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... e dele ficamos com a
alegria do reencontro e
com a certeza do dever
cumprido.
A facilidade dos meios
de comunicação permitiu
que você, amigo leitor,
acompanhasse todos os
eventos da Festa de Nossa Senhora da Salette,
quer tenha sido pelo site
da Paróquia, pelo Facebook, pelo WhattsApp,
quer tenha sido pela sua
presença amiga e
prestativa.
Os Padres e Religiosos
Saletinos agradecem a
todos, que de alguma
forma ou outra, puderam
fazer dessa Festa, motivo
de festividade e de reflexão. Esta edição quer relembrar a você, o que por
aqui aconteceu.
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Editorial
iva a Mãe de Deus e Nossa”! “figura
Vmaterna
Quanta grandeza em tê-la como
em nossas vidas! Come-

moramos os 169 anos da Aparição de
Nossa Senhora da Salette, na França e
os 75 anos de sua Paróquia em São Paulo. Os festejos foram agraciados com
uma participação expressiva de fieis nas
novenas, missas e festa à querida mãezinha. Todos os anos assistimos emocionados a coroação de Nossa Senhora.
Essa coroação significa muito em nossas
vidas. O agradecimento pelo “sim” em
resposta ao comunicado que Jesus fez,
anunciando que Maria seria nossa Mãe
e nós, seus filhos. A coroamos como rainha do amor e abnegação, conselheira e
companheira da humanidade representando sempre o amor que teve por seu
filho.
Em suas aparições e mensagens sempre
faz questão de nos apascentar e aconselhar. Uma mãe nunca permite que seus
filhos se desviem do caminho e que
deixem de pensar em seus irmãos. Sua
mensagem de amor sempre nos pede a
RECONCILIAÇÃO. A reconciliação é a
causa do crescimento espiritual, fidelidade aos tempos de oração e meditação

Que a boa energia desse mês de setembro nos inspire a fim de que abramos
nossas mentes e nossos corações unos
com Deus para beneficiar a todo ser humano, esperando que sejam iluminadas
as suas boas dádivas, tornando cada um
de nós um centro irradiador da luz de
Deus, de Seu amor e de Sua PAZ! Ficaremos nos preparando em união de
pensamentos até o próximo aniversário!
Viva Nossa Senhora da Salette! Viva
nossa Paróquia!
Raquel M. Junqueira Carone
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
Caros irmãos e irmãs,
Encerramos recentemente a Festa de Nossa Senhora da Salette e, apesar do cansaço, a palavra que enche nosso coração é:
AGRADECIMENTO... a Deus e a todos
que colaboraram! Como esquecer da novena deste ano? Como esquecer das visitas às outras Paróquias? Como esquecer
das visitas das imagens peregrinas de
Achiropita, de Aparecida, de Fátima, e
de Guadalupe? Como esquecer do empenho dos voluntários da quermesse? Como
esquecer do envolvimento de tantas lideranças, pastorais, movimentos, benfeitores, grupos e devotos? Como esquecer
das visitas dos Padres que vieram participar conosco? Como esquecer a beleza,
a criatividade, a dedicação, o zelo? Como
esquecer as cores amarelo e branco que
predominaram em nossa Festa? Como esquecer tantas pessoas que visitaram nosso Santuário nesses dias? Como esquecer
das Missas do Dia 19 de setembro? Como
esquecer da Coroação de Nossa Senhora
da Salette? Como esquecer dos 75 anos do
Santuário e Nossa Senhora com o bolo do
aniversário?
Não dá pra esquecer...Tudo isso vai ficar
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em nossa rotina,
desejando que não
nos esqueçamos
que Maria nos
pede para rezar
pelo mundo, pelas
pessoas e que haja
dessa forma, a tão
sonhada “Paz na
Terra”. A desejando diariamente
Deus trabalhará
por intermédio de nossos corações e
pensamentos.

guardado em nosso coração e na memória e já
vai nos dando um gosto de nos encontrarmos
novamente no ano que
vem para celebrar e festejar novamente. E ano
que vem é um grande
ano, pois celebraremos
170 anos da Aparição de Nossa Senhora
em Salette. Por isso, já estamos em contagem regressiva para essa grande comemoração.
E, enquanto não chega 2016, em outubro,
somos convidados a renovar nossa vocação missionária; outubro é também mês
do Dízimo, Mês de Nossa Senhora Aparecida. Enfim, em outubro temos muitos
motivos para vivermos juntos como irmãos e irmãs. A Festa acabou, mas a Missão continua e Nossa Senhora da Salette
nos convida a transmitirmos a todos o
Cristo servindo e amando, pois, missão é
servir. Tenhamos um Feliz Mês de outubro sob a proteção de Nossa Senhora, intercedendo sempre por todos nós!
Pe. Marcos Queiroz, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

J

O CORAÇÃO DO DISCÍPULO MISSIONÁRIO

esus reunia, frequentemente, seus
discípulos e os orientava sobre
como viver a Palavra e ser fiel ao
projeto de amor do Pai eterno. Havia
muitos discípulos que O escutavam
com alegria, mas nem todos tinham
a intenção de transformar essa escuta
em atitudes novas no seu viver cotidiano e no seu agir como discípulos
missionários.
Conhecendo tal ambiguidade no meio
de Seus discípulos, Jesus oferece um
critério de discernimento para definir
quem está no caminho certo do discipulado missionário e quem precisa de
forte conversão, utilizando estas palavras: “a boca fala daquilo que o coração
está cheio” (Lc 6,45). Pela boca, pela
palavra e pelas atitudes do discípulo
missionário, vamos descobrir do que
está cheio o seu coração.
Pode ser que o coração esteja cheio
de tristeza. Diz o Papa Francisco que
“O grande risco do mundo atual, com sua
múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que
brota do coração comodista e mesquinho,
da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada. Quando a
vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros,
já não entram os pobres, já não se ouve a
voz de Deus, já não se goza da doce alegria
do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de
fazer o bem” (EG 2).
Da boca de um discípulo missionário
com o coração mesquinho e comodis-

vendas@tejo.com.br

ta não ouvimos o
anúncio de Jesus
Cristo, mas o lamento e as desculpas para não nos
dedicar à evangelização;
quando
convidamos para
um ministério na
Comunidade, ouvimos o não, ou o
que é pior: há fiéis
que trocam de paróquia para não se
comprometer.
E
quando falamos de missão, escutamos
com tristeza as mesmas frases: já fizemos isto há vinte, dez ou cinco anos e
não obtivemos “resultado satisfatório”.
Ouvimos essa frase inclusive de sacerdotes e diáconos. O coração já está
cheio, não há lugar para uma resposta
alegre ao amor de Deus que convoca
continuamente para a missão.
O Papa Francisco fala do grande tesouro da Igreja que são os discípulos
que têm coração missionário: “É o batizado que se faz «fraco com os fracos (...)
e tudo para todos» (1Cor 9, 22). Nunca se
fecha, nunca se refugia nas próprias seguranças, nunca opta pela rigidez auto defensiva. Sabe que ele mesmo deve crescer
na compreensão do Evangelho e no discernimento das sendas do Espírito; e assim
não renuncia ao bem possível, ainda que
corra o risco de sujar-se com a lama da estrada” (EG 45).
São leigos e leigas, consagrados e con-

sagradas, diáconos
e sacerdotes, que
falam da alegria
de ter encontrado
Jesus e como Jesus
preencheu seu coração do amor de
Deus. Assim, com
o coração cheio de
amor, transborda
a Missão: falam
de Jesus que nos
perdoa porque nos
ama; comprometem-se nas pastorais, movimentos e serviços; são catequistas que vão à procura das crianças para a catequese e não esperam na
secretaria da Igreja, porque sabem da
importância de sair ao encontro; são
jovens que evangelizam outros jovens
com alegria; levam o amor e a misericórdia de Deus nas ruas e casas, testemunhando que o pecado que tanto
nos aflige pode ser vencido pelo perdão e pela misericórdia de Deus.
Do coração missionário surge o compromisso com a missão, hoje: falar de
Jesus com novas atitudes e novas maneiras, de forma criativa e entusiasmada, mesmo que tenhamos vivido
experiências pastorais que pareceram
infrutíferas no passado. Em seu coração e em sua ação a causa missionária
se torna a primeira de todas as causas.

Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal para a Região Santana

Fones: 3228-0802
3228-0345
Fax: 3227-2731
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MISSÃO SALETINA EM SÃO LOURENÇO – MG

S

ão Lourenço é um município
brasileiro do Estado de Minas
Gerais, localizado na Serra da
Mantiqueira, uma das mais conhecidas estâncias hidrominerais do Brasil.
Faz parte do Circuito das Águas de
Minas Gerais, na serra da Mantiqueira. Sua população é de 42.372 habitantes.
Foi nesta cidade que, mais uma vez,
Nossa Senhora da Salette veio fazer
morada. Mais uma vez porque a devoção à Salette está crescendo cada
vez mais nas terras de Minas Gerais.
Assim como Deus, no Antigo Testamento, escolheu as altas montanhas
para se manifestar, sua serva, a Virgem Maria, Nossa Senhora da Salette
parece seguir o mesmo caminho.
Nete município existem três paróquias e uma delas tem como padroeiro o mártir São Lourenço. Seu pároco
é o Pe. Bruno e o vigário paroquial é
o Pe. Emerson, ambos sacerdotes da
diocese de Campanha. Várias comunidades, em diferentes bairros, formam a Paróquia São Lourenço mártir,
dentre essas comunidades está a de
Nossa Senhora da Salette que existe
há 7 anos no bairro Sonda. Foi nesse
bairro que a devoção à Virgem Santa,
Salette, a partir de uma graça alcançada por mordores locais, sr. Moutinho
e esposa, alcançou expressão, inicialmente no bairro depois na paróquia e
por fim na cidade.
Neste ano de 2015, os coordenadores
e membros de pastorais juntamente com o pároco local organizaram
o Tríduo e a festa em honra à Nossa
Senhora da Salette que com certeza
ficará gravada de maneira viva na
memória dos fiéis. Desde do dia 09 de
setembro dois missionários saletinos
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do Santuário Salette
de São Paulo, Ir. Flávio Jardim Silva, ms
e o Leigo consagrado
Wilson Cruz Avila se
fizeram presentes na
comunidade, visitando doentes, abençoando famílias e lares,
rezando terço em família e difundido a
devoção à Nossa Senhora da Salette por
meio de video, rádio
e do próprio fato e
mensagem.
No bairro Sonda e outros próximos a
este, cerca de 50 famílias foram visitadas pelos dois missionários saletinos. Aproximadamente 500 pessoas
entraram em contato direto com os
missionários. Sem contar, é claro, com
a difusão que foi alcançada pela transmissão da entrevista na rádio Estância
1270 de São Lourenço.
A missão foi crescendo com a chegada
a partir do dia 16 de Sônia, Leiga saletina consagrada, esposa de Wilson
Avila. E, mais ainda, com a chegada
do Pe. Bolivar Hauck, ms. que presidiu as três noites do tríduo preprativo à festa em honra a Nossa Senhora
da Salette e também visitou doentes,
atendeu confissões de pessoas idosas,
que não tinham condições físicas para
ir à comunidade local. Pe. Bolivar, na
parte da manhã, presidiu algumas
missas na igreja dedicada ao mártir
São Lourenço, aliviando um pouco a
árdua tarefa do pároco Pe. Bruno e do
vigário paroquial, Pe. Emerson.
Também os casais de leigos saletinos
de São Paulo, Jorge Marquesi e Beth,

Altamiro e Ângela marcaram presença no último dia do Tríduo e na festa
da Virgem Reconciliadora, Maria de
La Salette.
No dia 19 de setembro a missa na
comunidade Salette, foi muito participativa. Maior ainda foi a procissão
luminosa, que ao passar pelas ruas
do bairro, atraiu muitas pessoas. Os
missionários saletinos da comunidade do Santuário Salette de São Paulo
muito se alegraram com a acolhida,
convivência e partilha de experiências com a comunidade Salette de São
Lourenço, com as famílias visitadas,
pela oportunidade oferecida pelos padres Bruno e Emerson e pela missão
realizada.
Que neste mês missionário, esta experiência possa ter ressonância em nossas comunidades para que possamos
cumprir o madato de Jesus Cristo, recordado por Nossa Senhora da Salette
e pelo Papa Francisco: “Ide e anunciai
a Boa Nova a todos os povos”.
Padre Bolívar Hauck e
Irmão Flávio Jardim Silva

CAPELA SANTA CRUZ
FESTA DA EXALTAÇÃO À SANTA CRUZ
Comemorada mundialmente no dia
14 de setembro! É bom que saibamos
que esta devoção não é exclusiva das
igrejas ou capelas que a tem como
padroeira, pois ela, a Santa Cruz,
é símbolo sagrado e histórico dos
templos católicos, marcando sua
presença antes mesmo das respectivas
edificações, (plantada como árvore),
depois encimando suas torres e
campanários; é o centro de adoração
no interior de todas elas. Levada no
peito por todos nós. É invocada no
início de todas reuniões, orações,
ritos e cultos, nós nos persignamos
em nome da trindade marcando-nos
com este sinal. A tradição
nos conduz ás suas
origens. Desde o Antigo
Testamento, a serpente
que curava da cruz, até
ao madeiro do Cristo
no calvário, ao sinal da
vitória de Constantino, e a
proposta de Santa Helena,
de devoção a Ela, seguida
pelos cruzados e por toda

Igreja até hoje. Reportandonos à Festa, estamos
orgulhos agradecidos e
felizes! O Tríduo, com um
tema para cada dia, foi
preparado pelo Pároco e
Reitor, foram desenvolvidos
pelos vigários e amigos
Padres Nilto, Ático e
Bolívar,
fervorosamente
acompanhados pelos fiéis
durante as homilias. Para
o grande dia, a Capela se
engalanou e lotou! Gente
do Movimento de Valorização
Humana, do colégio Sant’Ana, Irmãs
e postulantes do Thaity,
turma da Renovação
Carismática,
lideranças
da
Paróquia
Salette,
Leigos Saletinos, enfim,
enchemos os olhos, de
beleza e de lágrimas de
gratidão. A ornamentação
e decoração (iniciativa do
pároco), a comunidade

gostou, acompanhou e colaborou.
No dia, ganhamos e distribuímos aos
presentes deliciosas fatias de bolo
ofertados pela sra. Irany, (Sonda),
e cartões “marca texto” e com uma
poesia-oração declamada e ofertada
pelo sr. Mendonça. Resumindo:
nós somos privilegiados, pois
Exaltamos a Santa Cruz, e na “carona
“, celebramos a padroeira da nossa
Capela Santa Cruz.
João Bosco, ms, leigo saletino

NOTÍCIAS DO CONSELHO DA CAPELA

A

s intempéries climáticas,
econômicas e políticas,
não impedirão que continuemos convidando novas lideranças. Surgiram novos operários
para a messe, temos gente mais
nova, no pedaço. Casais e solteiros,
já estão nos dando uma mãozinha!
Deus ouviu as nossas preces; e que
os atuais (nós), já estamos com o
prazo de validade vencido: 70-8090-anos, por isso precisamos nos
RENOVAR!
Não estamos renunciando, não estamos batendo
em retirada, nem vamos mudar
de religião, nós estamos apenas à
beira de um natural auto impeachment. Só precisamos de sangue
novo. A ideia é partilhar com o os

mais novos. Na igreja católica todas
mudanças são lentas, e orientadas
pelo Espírito Santo. É o que contamos; mas queremos mais, está em
andamento uma pesquisa/convite,
propondo um ou dois grupos distintos de adolescentes, jovens, e novos casais, é uma ideia/semente, que
certamente dará bons frutos. Você,
adolescente, jovem noivo ou casal
novo. Você, casal maduro, você solteiro/solteira, e vocês, velhos casais,
estão convidados para apoiar a proposta de dar uma ajuda na implantação do Reino de Deus!
Mudando de assunto: todos sabemos que estamos em tempos de “vacas magras”. Medidas de contenção

foram tomadas, tais como: Informativo partilhado, funções e custos diminuídos, economia de água, energia
e decoração, incentivo ao trabalho
voluntário, suspensão de obras de
conservação dispendiosas, poupar recursos financeiros para emergências.
Tais medidas, nem de longe, podem
diminuir nosso zelo pela Capela,
muito menos diminuir nossas ações
caridosas, nossas obrigações com as
taxas legais e eclesiais, ou com auxílios anteriormente compromissados.
Para tanto, a Capela, precisa da sua
adesão, participação e atualização do
Dízimo. As missas do último sábado e
domingo do mês, são celebradas por
intenção dos dizimistas da Capela.

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

P

Dia 30/08

Dia 31/08

CARREATA

MISSA DE ABERTURA DA FESTA

ercorrendo ruas das
regiões próximas à Paróquia, no domingo, logo
após a Missa das 09h, a
Carreata seguiu anunciando a Festa de Nossa Senhora da Salette. Muitos carros
seguiam o Andor de Nossa
Senhora da Salette. Os moradores das ruas visitadas
saíam às portas e janelas de
suas casas e apartamentos.
Um cenário novo e diferente se
descortinava naquela manhã

ensolarada. Esse evento foi,
por assim dizer, o “ligar os motores, a Festa vem aí”.

Dia 01/09

E

xatamente às 20h teve início a Missa de Abertura da
Festa de Nossa Senhora da Salette, versão 2015, com a Presidência do Padre Marcos Queiroz, ms, e concelebração dos
Padres Ático Fassini, Bolívar
Hauck, Luciano Batista e Nilto
Gasparetto. Durante a homilia,
Padre Marcos Queiroz destacou o trabalho desenvolvido
pela comunidade, pensando a
Festa em sua totalidade. Ao final da Missa, antes da entrada
do Andor de Nossa Senhora da
Salette e da bênção final, con-

Dia 02/09

NOVENA MISSIONÁRIA

N

ada mais
apropriado do que a
escolha da Paróquia
Nossa
Senhora
dos
Prazeres para
abrigar a abertura do Novenário Missionário. Já adentrando a igreja, as
pedras no altar mostravam semelhança com as pedras do altar do Santuário Salette. As orquídeas amarelas que decoravam a igreja pareciam ter sido
adquiridas na mesma fonte em
que foram adquiridas as orquídeas amarelas do Santuário. E
Padre Humberto de Carvalho, Pároco da Paróquia Nos-

sa
Senhora
dos Prazeres,
que presidiu
a celebração,
concelebrada
pelos Padres
Nadir Granzotto, Bolívar
Hauck e Marcos Queiroz;
muito acolhedor e carinhoso,
fez uma homilia centrada no
contexto do Evangelho do
dia, relacionando a caminhada conjunta entre as duas paróquias em seu ano jubilar, já
que ambas paróquias, fizeram,
no início deste ano, o aniversário de 75 anos da fundação. A
Novena Missionária começou
bem...

Dia 03/09

NOVENA MISSIONÁRIA

P

adre Roberto, Pároco da
Paróquia Santa Rosa de
Lima, muito cordial, acolheu
todos os presentes e deu início
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ao terceiro dia do Novenário
Missionário. A celebração foi
concelebrada pelos Padres
Marcos Queiroz e Luciano
Batista. Em sua homilia destacou o trabalho
missionário como uma
“caminhada de fé”. Ao
final da Missa, crianças
das duas paróquias,
Salette e Santa Rosa de
Lima, ostentando seus
balões coloridos, se
posicionaram na nave
principal da igreja, acolhendo o andor de Nossa Senhora da Salette.

vidou o casal Maru e Moysés,
coordenadores da Festa da padroeira, para que dessem uma
palavra apoio, convidando a
comunidade à participação.

NOVENA MISSIONÁRIA

A

chegada dos paroquianos
da Salette à Paróquia Santa Joana D’Arc, para se cumprir
o segundo dia do Novenário
Missionário foi a acolhida do
Pároco Padre José Roberto de
Abreu Matos, que, seguido
do Diácono Josmar e de várias lideranças locais, acolheu os que chegavam com
sorriso amigo e fraterno. A
celebração foi concelebrada pelos Padres Marcos
Queiroz e Nilto Gasparetto. Na homilia, Padre José
Roberto destacou a cura da

sogra de Pedro, por Jesus, e em
seguida se colocou a serviço
da causa de Deus. Nosso Novenário segue essa linha: estar
a serviço do Reino é a Missão
do cristão.

Dia 04/09

NOVENA MISSIONÁRIA

A

Mãe visita o Filho,
pequeno. É uma boa
manchete para ilustrar o
quarto dia do Novenário
Missionário de Nossa Senhora da Salette. Nossa
Paróquia visitou a Paróquia do Menino Jesus de
Tucuruvi, onde foi muito
bem acolhida pela comunidade Local. Padre
Paulo Gil, Pároco da Menino Jesus, em função de convocação de última hora, abriu
as portas da Paróquia para os
Saletinos. Dessa forma, Padre
Marcos, acompanhado pelos
Padres Nilto Gasparetto e Alfredo Granzotto, presidiu a ce-

lebração. Na Homilia fez uma
breve recapitulação da caminhada missionária deste ano,
culminando com o Evangelho
do dia. Assim encerrava-se a
primeira semana da Novena
Missionária.

Dia 07/09

Dia 08/09

NOVENA MISSIONÁRIA

NOVENA MISSIONÁRIA

V

indo
diretamente de Caldas Novas (GO)
Padre
Ildefonso
Salvadego,
ms,
presidiu a celebração do quinto dia
da Novena Missionária, celebração essa que foi
concelebrada pelos Padres Marcos
Queiroz, Alfredo Granzotto,
Bolívar Hauck, Luciano Batista e Nilto Gasparetto. Durante
a Homilia, com sua voz grave
e gestual dinâmico, Padre Ildefonso relembrou os dias em
que aqui foi Pároco e Reitor.

Contextualizou o Evangelho
do dia com a Aparição e Mensagem de Nossa Senhora da
Salette. Ao final da celebração,
comentou o trabalho missionário, não somente dele, mas em
conjunto com os Padres Daniel
e Francisco, na cidade goiana.

N

o Evangelho do
dia, o Anjo do
Senhor diz a
José: Não tenhas
medo!
Durante sua
aparição, no
alto da montanha de La
Salette, Nossa Senhora diz aos jovens
pastorezinhos: Não tenham
medo! Padre Luiz Carlos
Teixeira Lopes, ms, vindo
do Rio de Janeiro (RJ), presidiu a celebração, que foi
concelebrada pelos Padres

Dia 09/09

P

nados à aspectos externos, a
alegria e a felicidade se tornam
satisfações momentâneas, não
corr4espondendo à proposta
de Jesus.

Dia 11/09

E

Dia 10/09

NOVENA MISSIONÁRIA

e. Renoir Dalpizol, ms, Pároco e Reitor do
Santuário Salette
de Curitiba (PR)
presidiu a celebração do dia, concelebrada pelos Padres
Marcos Queiroz,
Nilto Gasparetto
e Bolívar Hauck.
O Evangelho do
dia falava sobre a felicidade
e alegria propostas por Jesus,
atributos esses ligados à aspectos interiores; quando relacio-

NOVENA MISSIONÁRIA

ncerrando o período
novenário, Padre Guttemberg de Souza Filho, ms,
vindo de Salvador (BA) presidiu a celebração do dia. Os
Padres Marcos Queiroz, Nilto Gasparetto, Alfredo Granzotto e Bolívar Hauck concelebraram. No Evangelho do
dia, Jesus dizia que devemos
tirar primeiro a trave de nossos olhos, para depois tirar o
cisco dos olhos dos outros.
Padre Guttemberg textualizou amplamente sua homilia; logo depois da comunhão, fez ecoar pelas paredes

do Santuário seu mantra,
repetido centenas de vezes
durante o período em que
aqui esteve conosco: “Enviai
Senhor muitos operários,
pois a messe
é grande, e os
operários são
poucos”. Nesse clima de
fé e devoção,
encerrou-se
a Novena da
Padroeira.
Muita
coisa
estava por vir.

Marcos Queiroz, Nilto Gasparetto e Luciano Batista.
Ao final da missa, cantou
um pequeno trecho de uma
de suas músicas em homenagem a Nossa Senhora da
Salette.

NOVENA MISSIONÁRIA

D

a Paróquia Nossa Senhora da Salette, de Santo André (SP), veio o Pároco,
Padre Joãozinho, acompanhado de alguns paroquianos, presidir a celebração
do oitavo dia do Novenário
Missionário. A celebração

foi concelebrada pelos Padres Marcos Queiroz, Nilto
Gasparetto e Bolívar Hauck.
Se tivéssemos que dar um
título ao Evangelho do dia,
certamente “Os Conselhos
de Jesus” seria um título
bem apropriado. Jesus propõe uma lista de atitudes a serem tomadas, de
acordo com o projeto de
Deus. Conselhos duros,
já que nos incita a amar
nossos inimigos, dar a
outra face, dar a túnica,
amar sempre... Seguir Jesus nunca foi fácil, mas,
segui-Lo coloca-nos no
caminho de Deus, pleno
de misericórdia.
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Língua Portuguesa

M

uitas palavras, em função de uso indevido, são
tomadas como sinônimas de
outras. Por exemplo, a palavra
legal tem significado totalmente diferente das palavras legítimo ou legítima. Legal é tudo o
que está em conformidade com
a Lei. Já legítimo ou legítima, é
tudo o que está fundamentado

na razão, no direito e na justiça.
De forma prática, durante a ditadura militar que assolou este
país, presidentes, governadores
e prefeitos, conhecidos como
“biônicos”, foram eleitos de
forma legal, mas, não de forma
legítima, porque suas eleições
não se originaram da escolha
popular.

PROVÉRBIOS
& SALMOS

Livro do Mês

A

formação dos cristãos,
particularmente dos Catequistas, é e será sempre uma
dimensão indispensável para o
processo de evangelização da
Igreja. A obra “Ministério do
Catequista – elementos básicos
para a formação”, de autoria
do Padre Humberto Robson de
Carvalho, busca, não somente
ensinar a doutrina, mas, acima
de tudo, levar a uma experiência vital do Mistério de Cristo e
colaborar com a formação dos
catequistas,
compreendendo
que a catequese é um processo
de educação da fé, que passa
por diversas etapas da vida dos
cristãos. Numa linguagem simples e acessível a todos, tornase manual de referência na formação e complementação dos
catequistas e daqueles que se
dispõem a conhecer melhor o
processo de evangelização. Padre Humberto de Carvalho, Pároco da Paróquia Nossa Senho-

A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte
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ra dos Prazeres, recentemente,
acolhendo a Novena Missionária em preparação à Festa de
Nossa Senhora da Salette, presenteou alguns catequistas de
nosso Santuário, comum exemplar dessa obra. A Loja Salette,
tem promoção especial para a
venda deste livro aos Catequistas. Consulte os vendedores.

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

“Inclina teu ouvido, ouve as palavras dos sábios, e aplica teu
coração ao meu conhecimento,
pois terás prazer em guarda-las
dentro de ti, e estarão firmes em
teus lábios”. (Pro 22, 17)
“Percebo mais do que todos os
meus mestres, porque medito
teus testemunhos. Tenho mais
discernimento que os idosos,
porque observo os teus preceitos”. (Sl 119 98-99)
“A glória de Deus é ocultar uma
coisa, e a glória dos reis é sondá-la”. (Pro 25, 1)
“Não recordes contra nós as faltas dos antepassados! Que tua
compaixão venha logo ao nosso
encontro, pois estamos muito enfraquecidos”. (Sl 789, 8)
“Forma o jovem no início de
sua carreira, e mesmo quando
for velho não se desviará dela”.
(Pro 22, 6)

Santos do Mês

Gizela
Dia 01

SANTA TERESINHA

M

aria Francisca Teresa Martin nasceu
em Alençon, na França, no dia 2 de
janeiro de 1873. Seus pais, Luís e Zélie
Martin, tiveram nove filhos, três morreram
muito pequenos e as meninas tornaram-se
religiosas, conforme o desejo da mãe. Teresa era a caçula. Em 1881, com 8 anos
de idade, começou a frequentar, como semi-interna, a Congregação das Irmãs Beneditinas de Lisieux. Em 1888, com 15
anos de idade, o papa leão xii permitiu
que ela ingressasse no Carmelo de Lisieux.
Lá ficou por nove anos, até o dia de sua

morte. em 1896, teve a primeira hemoptise, manifestação da tuberculose, doença
que a levou à morte e que ela
acolheu como a “Misteriosa Visita do Esposo Divino”.
foram 27 meses de terrível
martírio, mas, nem a fragilidade de sua saúde, nem as dificuldades pelas quais passou
ao longo de sua vida, tiraram
o sorriso de seu rosto, que era
a expressão de sua alegria es-

piritual. em julho de 1897 sua
saúde piorou. morreu no dia
30 de setembro de 1897, com
24 anos de idade. Teresa tinha
um diário no qual relatou suas
experiências interiores, publicadas mais tarde no livro “História de Uma Alma”, que narra
seu caminho espiritual, que
ela chamou de ‘Infância espiritual’. Foi canonizada, pelo
Papa Pio XI, no dia 17 de maio
de 1925 e declarada padroeira
das missões em 1944.

Dia 02

Dia 07

ANJOS DA GUARDA OU CUSTÓDIOS

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

A

devoção
aos “Anjos
da Guarda” ou
“Custódios”, começou por volta
do século IX e,
em 1608, o Papa
Paulo V autorizou a celebração
da festa que antes
acontecia no dia
29 de setembro,
junto com a festa
de São Miguel Arcanjo. Em
1670 foi inserida no Calendário Litúrgico, definitivamente,
pelo Papa Clemente X e fixada
para o dia 2 de outubro. A palavra ”anjo” vem do grego e
significa “enviado, mensageiro”. Deus, que criou todas as
coisas, criou também os anjos,
para que o louvem, obedeçam
e atendam. Dentre eles, Deus
escolhe, para cada um de nós,
um “Anjo da Guarda”, que
tem como função nos proteger, nos amparar e nos defender de todos os perigos.

Eles
possuem
natureza angélica
espiritual, que é a
síntese de toda a
beleza e de todas
as virtudes de
Deus. São Francisco de Sales, em
um dos seus textos, esclarece que
a tarefa dos anjos
é levar as nossas
orações ao Senhor. Assim sendo, as graças
que recebemos nos são dadas
por Deus através da intercessão de nosso Anjo da Guarda.
Não podemos ignorar nosso
Anjo da Guarda. Temos o dever de amá-lo, respeitá-lo e
segui-lo, pois ele está sempre
pronto para nos proteger, nos
animar e nos orientar, para
que, trilhando o caminho de
Cristo, possamos alcançar a
glória eterna. A existência
dos anjos é uma verdade de
fé continuamente professada
pela Igreja.

N

o ano de 1206, por uma
revelação de Maria, são
Domingos, fundador da Ordem dos Padres Pregadores
ou Dominicanos, começou
a ensinar o rosário para o
mundo. Quando os albigenses invadiram o sul da França, no início do século XIII,
a pregação dos missionários
produzia poucos frutos. São
Domingos, aflito com a situação, pede a Virgem que o
inspire um meio de aumentar o trabalho de conversão.
Maria, em toda sua bondade,
aparece a ele e o ensina a rezar o rosário, que, segundo
Ela, seria uma arma poderosíssima para converter muitos pecadores. São Domingos
prega então, com muito mais
empenho, propagando desta
vez o ensinamento do rosário, e as conversões aumentaram cada dia mais. Dizem
os autores contemporâneos
que são Domingos converteu mais de 100 mil almas

depois que começou a ensinar o rosário. Foi então que
o Papa Pio V instituiu a festa
de Nossa Senhora da Vitória
que, dois anos mais tarde, o
papa Gregório XIII mudou
para festa de Nossa Senhora
do Rosário, transferindo a
celebração para o primeiro
domingo de agosto. Hoje, a
festa é celebrada no dia 7 do
mesmo mês.

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

2574-9465

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

O

Movimento
dos
Leigos e Leigas
Saletinos do Brasil tem
sua origem no ano de
2003, quando se iniciou
o Projeto de Espiritualidade Saletina para
Leigos, por iniciativa
do Conselho Provincial dos Missionários
de Nossa Senhora da
Salette - Província Imaculada Conceição. O
Projeto tinha por objetivo despertar, nas comunidades saletinas locais,
o interesse pela espiritualidade saletina, introduzir os leigos no universo teológico da Salette, preparar as
etapas nacionais sobre a Espiritualidade Saletina e introdução à Mariologia ou o lugar de Maria no Plano
da Salvação, tendo por base o livro
Salette - Opção de Vida, do Pe. Marcel Schlawert, MS.
Coube ao então Provincial, Pe. Adilson Schio, iniciar o processo de
criação e implantação da estrutura
formativa dessa tão sonhada espiritualidade saletina da reconciliação,
dizendo-se ser possível essa vivência também por muitos leigos e leigas além dos próprios Missionários
Saletinos, sacerdotes e irmãos, além
das Irmãs Missionárias de Nossa
Senhora da Salette. Doze anos se
passaram e o movimento avança a
passos largos nas comunidades saletinas aonde atua!
Segundo o Pe. Isidro Perin: “O Leigo
Saletino não veio para fazer, veio para
ser”. E isto evidencia-se, cada vez
mais, assumindo missão nas Paróquias, Santuários e comunidades,

passando a ser um protagonista, de
levar “a todos os povos”, a mensagem e o serviço solicitado por Nossa
Senhora, em La Salette, aos “primeiros leigos saletinos, Maximino e Melânia”. No Brasil, os Leigos Saletinos
estão em oito Estados: São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Mato Grosso, Paraná
e Rio Grande do Sul. No mundo, os
Missionários Saletinos estão em 27
países.
Temos informações de que em todos esses países existem grupos de
Leigos Saletinos, ainda que a forma
de atuação desses leigos não seja
semelhante à nossa. Com certeza,
apenas Argentina e Bolívia tem uma
atuação muito próxima à nossa, devido aos encontros realizados em
conjunto, aqui no Brasil e em Córdoba, na Argentina. Um dos elos de
ligação do movimento, é um livreto,
nascido aqui na Província do Brasil, chamado “Princípios de Vida e
Espiritualidade do Leigo Saletino”,
traduzidos para o Inglês e Espanhol
e que, no devido tempo, serão traduzidos para novas línguas.
Jorge Marquesi - Leigo Saletino

ANDORRA
2206-4435
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DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM OUTUBRO
01 Antonia Aparecida Inomoto
02 Elizabeth Pereira França
02 Maria Auxiliadora S. Pontedeiro
Sueli Paulina Ritter
03 Angélia Maria B. Migliore
Dorotea Mendes da Costa
04 Maria Orlandeli Ferraz
Mario Apone Filho
05 João Andrijic Malandrin
Luiz Carlos dos Santos Fial
06 Genesio Gomes da Silva Junior
Mauro Russo
07 Joana Bilecki Cunha
Maria Fabiana Ferro Guerra
08 Elaine do Nascimento V. Serafim
Ivan B. Filgueiras
10 Silvêta dos Santos
12 Aparecido Luiz Camacho Gomes
Maria Aparecida Poli
13 Iracy Barrocal Rodrigues
14 Gilda Coelho Storoli
Renato Luiz de Sa
Sandra Regina Wakamatsu
15 Claudia Di Maria Medori Manfredo
Tereza Maria das Graças De Lima
Yuri Azevedo de S. Pomarole
16 Roberval Antonio
17 Edviges Mendes da Costa
Fernando Fonseca
18 Ana Maria da Rocha Leite
Eliane Conceição M. de Carvalho
19 Marcio Dias Gonçalves
Raimunda Paixão da Silva
20 José Carlos Avila Aira
21 Arthur Francisco de Oliveira
Edina Cirley Roberta dos Reis
22 Lidice Neyde S. Astrini
Maria Salome dos Santos
23 Aparecida de Lourdes Zakas
24 Claudivino de Oliveira Marinho
Joaquim Gomes Artur
Pe. Bolívar Hauck, Ms
25 Diego Rabelo dos Santos
26 Mario Machado
Ricardo Fernandes Canteiro
27 Paulo Sergio Barbosa
28 Genivaldo Antonio

IMAGENS DE NOSSA SENHORA

O

rquídeas amarelas
ornamentavam
o andor de Nossa Senhora da Salette, já
colocado no Altar do
Santuário, aguardando
o início da celebração.
Às 17h do sábado, 05
de setembro, com a
presença dos Padres
Marcos Queiroz, nosso Pároco e Reitor, e de Eduardo Dogherty, da TV Século XXI, os leigos e leigas
saletinos iniciaram a oração do Terço. Ao
final, conduziram o Andor pelo pátio do
estacionamento e Padre Marcos abençoou
todas as barracas da Quermesse. O Andor
voltou para o hall de entrada do Santuário, aguardando o momento de adentrar a
nave principal, conduzido por representantes das barracas da Quermesse e sendo
saudado por todos os presentes. Em seguida, a missa presidida pelo Padre Eduardo
Dogherty, encerrou as celebrações do dia.

A

PARECIDA –
Padre Evaldo, da
TV Aparecida, trouxe
a imagem peregrina
da Padroeira do Brasil, diretamente do
Santuário
Nacional
de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida.
Ainda antes do início
da celebração, pôde tirar fotos e selfies com muitos paroquianos
que o rodeavam. Aproveitando o frio da
tarde-noite do dia 12 de setembro, presidiu a celebração com muito carinho e
devoção. O Santuário, lotado, refletia o
momento sagrado. Pousou junto com os
nossos sacerdotes saletinos e, no domingo ainda presidiu a Missa das 09h. Após
a Missa atendeu os paroquianos autografando os livros de sua autoria que estiveram à venda na Loja La Salette durante o
final de semana.

A

CHIROPITA – A imagem peregrina de Nossa Senhora da Achiropita,
trazida pelo Padre Paulo Sergio e fieis que
o acompanharam, foi recepcionada pelos
paroquianos aqui do Santuário Salette.
Após o terço de acolhida, teve início a
Santa Missa do dia 06 de setembro, presidida pelo Padre Paulo Sergio e concelebrada pelos padres Marcos, Nilto e Luciano. Um resumo da denominação de Nossa
Senhora Achiropita – “que não foi pintada
por mãos humanas” – foi publicado em
nossa edição de agosto passado.

G

UADALUPE – A entrada do andor
de Nossa Senhora de Guadalupe,
todo decorado com as cores mexicanas –
verde, branco e vermelho – foi precedida
dela oração do Terço com as crianças das
Catequese Familiar e colaboração da Pastoral Familiar. Às 18h do sábado, 26 de
setembro, a celebração teve início com a
presença do Pároco e Reitor do Santuário
de Nossa Senhora de Guadalupe, da cidade de Campinas, interior do Estado de
São Paulo. A celebração foi concelebrada
pelo nosso Pároco e Reitor, Padre Marcos
Queiroz. Um grupo de paroquianos de
Campinas acompanhou o sacerdote em
sua vinda a São Paulo (SP). Ao final da
missa, Padre Carlos, gentilmente, abençoou algumas rosas, que foram entregues
às crianças que rezaram o Terço. A Festa
deste ano caminhava para o seu término.

F

ÁTIMA – Devido a contratempos,
Padre Armênio, que deveria acompanhar a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, não pode estar presente à celebração do dia 13 de setembro passado.
Assim, a cerimônia foi presidida pelo Padre Luciano Batista e concelebrada pelos
padres... A imagem foi trazida por paroquianos da... para onde retornou logo após
a cerimônia, que foi animada pelo grupo
de Cantata Portuguesa do Arouca. Após a
Missa, teve apresentação do Rancho Folclórico Pedro Homem de Melo.
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FESTA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
Missas do dia 19

Várias Missas foram celebradas no dia 19:
07h – Presidida pelo Padre Marcos Queiroz e concelebrada
pelos Padres Ático Fassini, nosso Vigário Paroquial e pelo
Padre João Holleck, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo,
também saletino. Essa Missa foi retransmitida pela Rádio Milícia da Imaculada;
09h – Presidida pelo Padre Luciano Batista e concelebrada
pelo Padre Nilto Gasparetto, ambos Vigários Paroquiais. Bom
público participou dessa Missa;
12h – Presidida pelo Padre Alfredo Granzotto, Vigário Paroquial, e pelo Padre Borges, Pároco da Paróquia da Santíssima
Trindade, em Guarulhos (SP). À saída da Missa, a maioria das
barracas da Quermesse já estava em atividade, permitindo
aos que participaram da celebração, usufruíssem das delícias
oferecidas;
15h – Foi presidida pelo Padre Luciano Batista e concelebrada
pelo Padre Ático Fassini. Grupo de Oração, dos Peregrinos de
La Salette e dos Leigos Saletinos se fizeram presentes à celebração, como de costume;
17h – A Presidência da celebração coube ao Padre Edegard
da Silva Júnior, Coordenador provincial dos Missionários
de Nossa Senhora da Salette, aqui no Brasil. Padre Edegard,
como sempre, destacou a Aparição e a Mensagem de Nossa
Senhora da Salette suscitando em nós o desejo de repararmos
nossas ofensas, através de uma retomada ao caminho de seu
Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo.
E, finalmente, a Missa das 19h, aguardada, até com certa ansiedade pelos paroquianos e convidados da Festa de Nossa
Senhora da Salette deste ano, em função de toda chamada que
foi feita através dos canais internos e externos de comunicação, além dos avisos paroquiais e após as Missas durante o
mês todo.
Ousamos afirmar que essa ansiedade foi compartilhada por
todos os telespectadores da Rede Canção Nova que aguardam a transmissão da Missa Solene em Honra a Nossa Senhora da Salette, transmitida anualmente, aqui do Santuário
Salette, de São Paulo (SP). A Missa foi presidida pelo Padre
Marcos Queiroz, Pároco e Reitor, e concelebrada pelos Padres
Ático Fassini e Luciano Batista, nossos Vigários Paroquiais, e
pelo Padre Borges, da Paróquia Santíssima Trindade, de Guarulhos (SP).

Santana tel. 11. 2973-6044
Rua Voluntários da Pátria, 2201
Shopping Metro Tucuruvi tel. 3198-6450
R. Dr. Antonio Maria de Laet, 566 - piso 2 - loja 25

Tremembé tel. 11. 2204-4077
Rua Ma. Amália Lopes de Azevedo, 271
Shopping Parque Santana tel. 11. 2208-8730
Rua Cons. Moreira de Narros, 2780 - Lj 1042
Solução para seus olhos desde 1966
www.oticavoluntarios.com.br
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Bandeirinhas e rosas eram empunhadas pelas mãos dos participantes desta celebração. Um grupo de cerca de setenta e
cinco crianças, aguardava no Altar de Nossa Senhora da Salette, o momento de sua ativa participação; era o prenúncio
do que iria acontecer com a Coroação da Imagem de Nossa
Senhora da Salette, ao final da Missa. Durante a comunhão,
as crianças se retiraram e logo em seguida se colocaram no
presbitério, segurando em suas mãos bexigas amarelas, com
o logotipo da Festa deste ano.
Colocada a coroa em Nossa Senhora, a “torre” da maquete
do Santuário, instalada no Altar Mor do Santuário, se abre,
e surge a imagem de Nossa Senhora da Salette, trazendo às
mãos, um bolo em comemoração aos 75 anos de Fundação da
Paróquia Nossa Senhora da Salette. É justo pensar que lá no
céu, junto ao Pai e ao Filho, Nossa Senhora tenha enxugado
algumas lágrimas com o dorso de sua mão.
Aos nossos religiosos saletinos, que tanto fazem nesta Paróquia, nossos agradecimentos. Que Deus os cumule com muita saúde e sabedoria na condução do vosso serviço.

