesus?  
Paulo já dizia que “A 
Cruz é uma loucura 
para os pagãos, mas 
para nós cristãos, é 
o sinal da vitória de 
Cristo sobre o pecado 
e a morte. ” Nela Jesus morreu; mas 
Ele não está mais lá, ela está vazia! 
Ele ressuscitou!  Antes era cruz, agora 
é Luz! Mateus, em 10, 38 nos ensina 
que: “Jesus disse: ‘Jesus falou então: 
Quem não toma a sua cruz e não me 
segue, não é digno de mim”.   E Lucas, 
em 14, 27: “E quem não carrega a sua 
cruz e me segue, não pode ser meu dis-
cípulo. ”

As nossas cruzes se apresentam de 

diversas maneiras:  
devemos reconhecer 
quais são: doença, po-
breza, cansaço, des-
prezo, solidão, injusti-
ça, tragédia, preguiça, 
velhice, desuniões fa-
miliares; cada um tem 
as suas. Aceitá-las e 
carregá-las é o desafio. 
E, como receita, po-
demos busquemos os 

“Cireneus” para nos ajudar. Os “Cire-
neus” são a resignação, a paciência, a 
oração e o perdão... E os dos dons do 
Espírito Santo. Fujamos dos pecados 
capitais e lembremo-nos de que Jesus 
fez a parte d’Ele, agora é a nossa vez. 
Aceitemos a cruz que o Pai reservou 
para a nossa salvação. Por isso, carre-
gue-a, cuide-a, adore-a, exalte-a!  Até 
para fazer a vontade do Pai!

NOTÍCIAS DO CONSELHO

 João Bosco, ms, leigo saletino

do dia, ou com Eugênia, 
Vera, Mariazinha e João 
Bosco.

Fiéis da Salette e da 
Capela visitarão paróquias 
vizinhas - Durante a novena 
no Santuário, o nosso reitor 
agendou encontros com 
quatro paróquias vizinhas. 
Nesses dias, sempre às 20h. 
Cada Paróquia partilhará 
a celebração conosco que 
as visitarmos. Nós aqui da 
Capela estamos convidados.

Tríduo na Capela – Dias 11, 12 e 13 
de setembro – Preparamos sugestivos 
textos para o Tríduo que antecede 
à Festa da Santa Cruz.  Esperamos 
você! Leia toda a programação das 

festividades e detalhes, neste 
Informativo.                                                                                                           
Segue a campanha para novos 
dizimistas – Não esqueça da nossa 
Campanha para melhorar o Dízimo 
da Capela! Neste mês continuamos 
divulgando e distribuindo convites 
aos atuais e futuros dizimistas.
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Comunidade em Revista

Começa agosto e já ficamos ansiosos em relação à Festa da Padroeira. 
O que vai acontecer é uma pergunta recorrente em nosso meio. 

Aos poucos – na verdade, em cinco dias, vimos uma maquete do 
Santuário ser construída no Altar do próprio Santuário. Feita com 
material reciclado e utilizando sobras de tinta e trabalho voluntário, 
a maquete é fiel à frente do Santuário Salette, referência cristã aqui na 
Região Santana. A comunidade orgulhosa, agradece a iniciativa dos 
Missionários Saletinos e o trabalho voluntário e dos servidores desta 
Paróquia. No dia 19 de setembro próximo, na Missa das 19h haverá a 
coroação de Nossa Senhora da Salette. O que mais vai acontecer nesse 
dia? Aguarde...

Dia 02 – Dia 
do Padre – Du-
rante as mis-
sas, a data foi 
lembrada por 
todos. À fren-
te da Procissão 
de Entrada, um 
cartaz exibiu as 
fotos dos nos-
sos Missioná-
rios Saletinos, 
que zelosa-
mente cuidam 
desta Paróquia, seguindo os ditames 
da Igreja e da Província da Imaculada 
Conceição dos Missionários de Nossa 
Senhora da Salette, no Brasil.

Dia 09 – Dia dos Pais – Impressio-
nante a presença dos pais nas missas 
dominicais. Nossa Igreja celebra essa 
data, com muito vigor e carinho, ti-
rando do contexto puramente comer-

AGOSTO – MÊS VOCACIONAL
cial, exaltando 
a presença dos 
pais na educa-
ção dos filhos. 
A data dá iní-
cio à Semana 
da Família. Os 
pais, ao final de 
cada missa, fo-
ram chamados 
ao Altar-Mor 
do Santuário, 
onde recebe-
ram uma bên-

ção especial.

Dia 16 – Dia da Vocação Religiosa e 
Consagrada – Novamente, um cartaz 
trazia as fotos dos religiosos e religio-
sas que dedicam sua vida às causas de 
Deus. Um trabalho esmerado e total-
mente dedicado às comunidades. Que 
Deus lhes dê muita saúde no exercício 
de suas vocações.

Dia 23 – Dia da Vocação Laical – Já se 
perguntou, amigo leitor, quantos lei-
gos e leigas trabalham em nossas pas-
torais, grupos e movimentos? Mais de 
setecentas pessoas dedicam um pouco 
de seu tempo, um pouco de seu talen-
to e muito de sua vocação laica para 
ajudar, de diversas maneiras, nossos 
religiosos a conduzirem a Paróquia. 
Um trabalho digno, um trabalho que 
enobrece e que, certamente, dá alegria 
aos anjos e santos que partilham da 
presença do Pai.

Dia 30 – Dia do Catequista – Respon-
sáveis pela educação na fé, os diversos 
grupos de Catequistas de nossa Paró-
quia se esmeram em proporcionar aos 
catequisandos, de diversas faixas etá-
rias, um encontro com Cristo, confor-
me orientação de nossa Igreja. A eles, 
nossos agradecimentos pelo trabalho 
e dedicação.

SEMANA DA FAMÍLIA
Tradicionalmente, a Pastoral Fami-
liar programa alguns eventos para 
celebrar a Semana da Família. Nes-
te ano houve três eventos:

Dia 13 – Palestra sobre o Tema – 

“Anunciar” – Palestrantes: Ana e Fred 
Pacheco;

Dia 14 – Missa da Família – Presidida 
por Frei Ernani;

Dia 15 – Baile à Fantasia – Muita 
gente compareceu ao Baile, exibindo 
suas fantasias coloridas e mostrando 
sua alegria, fazendo do evento, uma 
confraternização familiar agradabi-
líssima. Eram casais, filhos e filhas, 
cantando e dançando, encerrando, de 
forma significativa, a Semana da Fa-

mília. No próximo ano, certamente, 
novos eventos serão definidos pela 
Pastoral Familiar.
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Tema: “COM MARIA, MÃE MISSIONÁRIA DE TODOS OS POVOS, LOUVAMOS AO  
             SENHOR PELOS 75 ANOS DE HISTÓRIA”

31/08 – Segunda-Feira – 20h – Santuário Salette – Missa de Abertura da Festa – Bênção das Equipes 
das Barracas – Missionários Saletinos – Comunidade de São Paulo

01/09 – Terça-Feira – 20h – Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres (Parada Inglesa) – Pe. Humberto

Tema: “Nossa Missão: Ouvir a Palavra como Maria nos lembrou em Salette”

02/09 – Quarta-Feira – 20h – Paróquia Santa Joana D’Arc (Jardim França) – Pe. Beto

Tema: “Nossa Missão: Anunciar a Boa Nova como Maria nos lembrou em Salette”

03/09 – Quinta-Feira – 20h – Paróquia Santa Rosa de Lima (Palmas do Tremembé) – Pe. Roberto

Tema: “Nossa Missão: Seguir a Jesus como Maria nos lembrou em Salette”

04/09 – Sexta-Feira – 20h – Paróquia Menino Jesus (Tucuruvi) – Pe. Paulo Gil

Tema: “Nossa Missão: Renovar o mundo como Maria nos lembrou em Salette”

07/09 – Segunda-Feira – 20h – Santuário Salette – Pe. Ildefonso Salvadego, ms

Tema: “Nossa Missão: Fazer o bem como Maria nos lembrou em Salette”

08/09 – Terça-Feira – 20h – Santuário Salette – Pe. Luis Carlos Teixeira Lopes, ms

Tema: “Nossa Missão: Confiar sem temer como Maria nos lembrou em Salette”

09/09 – Quarta-Feira – 20h – Santuário Salette – Pe. Renoir Dalpizol, ms

Tema: “Nossa Missão: Ser Feliz como Maria nos Lembrou em Salette”

10/09 – Quinta-Feira – 20h – Santuário Salette – Pe, Joãozinho – Paróquia Nossa Senhora da Salette 

             (Santo André-SP)

Tema: “Nossa Missão: Amar sem Medida como Maria nosLembrou em Salette”

11/09 – Sexta-Feira – 20h – Santuário Salette – Pe. Guttemberg de Souza Filho, ms

Tema: “Nossa Missão: Viver a Misericórdia como Maria nos Lembrou em Salette”

“Cultive ver-
d a d e i r a s 
a m i z a d e s 

– A Reconciliação faz, 
antes de tudo, verda-
deiros amigos. Amigo 
é o que escuta, orienta, 
caminha junto e, mui-
tas vezes, nos abre ho-
rizontes. Por isso, cul-
tive em sua vida verdadeiras amizades 
e nunca se sinta só. Cresça e ajude o ou-
tro a crescer. Seja uma pessoa amiga de 
muitas pessoas! ”  (Princípios de Vida e 
Espiritualidade dos Leigos Saletinos do 
Brasil)

Com certeza Jesus agiu dessa forma: 
teve doze apóstolos... três amigos. Os 

NOVENÁRIO  DA SALETTE

GOTAS DE ESPIRITUALIDADE SALETINA
doze fizeram história 
com Ele. Oito foram dis-
cípulos que o acompa-
nharam em muitos luga-
res; estes eram auxilia-
res. Pedro, Tiago e João 
foram amigos de verda-
de. Não tinha frio e nem 
calor para eles. Onde 
Jesus fosse, lá estavam 

os três. Amigos gostam de estar juntos. 
Certa vez, Jesus subiu a um monte para 
orar e convidou seus amigos a subirem 
juntos. Os três viram Jesus se transfigu-
rar numa grande luz e viram também 
Moisés e Elias, conversando com Ele. Se 
precisasse de uma pousada, os três ami-
gos, prontamente, a arrumariam. Jesus 

nunca ficou sem um barco; seus amigos 
sempre providenciavam um... Você tem 
um amigo assim?

Assim como Pedro, Tiago e João, Jesus 
procura outros amigos para orar, fazer 
vigílias pelas madrugadas, ler e medi-
tar sua Santa Palavra, curar os enfer-
mos, junto com Ele. Procura amigos que 
queiram ter mais intimidade com Ele. 
Quem é amigo de Jesus logo é rodeado 
de bons amigos. Ser amigo de Jesus é 
compreender o quanto vale uma amiza-
de e aprender a preservá-la. Você tem 
amigos de verdade?

(Artigo baseado num texto de Waldir Groders, escri-
to por Jorge Marquesi – Leigo Saletino)
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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

O futebol, esporte favorito 
dos brasileiros, apesar dos 

7 x 1 a favor da Alemanha, é 
um excelente manancial para se 
aprender nossa Língua pátria. 
No recente clássico brasileiro 
São Paulo x Corinthians, um co-
mentarista esportivo, ávido por 
avaliar o jogo, perguntou a ou-
tro participante do debate: “Na 
sua opinião, qual foi o jogador que 
mais se sobressaiu no jogo?”

Além de soar mal, a frase suscitou a 
busca pelo verbo “sobressair-se” nos 
melhores dicionários de nossa língua. 
O verbo não foi encontrado, o que sig-
nifica que não existe tal verbo. A cons-
trução correta da frase deveria ser: 
“Na sua opinião, qual foi o jogador que 
mais sobressaiu no jogo? ” Basta que 

o jogador sobressaia, é suficiente, e, 
para o torcedor, uma alegria imensa.

Vejamos outras construções possíveis:

“Ivete Sangalo sobressaiu sobre os de-
mais participantes do show! ” – E isso já 
é pleonasmo.

“Pelé sobressaiu sobre todos os grandes 
jogadores de futebol. ” 

Com o título tirado 
de um cântico de 

São Francisco de Assis 
– Cântico das Criatu-
ras – Papa Francisco 
nos brinda com a Car-
ta Encíclica Laudato 
Si’ –Louvado Sejas, 
sobre o cuidado da 
casa comum.

No texto, Papa 
Francisco discorre 
sobre os cuidados que 
se deve ter sobre o que 
ele chama de “a casa comum”, ou 
seja, o planeta Terra, que nos sustenta, 
governa e produz variados frutos 
com cores coloridas e verduras... e 
nós, criaturas à imagem e semelhança 

com Deus, teimamos 
em destruir. A Carta, 
por si só, se torna um 
manual de referências 
sobre os cuidados 
que devemos ter na 
conservação deste 
patrimônio que nos foi 
dado por Deus. Essas 
referências, repletas 
de espiritualidade, 
nos levam a outro 
estilo de vida, que 
contempla a uma 
conversão ecológica 

através da educação para a aliança 
entre a humanidade e o ambiente. 
Este livro – carta – precisa ser lido por 
todas as pessoas, independentemente 
do credo religioso que professam, e, 
principalmente por pais e jovens. 

“Já que você tem de pen-
sar, pense grande! ” 
(Donald Trump, empreen-
dedor norte-americano)

“Se tua vida não é um dia 
cheio de sol, por que não 
poderá ser uma noite ilu-
minada por estrelas.”
(Humberto Rohden, filó-
sofo e educador brasileiro, 
falecido em 1981)

“Não saia de vossa boca 
nenhuma palavra torpe 
e, sim, unicamente, a que 
for boa para a edificação, 
conforme a necessidade, e 
assim transmita graça aos 
que a ouvem. ”
(São Paulo aos Efésios 4, 
29)

PENSAMENTOS
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Santos do Mês Gizela

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

Dia 08

Dia 15

Dia 12

Dia 23

NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA

A Natividade 
de Nossa 

Senhora é cele-
brada pelos cris-
tãos do Oriente 
desde o início 
do cristianismo.  
No Ocidente, 
passou a constar 
do Calendário 
Litúrgico a par-
tir do século VII.  
Maria nasceu de 
forma humana, como cada 
um de nós: fruto do amor 
entre um homem e uma 
mulher, viveu como uma 
jovem normal de seu tempo 
e, se não fosse sua aceitação 
total à vontade do Senhor, 
talvez seguisse anônima. 

Maria foi esco-
lhida por Deus 
para ser a Mãe 
de Seu Filho. 
Portanto, cele-
brar a nativi-
dade de Nossa 
Senhora é cele-
brar um marco 
fundamental da 
História da Sal-
vação. Maria é 
o elo de ligação 

entre a trindade e a huma-
nidade. Através dela, Jesus 
veio ao mundo para reali-
zar seu Mistério Salvífico.  
Sejamos agradecidos àque-
la que, ao dizer “SIM”, tor-
nou-se a Mãe de Jesus e de 
toda a humanidade. 

SANTÍSSIMO NOME DE MARIA

A Festa Litúrgica 
do Santo Nome 
de Maria foi 
concedida em 
Roma, em 1513, 
à diocese Cuenca 
na Espanha. Foi 
suspensa por Pio 
V e restaurada 
por Sisto V em 
1671 e, em seguida, foi 
estendida para o Reino de 
Nápoles e Milão. No dia 
12 de setembro de 1683, os 
turcos, que cercavam Viena, 
ameaçando o cristianismo, 
foram vencidos e, em ação 
de graças, Inocêncio XI, 

estendeu a festa 
à Igreja Universal 
e a fixou no 
domingo dentro 
da Oitava do 
Natal. O santo 
Papa Pio X 
trouxe a festa de 
volta para o dia 
12 de setembro. 

Nesse dia, no Martirológio 
Romano, se evoca o inefável 
amor da Mãe de Deus ao 
Seu Santíssimo Filho e 
propõe aos fiéis a figura, da 
Mãe do Redentor para que 
seja devotamente invocada 
pelo seu nome de Mãe. 

NOSSA SENHORA DAS DORES

PADRE PIO

A devoção às 
dores de Maria 
tem um funda-
mento bíblico 
nas palavras 
proféticas do 
Velho Simeão: 
“Tua alma será 
a t r a v e s s a d a 
por uma lan-
ça”. A festa de 
Nossa Senhora 
das Dores teve 
início no ano de 1230 e de-
ve-se às pregações dos Pa-
dres Servitas e entrou na 
liturgia, como memória, 
em 1724 por determinação 
do Papa Bento XIII. Esta 

celebração põe 
em destaque a 
participação ati-
va de Maria nos 
sofrimentos de 
Cristo. Ela nos 
faz compreen-
der a necessida-
de de unirmos 
nossos sofri-
mentos aos de 
Cristo. Quanto 
mais um cristão 

se aproxima de Cristo, tan-
to mais ele se aproxima da 
cruz. Maria soube, mais do 
que ninguém, participar da 
paixão de Cristo.

Padre Pio de Pie-
trelcina nasceu 
no dia 25 de maio 
de 1887, em Pie-
trelcina, Itália e 
foi batizado, no 
dia seguinte, com 
o nome de Fran-
cisco. Durante 
muitos anos ex-
perimentou os 
sofrimentos da alma, em 
razão de sua enfermidade 
e, ao longo de vários anos, 
suportou com serenidade 
as dores das suas chagas. 
Desde a juventude, sua 
saúde sempre inspirou cui-
dados e nos últimos anos 
da sua vida piorou rapida-
mente. Padre Pio morreu 
no dia 23 de setembro de 

1968, com oiten-
ta e um anos de 
idade. Seu funeral 
caracterizou-se 
por uma multi-
dão de fiéis que 
o consideravam 
santo. Depois de 
sua morte, sua 
fama de santida-
de e de milagres 

foi crescendo cada vez mais 
até tornar-se um fenômeno 
eclesial que se espalhou por 
todo o mundo. Em 1999 o 
Papa João Paulo II declarou 
o padre Pio de Pietrelcina 
bem-aventurado e estabe-
leceu o dia 23 de setembro 
para data da sua festa li-
túrgica. Foi canonizado em 
2002 pelo mesmo Papa. 
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2206-4435

ANDORRA

RELATO DE UM PEREGRINO

Entrar no Velho Continen-
te através de terras portu-

guesas, é refazer o trajeto, em 
sentido contrário, ao da Es-
quadra de Cabral, ainda que 
por via aérea. A Ilha da Ma-
deira é um paraíso brotado a 
hora e meia de Lisboa. Mon-
tanha e praia se confundem, 
difícil dizer o que é mais 
bonito. Culinária e vinho à 
altura do bom gosto lusitano. 
Rápida passagem por Lisboa, 
visitando a Torre de Belém, 
de onde Cabral partiu e nos 
“descobriu”. No dia seguinte, rumo à Fáti-
ma, passando por Óbidos, Alcobaça, Batalha, 
Oliveira de Azeméis, onde existe um San-
tuário dedicado à Nossa Senhora da Salette, 
representada por uma imagem diferente da 
que nos acostumamos a ver e respeitar. Che-
gada ao Porto – que bacalhau! Que vinho! – 
Depois, Guimarães, onde nasceu Portugal. 
Por ali se respira História, e se encanta com 
a alma portuguesa. Ainda estamos longe da 
Montanha...

Passamos por Braga e fomos deixando Portu-
gal, para entrar em terras espanholas, rumo 
a Santiago de Compostela, onde, no Santuá-
rio dedicado ao santo, um abraço amigo no 
Apóstolo, se fez necessário, sempre orienta-
do e cobrado pelo guia. Seguimos em frente, 
rumo a Burgos, Lourdes, Nimes e Gap, já em 
terras francesas, próximos à Montanha. Um 
comentário: os Santuários Marianos de Fáti-
ma e de Lourdes estão ligados, de maneira 
muito forte, ao milagre. Multidões visitam os 
Santuários em busca de milagres, agradecen-
do milagres recebidos; em busca de graças, 
agradecendo graças recebidas. Diferente de 
quem busca a Montanha, onde se chega e se 
entende o poder do silêncio e a força da Apa-
rição de Nossa Senhora da Salette.

Quem chega à Montanha, onde tudo aconte-
ceu, a 1800 metros de altitude, não busca mi-

lagre; busca uma espiritualidade; busca uma 
realidade forte, busca Deus na grandeza de 
sua criação. Do local da Aparição, se descor-
tina um cenário grandioso; vales e monta-
nhas se alternam. Ao redor, picos imensos, 
alguns ostentando um pouco da neve que 
restou do fraco inverno do ano passado. O 
Gargás, há 2.207 metros de altitude, testemu-
nha silenciosa da Aparição de Nossa Senhora 
da Salette a 19 de setembro de 1846, faz um 
convite: “siga as trilhas, recupere o fôlego, 
conquiste-me, se for capaz! ” Desafio aceito 
e o prêmio pela ousadia e esforço físico: lá no 
alto, ao redor da rosa dos ventos construída 
para orientar o visitante corajoso, o silêncio é 
maior, Deus está mais próximo. Será que se 
eu estender a mão, consigo tocá-lo?

Retornar ao Brasil é sempre bom, mas, antes, 
uma passagem de dois dias por Paris, Ah! 
Paris. Sempre bela, sempre culta, sempre 
misteriosa, ocultando amores... E tomada 
por chineses. Chegada no Brasil, e as notícias 
iguais quando da partida: crise, violência, 
corrupção, governo desacreditado. Mas, es-
tamos em casa, é hora de revermos os ami-
gos e os parentes próximos. É hora de nos 
prepararmos para a Grande Festa de Nossa 
Senhora da Salette.

Mario Apone
Leigo Saletino, nas horas vagas, também peregrino

DIZIMISTAS 
ANIVERSARIANTES  

EM SETEMBRO
Santuário Salette
01 Luís Alberto Bucci
 Mario Jorge de Grano
02	 Ione	Aparecida	Santinelli	Pinto
 Eurydice Adua Lombardi
03 Ayako Tsubame
04 Reginaldo Candido Ricardo
05 Roseli Moreira dos Santos
 Mary Tapuoca de Freitas
06	 Cristiano	Claudio	Otte
 Maria Aparecida Ercolin Apone
07	 Jose	Paschoal	Pereira
08 Maria Aparecida S. Gouveia
	 Draja	Mihajlovic
10	 Valeria	Leme	Gonçalves	Panissa
 Miguel Luiz Godoy de Vasconcellos
	 Rubens	Soter	de	Oliveira	Filho
 Rita Maria Sousa dos Santos
12	 Everton	Thiago	Portela
13	 Cristiane	Santa	de	Godoi
 Ketley Aparecida Santos Braga
15 Maria da Conceição Alves Luís
	 Iraci	de	Castro	Peixoto
 Margarida Mangueira Gellermann
	 Mariza	Guimarães	Cerbatto
16 Maria Helena Correa
 Maria Cecilia Costa
17	 Rosa	Romero	Baptista
18	 Priscilla	Silveira	Rissi
	 Evaldo	Aparecido	Turquetti
	 Ana	Paula	Jesus	da	Silva
19 Eliana Serikako
21	 Sonia	da	Cruz	Pereira
	 Gilberto	Campos	de	Oliveira
22	 Itamar	Dall’Olio
 Luzia Romeiro Vergara
23 Alba Stella Matos Medardoni
24 Dirceu Silvani Sgubin
25	 Cintia	Gonçalves
26	 Noêmia	Maria	Batista	Felício
27 Iderito Caldeira
28 Iraci Menezes Araújo
 Lucia Helena dos Santos

Capela Santa Cruz
01			Odete	Franceschi	Meneghini
05			Marcelo	Mattar
06			Anna	Emília	Luccas	Bettiol
07   Valda Alessandre Silva
14			Jaqueline	Simone	C.	Parenti
15   Francisco Antonio Fiori
       Waldemar José da Silva
       Maria da Glória A. Araújo
20			José	Edgard	Bittenmcourt
21   Maria Inês César da Silva
       Vera Lúcia Conceição Borges
23   Vera Maria F. de Mendonça
24   Clarisse Couto
30			Delpha	Rigo	Zorzi
							Manoel	Antonio	Teixeira

LOJA LA SALETTE
Excepcionalmente, neste mês de 

setembro, a Loja La Salette abrirá 
também às segundas-feiras, no horário 

comercial, para melhor atender os 
paroquianos e clientes em geral.
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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



12

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


