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FESTA PORTUGUESA
Uma festa portuguesa, com certeza. A noite de sábado favoreceu o evento, que
contou com boa comida, bom vinho e boa companhia.

PARÁBOLA
ANTIGA E NOVA

CAPELA SANTA CRUZ,
PRESENTE NESTA EDIÇÃO

N

otícias e atividades da Capela Santa
Cruz, uma forma de acompanhar o
caminhar de nossos irmãos.

VEM AÍ...
BINGO DO CENTRO
SOCIAL
Dia 12, a partir das 14h.
BINGO ÁRABE
Dia 14 de novembro, a partir
das 20h, no Salão de Festas
do Santuário Salette

N

esta edição, o Irmão Flávio Jardim Silva, ms, faz uma reflexão
no contexto dos dias atuais sobre a
Parábola do Filho Pródigo, ou do Pai
Misericordioso

RIFA DO CARRO
Extração de Natal da Loteria
Federal. Cupons à venda na
Loja La Salette.
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Editorial

490

– Se minha tabuada não estiver
errada, este é o resultado da multiplicação de setenta vezes sete. Esta foi a resposta que Jesus deu a Pedro quando perguntado sobre quantas vezes devemos perdoar
(Mateus 18,21-22). Com isso Jesus nos ensina
que não há limites para o perdão, é perdoar
sempre.

mentos, palavras
e ações é que podem dar testemunho de nós junto
a Deus. Antes de
sermos de igreja devemos “ser
igreja”.

Na oração do Pai Nosso nós pedimos o perdão e condicionamos o recebimento desta
graça à nós também perdoarmos: “Perdoa
as nossas dívidas, assim como perdoamos
aos nossos devedores” (Mateus 6,12). O que
é mais fácil: pedir perdão ou perdoar? Ambas as ações precisam ser sinceras. Sozinhos
temos muita dificuldade em realizá-las, mas
sempre podemos recorrer a Deus pedindo
Sua graça para que nos ajude.

As lágrimas da
Bela Senhora são
testemunhas da
aflição do seu
sofrimento por nós. “Se se converterem,
as pedras e rochedos se transformarão em
montões de trigo...” Nossa conversão é diária. A cada dia podemos transformar a nós
mesmos pela intercessão da Mãe da Salette
junto a seu Filho que nos ajuda. No dia a dia
devemos ajudar outros na sua conversão
com nosso testemunho e serviço sem esperar
nada em troca. Que Deus nos ajude a cada
vez mais dizermos “nós” e não “eu”, “nosso” e não “meu”, a transformar indiferença
em solidariedade, lagrimas em sorrisos, desilusão em esperança. Saúde, Paz e Alegria a
todos nós juntos e misturados!

No dia 8 de dezembro terá início o “Ano
Santo Jubilar da Misericórdia”. Como podemos obter a indulgência sem antes ter perdoado? Como fazer a peregrinação rumo à
Porta Santa sem ter-se reconciliado consigo
mesmo, com Deus e com os outros que às vezes estão caminhando ao nosso lado? O fato
de sermos ou não de igreja não nos garante
nenhuma regalia, mérito reconhecimento ou
condenação. Nossos atos, posturas, pensa-

José Carlos Ávila Aira
Grupo de Coordenação do CPP

Palavra do Reitor

Q

ueridos irmãos e irmãs, o novembro chegou
fortalecendo-nos na devoção nos Santos e
Santas de Deus e na fé na Vida eterna ao celebrarmos, no dia 2, todos os finados, na esperança que
temos no Cristo Ressuscitado. Em se falando em
calendário, a Igreja também tem um calendário
que orienta a liturgia. Esse calendário vai caminhando para o final com a Festa de Cristo, Rei
do Universo e assim, no finalzinho do mês vamos iniciar o novo Ano Litúrgico com o Advento
que nos prepara para o Senhor que vem, nasce e
renasce em cada um de nós trazendo-nos vida e
esperança.
Neste mês também celebramos alguém especial,
Santa Cecília. Você já ouviu falar dela? Embora
não se tenha muitas informações, ela é conhecida
como a padroeira da música sacra e no dia 22 de
novembro celebramos então o Dia da Música e
dos músicos. Cecília, que foi martirizada por causa da sua fé em Cristo, fez de sua vida uma grande sinfonia de louvor a Deus e ao morrer cantou
a Deus o seu agradecimento.
A música na liturgia, na vida, nos momentos difíceis e alegres está sempre presente. Diz o dito
popular: “Quem canta, seus males espanta”. Precisamos redescobrir essa força que vem de Deus
que nos leva a cantar, a exaltar, louvar e bendizer.
Nos últimos meses estamos produzindo, em conjunto, as novas folhas de canto para o Advento,
Natal e Tempo Comum. Tem sido como nos anos
anteriores, uma construção comunitária onde todos os coordenadores dos grupos opinam e participam para que assim possam todos buscar a integração e o uso em comum das canções escolhidas
em prol da liturgia. Em nosso Santuário muitos
são os ministérios de música, mas ainda são pou-

cos diante da necessidade da Igreja. Louvamos
por todos eles, é muita
gente. Nos últimos anos,
alguns grupos também
foram surgindo: Acorde
Saletino, Reconciliai-vos
e mais recentemente um
novo grupo (que ainda
não escolheram o nome
do grupo) formado por
jovens do nosso Santuário e que mensalmente animam uma missa do
domingo às 11h.
Em se falando ainda sobre Música também quero agradecer ao Maestro Enzo Bertolini que durante os últimos anos trabalhou ardentemente
incentivando muitos músicos através da Escola
de Violões e regendo o grupo Acorda prá Jesus.
A Escola de Violões agora vai dando uma paradinha para se reprogramar e no ano que vem o
Maestro lançará um novo projeto músico-litúrgico de assessoria e orientação aos grupos que
animam nossas missas no Santuário. Louvemos
a Deus por todos que colaboram no ministério
de canto e liturgia, grupos e voluntários que se
revezam e colocam suas vozes a serviço da comunidade, das missas, liturgias e da evangelização.
Enfim, fazer da vida uma grande canção é nossa
missão. Por isso, cante, louve, agradeça e colabore na Sinfonia Universal da Criação de Deus. Que
as notas do seu coração possam fazer do tempo
do Advento que se inicia no final de novembro,
uma boa preparação para que você possa no Natal do Senhor, com os anjos também cantar: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens
de boa vontade”.
Pe. Marcos Queiroz, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

N

A FAMÍLIA: CENTRO DA AÇÃO PASTORAL DA IGREJA

o dia 24 de outubro,
encerrou-se
a XIV Assembleia
do Sínodo dos Bispos com
o tema “A vocação e a missão da família na Igreja e
no mundo contemporâneo”.
O Papa Francisco e os membros do Sínodo olharam com
realismo e profetismo para
as famílias no mundo atual,
iluminados pela Palavra de
Deus, ouvindo a contribuição de especialistas em diversas
áreas, a experiência de famílias que
testemunharam seu cotidiano e a
experiência pastoral de bispos, sacerdotes, diáconos, leigos e leigas
dedicados com amor no acompanhamento das famílias em seus desafios e esperanças.
Este olhar da Igreja sobre a família é
uma continuação do olhar de Deus
naquele sexto dia, quando, após
formar o mundo, criou o homem e
a mulher e os colocou no centro da
criação (Gn 1,27); é uma continuação do olhar de Deus pelas famílias
que, no afã de buscar a felicidade e
viver o amor conjugal, se feriram e
estão condicionadas pelas estruturas de pecado (Gn 2,25-3,24).
São João Paulo II disse que estas
estruturas de pecado (Familiaris
Consortio n.9) macularam a vida

os seus discípulos a centralidade da família no seu
Reino e missão (Jo 2,1-12).
A família teve lugar tão
especial na vida de Jesus
que Ele a enriqueceu com
a graça especial do sacramento, para continuar
auxiliando de modo permanente as famílias, como
fizera em Caná.
da família fazendo com que a mesma perdesse a harmonia original:
homem e mulher se criticam e se
acusam mutuamente; a violência, o
ciúme e a discórdia se insinuam no
matrimônio e na família; sobrevêm
a inveja e a discórdia entre irmãos,
o fratricídio e a guerra entre irmãos
(Gn 4,1-16). No entanto, estas estruturas de pecado não têm a última palavra sobre a família, porque
o próprio Deus, no seu amor, não
abandonou a família. Após a queda, Deus se aproximou da família
e a auxiliou na nova condição: ‘E o
Senhor Deus fez para o homem e a
mulher roupas de pele com as quais
os vestiu’ (Gn 3,21).
O bom Jesus que nasceu e cresceu
na família de Nazaré (Lc 2,51) e iniciou sua vida pública participando
da celebração das bodas de Caná,
e naquela festa de família realizou
seu primeiro milagre, ensinou para

Jesus defendeu a família e
a Igreja tem a missão de defender e
promover a família. Na mensagem
final do Sínodo, o Papa Francisco disse: ‘o desafio que temos pela
frente é sempre o mesmo: anunciar o
Evangelho ao homem de hoje, defendendo a família de todos os ataques
ideológicos e individualistas’.
Esta não é uma missão somente da
Pastoral Familiar ou do ECC. Cabe
a todos nós assumirmos o desafio e
colocar o Evangelho da família nos
projetos missionários, na catequese,
na homilia, nas pastorais e serviços.
Todas as estruturas das Comunidades devem apoiar, fortalecer e sustentar as famílias em sua vocação e
missão. A família fortalecida é Boa
Notícia para a sociedade.

Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal para a Região Santana
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UMA PARÁBOLA ANTIGA E SEMPRE NOVA

P

ara nós, cristãos e, possivelmente,
para os membros de outras religiões, a própria pessoa de Jesus e sua
maneira de falar das realidades terrestres e do Reino de Deus, relatados pelos
evangelistas, encantam-nos facilmente,
pois com sua perspicácia, não somente
divina, mas de quem viveu profundamente a condição humana (menos a de
pecado), Ele toca no mais profundo de
cada um de nós.
Suas palavras buscam sempre trazernos de volta ou lembrar-nos do amor
incondicional que Deus tem por cada
pessoa, independente do que esta pessoa tenha feito na vida que venha contradizer o projeto do “Reino de Deus
que é de paz, justiça e gozo no Espírito
Santo”. Uma das maneiras escolhidas
por Jesus para falar-nos destas realidades humanas e divinas foram as parábolas.
Elas, as parábolas, narram, dentre as
muitas realidades humanas, os anseios
mais íntimos de cada pessoa e de suas
buscas empreendidas para se realizar
no cotidiano da vida, seja individual,
familiar ou comunitariamente. Possivelmente seja por isso que elas, apesar
de tão antigas parecem narrar situações
do hoje de nossas vidas.
Uma das muitas parábolas, e você, caro
leitor, há de concordar comigo, que nos
toca profundamente é a parábola do Pai
Misericordioso (Filho pródigo). Essa parábola tão antiga, que com certeza fala
de uma situação já vivida e contada antes de Jesus, mas que com Ele adquiriu
uma nova dimensão, pois ultrapassou
o sentido puramente humano para nos
falar de um amor Divino.
Este estilo de narrativa já o encontramos
no próprio contexto da vida do povo judeu, conhecido como midraxe. Pode-se
distinguir dois tipos de midraxe: a halakhah (“caminho”, isto é, “conduta”) e a
haggadah (“narração”). A halakhah é uma
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explicação da Lei e a haggadah é uma explicação
das passagens narrativas do Pentateuco, com
o objetivo de extrair
delas lições edificantes.
O objetivo do midraxe
é a aplicação prática do
texto ao presente; assim,
um preceito deve ser
reafirmado ou um episódio usado, de modo
a iluminar e orientar a
vida do povo.
No episódio da parábola do Pai Misericordioso, o filho mais novo
influenciado,
talvez,
pelas ideias daquele tempo, quer viver
sua vida longe do regaço de sua família. Mas, nem se dá conta que ao pedir
a parte da herança que lhe cabe, ele estava pedindo a morte do próprio pai.
Pois, normalmente, como sabemos, só
recebemos uma herança quando a pessoa que a deixou, vem a morrer. O testamento será o meio pelo qual a vontade
da pessoa que morre será realizada.
Entretanto, numa atitude que nos questiona profundamente, este mesmo pai
realiza o desejo de seu filho. A parábola, creio eu, quer manifestar algo muito
próprio da natureza do Pai de Jesus e
nosso Pai, isto é, o amor que Ele tem por
nós. Só um Deus e Pai tão grande para
agir assim conosco.
Mas, somos filhos e filhas d’Ele e trazemos em nossa natureza humana, apesar
de nossas fraquezas, Sua imagem e semelhança. Também podemos ter, por
graça e misericórdia da parte de Deus,
as mesmas atitudes de amor, compaixão, misericórdia para com nossos semelhantes.
Penso ser esta a realidade que o Papa
Francisco, quando no dia 08 de dezembro deste ano abrir a Porta Santa no Va-

ticano, inaugurando o
ano da Misericórdia,
quer que sejamos capazes de sentir, viver
e compartilhar em
nossas relações com
Deus-Pai, com a nossa família e em nossos
diversos grupos sociais
para assim construirmos juntos uma sociedade em que os valores
evangélicos de paz,
justiça,
solidariedade, compaixão e amor
sejam a manifestação
concreta do que experienciamos em nossa
vida da gratuidade e do amor misericordioso que Deus tem por cada um de
nós.
Para nós, Missionários Saletinos, bispos,
padres, religiosas e religiosos, leigas e
leigos consagrados e devotos de Nossa
Senhora da Salette será um período para
vivenciar uma grande festa da misericórdia, sobretudo para a Província Imaculada Conceição do Brasil, que no dia
08 de dezembro estará em festa e como
nos recorda os fatos da história da Aparição de Maria em La Salette, os Missionários Saletinos devem ser no mundo
“a memória perpetua da misericordiosa
Aparição de Maria em Salette”, ou seja,
nós temos que ser no mundo a memória
constante do amor que Deus tem para
com a humanidade inteira. Ele nos ama
com amor Divino, de Pai.
Que Deus, por meio de seu Espírito
Santo, nos conduza pelos caminhos de
nossa história humana a fim de podermos realizar esta experiência tão rica e
preciosa que é de nos sentir amados e
amadas por Ele e de correspondermos a
esse amor bem como amarmos uns aos
outros.
Flavio Jardim Silva, ms

CAPELA SANTA CRUZ
SER OU NÃO SER, EIS A QUESTÃO!

J

esus escolheu os doze e os chamou
a parte da multidão para os instruir
para a grande missão. Depois desceu
com eles até onde estava a multidão
e proclamou as oito Bem-Aventuranças, deixando claro quando e quem
seriam os abençoados, e alertou a todos contra os perigos do pecado.
Conclusão: As Bem-Aventuranças não
são para a vida presente, só serão alcançadas na vida futura. Assim sendo, cabem
as questões:
1 - Serão salvos todos os “desgraçados” que sofrem na vida presente,
independentemente de pecar ou não?
2 - Aos que não são “desgraçados”
será preciso ser crucificado com a cabeça para baixo para ser salvo?
3 - Como fica a frase de Jesus: “Eu vim
para que todos tenham vida plena e
abundante”?
4 - Podemos concluir que se não somos escravos, se não somos miserá-

NOSSO CONSELHO
É composto de fiéis que ajudam
nas nossas diversas atividades:
ministros, cantores, animadores,
gente de boa vontade, como você,
interessados em partilhar algumas
experiências.
Temos
reuniões
mensais, à noite, sob a presidência
do Pároco e pauta do coordenador
geral. A participação de todos é
desejável, não obrigatória. Somos
de 12 a 15 pessoas, queremos
ampliar nosso quadro, por isso
estamos lhe convidando! Vem para
o Conselho você também.

veis, se não somos “pobres de espírito
e de bens”, não somos injustiçados,
nem “desgraçados” (no sentido literal), já somos abençoados na vida
presente?
5 - Sim ou não é a questão! Se a conclusão for sim, os perigos e as nossas
responsabilidades são muito maiores!
Porque achar que temos Fé em Deus,
é fácil, Achar que temos Esperança
nas promessas Dele, também é fácil;
o difícil é avaliarmos honestamente
como andam nossas obras de caridade e nossos pecados.
João Bosco,
missionário leigo saletino

O

O FIM DO ANO ESTÁ AÍ

utubro, mês da Padroeira do
Brasil, já se foi. Em novembro
começa o Advento! É o início
do ano litúrgico católico e preparação
do Natal de Jesus. Tempo de recomeçar e renovar conceitos. A nossa Capela também. E quem vai fazer isso
não será o bispo, não serão os padres,
não serei eu nem ninguém sozinho,
seremos nós todos, juntos e misturados, como sempre. É nossa missão! Já
que novembro é o mês das Missões,
cortamos na carne; abrimos mão de
algumas coisas, menos o essencial,
(caridade e zelo pela casa do Senhor).
Ainda bem que, graças à generosidade de você, fiel dizimista, juntamos
algumas reservas para despesas de
fim de ano, e para o recesso de janeiro
quando não teremos missas e coletas:
1) Rampa de Acesso - entrada dos
idosos e cadeirantes na Capela, com
acesso a carros, recebeu corrimões, foi
alargada, com. piso de granito; 2) Enfermos - é imprescindível que sejamos
requisitados e agendarmos visitas. Se

você conhece alguém nessa situação,
fale com a nossa secretaria, ou com
nossos recepcionistas; 3) Duas Campanhas - Uma para novos dizimistas e
outra, em preparação, é da participação de grupos de adolescentes - acima
de 14 anos - jovens solteiros e de casados “madurinhos e madurões. Ao receber a “pesquisa-convite” responda,
participe e ajude a divulgá-las; agora
é a sua vez!
Conselho Consultivo 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
De 22 a 28/09

03/10

VIII ENCONTRO MUNDIAL
DAS FAMÍLIAS – FILADÉLFIA – EUA

SEMANA DO NASCITURO

C

omemorando a Semana
Nacional do Nascituro, no
período de 01 a 08 de outubro,
a Região Episcopal Sant’Ana

promoveu um ciclo de duas
palestras ocorridas no dia 03,
domingo, a partir das 13h30,
abordando o tema.

24/10

NOITE PORTUGUESA

S

egundo divulgação dos
órgãos do Vaticano, este
Encontro Mundial das Famílias, agendado há muito, foi
o motivo principal da viagem
do Papa Francisco aos Estados
Unidos, passando antes por
Cuba, já que sua atuação para
o restabelecimento de relações
diplomáticas entre os dois países foi de suma importância.
De um palco montado no Independence National Historial
Park of Philladelphia, o Papa
falou com humor sobre brigas familiares. Aproveitou a
oportunidade para pedir “leis
que criem condições mínimas
e necessárias para as famílias,
especialmente às que estão co-

meçando, para que possam se
desenvolver”. No domingo, 27
de setembro, finalizou sua visita aos Estados Unidos, presidindo uma celebração eucarística para mais de 1,5 milhão de
pessoas, segundo informações
das autoridades locais. Durante a celebração, o Papa Francisco pediu que todos, católicos
ou não, respeitem o planeta,
“nossa casa comum, que não
tolera mais divisões estéreis”.
Para ele, “o desafio urgente da
proteção de nossa casa inclui
o esforço de reunir toda a família humana na busca de um
desenvolvimento integral e
sustentável”.

A

noite estava propícia
para a Festa Portuguesa; a temperatura em S.
Paulo caiu de forma abrupta e o aroma que saía da
cozinha do Salão de Festas
ia impregnando as pessoas
que chegavam: prenúncio

04/10

DIA DE SÃO FRANCISCO

T

endo em vista que a
Bênção dos Animais
no domingo, quando nosso
Santuário recebe um grande afluxo de pessoas para
as missas dominicais, seria
difícil de ser concretizada,
esse ato foi antecipado para
o dia 03, sábado, conforme
comunicado na semana
anterior. Muitas pessoas
trouxeram seus animais de
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estimação
para
receberem a bênção. No domingo,
logo na primeira
Missa, às 07h, um
beija-flor adentrou o Santuário e
ficou dando voos
rasantes, de certa
forma, lembrando a data
de seu protetor. Na Missa
das 09h, durante a leitura
do Evangelho, pousou sobre o ombro esquerdo da
imagem de Nossa Senhora
da Salette; durante a Homilia pousou sobre a cabeça
da mesma imagem. Não
foi possível precisar quando ele deixou o Santuário.
Para nossa Igreja, são Fran-

cisco foi a pessoa que mais
se aproximou do estilo de
vida de Jesus, abandonando tudo e se dedicando
totalmente ao Projeto de
Deus.

de boa comida, boa acolhida, boa festa, bom vinho,
boas companhias e boa animação. A Banda Família
Massan animou muito bem
a festa, do início ao fim. No
meio tempo, houve a apresentação do Grupo Folclórico Aldeias da Nossa Terra
do Arouca São Paulo Clube,
apresentando músicas típicas do folclore português,
exibindo seus trajes bonitos e coloridos. O aperitivo
foi composto de tremoços,
azeitonas e bolinhos de bacalhau; o prato principal foi
Bacalhau ao Forno à Moda
de Arouca (região do Norte
de Portugal), e, para finalizar, o caldo verde. A Equipe de Eventos e da Cozinha estiveram impecáveis,
os presentes à Festa foram
atendidos com presteza e
ao final, todos saíram satisfeitos. A Paróquia Nossa
Senhora da Salette agradece
ao Arouca São Paulo Clube
pela colaboração e apoio a
esta Festa, que já se tornou
tradicional por aqui, sendo
este o quarto ano de sua
realização.
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CARAVANA DE AMERICANA

U

m grupo de dezoito pessoas, oriundo da Paróquia São
João Bosco, da cidade
de Americana, interior
do Estado de São Paulo,
visitou nosso Santuário
nessa data, participando da Missa das 09h.
O grupo veio liderado pela Sra. Zilá, que é
guia turística nessa cidade interiorana. Após
a Missa, o grupo foi levado a conhecer o Memorial Padre Clemente

Henrique
Moussier,
onde os leigos saletinos puderam contar um
pouco sobre a Aparição
e Mensagem de Nossa Senhora da Salette,
e também visitaram a
Capela da Ressurreição,
onde puderam orar por
sua estada entre nós e
pelo retorno a sua cidade. Os depoimentos dos
visitantes expressaram
alegria e vontade de um
retorno próximo.

MISSA DOS VICENTINOS – 75 ANOS DE
FUNDAÇÃO DA CONFERÊNCIA SANTANA

C

omo bem lembrou
Padre Marcos Queiroz, durante o início da
celebração, a Conferência Santana dos Vicentinos, aqui na Paróquia
Nossa Senhora da Salette, completou nessa data
75 anos de sua fundação.
E o interessante é que a
Conferência dos Vicentinos da Paróquia Sant’Ana chama-se Conferência
Salette, já que essa conferência é mais antiga
que a nossa e tem esse
nome porque a Matriz de

Santana foi inicialmente administrativa pelos
Missionários Saletinos. O
trabalho dos Vicentinos é
de extrema importância,
já que levam alimentos
e remédios às diversas
famílias por eles assistidas. Seus membros são
denominados confrades
(homens) e consortes
(mulheres), ou, simplesmente, Vicentinos. Se
houver interessados em
participar dessa missão,
é só procurá-los.

RIFA DO CARRO

VEM AÍ...
BINGO DO CENTRO SOCIAL
DIA 12 DE
NOVEMBRO,
a partir das 14h,
no Salão de Festas.
Os convites estão
à venda na Loja La
Salette e no próprio
Centro Social.

BINGO ÁRABE
Dia 14 de novembro, a
partir das 20h, no Salão
de Festas do Santuário. Os
convites acham-se à venda
na Loja Salette. Além das
rodadas de prêmios, a excelente comida árabe e a
animação costumeira. Em
resumo, uma boa pedida
para o sábado à noite na
comunidade.

S

e você ainda não comprou seu cupom,
faça isso. O carro a ser sorteado pelo resultado da extração da Loteria Federal de
Natal, da Caixa Econômica Federal, achase em exposição à frente da Torre do Santuário. É um Volkswagen Take UP, ano
2015, branco, 4 portas, com ar condicionado, som, vidros verdes, novinho em folha.
Os cupons podem ser adquiridos na Loja
La Salette, ao preço de R$ 10,00 o cupom,
sendo que cada cupom concorre com dez
números. Alguém vai ganhar esse carro;
pode ser você.
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Língua Portuguesa

E POR FALAR
EM VINHO...

C

laro está que a Língua é um
“organismo vivo”, como
ensinava o Professor Paschoal
Zampini, lá pelos anos 60, no
Colégio Estadual Albino Cesar,
referência em educação na Região de Santana. Atualmente,
o uso indevido de construções
verbais, tem-se tornado tão
frequente, que às vezes, temos
impressão de estarmos criando uma nova Língua; isso sem
contar o “internetês”.
Um exemplo disso é o uso do particípio passado dos verbos regulares,
principalmente nos casos de chegar,
pegar e ganhar. O uso vulgarizado
está popularizado e temos, assim,
construções estranhas, por exemplo:
“Tenho chego atrasado todos os dias
ao trabalho”. O correto é “Tenho chegado atrasado todos os dias ao trabalho”. E, neste caso, precisa-se tomar
cuidado para não ser despedido ou

despedida; nenhum patrão gosta que
os funcionários ou funcionárias cheguem atrasados.
“Anualmente tenho pego gripe”. A
construção correta é “Anualmente tenho pegado gripe”. Cuide-se, vacinese anualmente...
E assim vai; parece-nos que é mais
fácil normatizar o que está errado, do
que ensinar o correto.

Livro do Mês
“A Arte De Formar-se” não é um livro
religioso; antes, é um livro que deve
ser lido por todos os cristãos, que
buscam consolidar sua fé através de um
aprendizado forte, fundamentado em bases
sólidas, alicerçado sobre pedras, como diz o
Evangelho. Sua leitura nos faz pensar, e não
apenas em acumular conhecimentos. João
Batista Libânio, autor do livro, é Doutor
em Teologia, falecido no ano passado, tem
um legado grande na literatura cristã. Seus
escritos têm marcado presença em todos
os cursos de formação ou nas casas dos
cristãos de bom gosto. A presente obra
foi publicada pela Editora Loyola, e está à
venda na Loja La Salette.

Um Cartão Postal
da Zona Norte
A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte
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“Existe mais filosofia numa
garrafa de vinho do que em
todos os livros”. (Pasteur)
“A
penicilina
cura
os
homens, mas é o vinho que os
torna felizes”. (Alexandre
Flemming)
“Os vinhos são como os
homens; com o tempo os maus
azedam e os bons apuram”.
(Cícero)
“O bom vinho alegra o coração
dos homens”. (Provérbios )
“Agora que a velhice começa,
preciso aprender com o vinho, a
melhorar envelhecendo e assim,
escapar do terrível perigo de,
envelhecendo, virar vinagre”.
(Dom Helder Câmara)
“O vinho é o medicamento que
rejuvenesce os velhos, cura
os enfermos e enriquece os
pobres”. (Platão)
“Toma conselhos com o vinho,
mas toma decisões com a
água”. (Benjamin Franklin)

Santos do Mês

Gizela
Dia 17

SANTA ISABEL DA HUNGRIA

I

sabel era a filha do rei André II, da
Hungria, e da rainha Gertrudes. Nasceu em 1207, e no mesmo dia foi dada
como esposa a Luís, príncipe da Turíngia,
atual Alemanha. Ambos eram católicos
fervorosos. A cada dia Luís admirava
mais sua noiva, que era amável nas palavras e atitudes, vivia em oração e era generosa com os pobres e doentes. A mãe de
Luís não gostava da devoção de Isabel e,
alegando que ela seria uma rainha politicamente inadequada, tentou fazer o filho
desistir do casamento, mas Luís disse que
preferia abdicar do trono a desistir de Isabel. Quando atingiu a maioridade, Luís se
tornou rei e casou-se com Isabel, que se
tornou rainha aos 14 anos de idade. Na
Igreja, durante a cerimônia, ela se recusou
a usar a coroa. Alegou que, diante do nos-

so Rei coroado de espinhos,
não poderia usar uma coroa
tão preciosa. Luís IV, seu
marido, também não quis
ser coroado. Luís foi um rei
sincero e paciente. Foi um
casamento feliz. Depois de
seis anos, com três filhos pequenos, Isabel ficou viúva.
Quando participava de uma
cruzada, Luís morreu antes
de voltar para a Alemanha.
A partir de então, a tolerância quanto à sua caridade e
dedicação religiosa acabou
de vez e as perseguições da
Corte contra ela aumentaram. Para assumir o poder, o cunhado a expulsou do
palácio junto com os três herdeiros reais

ainda crianças. Isabel ingressou na Ordem Terceira
de São Francisco de Assis e
dedicou-se à assistência aos
leprosos no hospital construído por ela. Quando os
cruzados, que acompanhavam seu marido, voltaram
para a Alemanha, ficaram
indignados com a situação
e conseguiram fazer com
que ela reassumisse o trono.
Isabel morreu no dia 17 de
novembro de 1231, em Marburg, Alemanha, com vinte
e quatro anos de idade. Em
1235, quatro anos depois, foi canonizada
pelo papa Gregório IX. É a padroeira da
Ordem Franciscana Secular.

Dia 19

Dia 22

SANTA INÊS DE ASSIS

SANTA CECÍLIA

I

nês era a irmã mais
nova de Clara. Nasceu em Assis em
1198. Em princípios de
abril de 1212 juntou-se
à irmã que tinha fugido da casa paterna para
abraçar o ideal franciscano e se recolher no
mosteiro de Santo Ângelo, perto de Assis. Os
parentes, exasperados,
serviram-se de todos os
recursos para impedi-la
de realizar seus intentos, usando
até mesmo a violência física. Foi
São Francisco quem sugeriu para a
nova consagrada o nome de Inês,
porque, pela fortaleza de que dera
provas, esta jovem de 15 anos recordava a valentia da mártir romana Santa Inês. Em 1212, São Francisco trouxe as duas irmãs para São
Damião. Em 1220 Inês foi enviada
para Florença, como abadessa do
mosteiro de Monticelli. Mais tarde regressou a São Damião, onde

vendas@tejo.com.br

foi agraciada com
uma aparição do
Menino Jesus. No
coro do pobrezinho convento de
São Damião ainda
se podem ler os
nomes das primeiras companheiras
que seguiram as
pegadas de Santa
Clara e São Francisco pelo caminho
da renúncia total e
absoluta pobreza. Os três primeiros nomes pertencem a mulheres
da família de Santa Clara. Inês foi
a primeira a seguir o exemplo da
irmã, depois veio Beatriz, a outra
irmã e, por fim veio Hortolona, a
mãe. Depois do regressar ao convento de São Damião morreu, serenamente, no dia 19 de novembro
de 1253, com 55 anos de idade, três
meses depois de sua irmã Santa
Clara.

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

C

ecília
era
de
família
romana pagã,
nobre, rica e
influente. Por
decisão
própria, afastou-se
dos prazeres da
vida da corte
para ser esposa
de Cristo e fez
voto
secreto
de virgindade.
Seus pais, esperando
que
ela mudasse de ideia, acertaram seu casamento com Valeriano, também da nobreza
romana. No dia do seu casamento, contou a Valeriano
sua condição de cristã e de
virgem consagrada a Deus.
Disse, também, que nenhum
homem poderia tocá-la, pois
era protegida por um anjo.
Depois de ouvir a confissão,
Valeriano disse que só acreditaria se visse o anjo. Cecília
sugeriu ao marido que fosse
ver o Papa Urbano. Valeriano foi acompanhado de
seu irmão Tibúrcio e, depois
da longa pregação do papa,
converteram-se e foram batizados. Certo dia, ao chegar

em casa, ele viu
Cecília rezando
e, ao seu lado,
estava seu Anjo
da Guarda. Cecília, o marido
e o cunhado
foram denunciados e presos.
Valeriano e Tibúrcio
foram
julgados e decapitados. Cecília recolheu
seus corpos e
os sepultou em
sua propriedade na Via Ápia.
O prefeito de Roma exigiu,
sob pena de morte, que Cecília abandonasse a religião.
Como se negou, foi colocada
no balneário de seu palácio
para morrer asfixiada, mas
saiu ilesa. Tentaram decapitá-la. O carrasco a golpeou
três vezes, mas sua cabeça
permaneceu ligada ao corpo.
Mortalmente ferida, ficou no
chão por três dias, animando
os cristãos, que foram vê-la, a
não renegarem a fé. Os soldados pagãos que presenciaram
tudo se converteram. Santa
Cecília é considerada um dos
mais perfeitos exemplos de
mulher cristã.
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CATEQUESE FAMILIAR I

CATEQUESE FAMILIAR II

E

H

á vários anos, a Catequese
Familiar tem programado
dois encontros anuais, envolvendo os catequizandos e os
pais, para tratar da criação do
mundo e da própria manutenção desse mundo, criado por
Deus. No primeiro semestre,
com base no Livro do Gênesis,
as famílias puderam apresentar os trabalhos mostrando o
mundo criado por Deus.
No domingo, 18 de outubro, os
grupos apresentaram os trabalhos produzidos sobre Susten-

tabilidade. A Coordenação da
Catequese Familiar preparou
um material, de excelente qualidade, que foi apresentado aos
diversos grupos de famílias.
Esse trabalho, mostrado e refletido nos grupos, propiciou
uma tomada de posição pelas
famílias que participam da
evangelização neste ano, reforçando aquilo que as crianças vêm aprendendo em suas
escolas e os pais vêm sentindo
acompanhando os noticiários
e documentários exibidos pela
grande imprensa.

CURSO DE COROINHAS

ntre os dias
20 e 23 de
outubro, os grupos familiares
da Catequese
Familiar se reuniram no Salão
de Festas do
Santuário para
um
Encontro
com a Igreja,
comandado pelo Padre Marcos Queiroz, Reitor e Pároco.
Padre Marcos, com toda sua
simplicidade e experiência,
mostrou como é nossa Igreja,
o que ela é e representa para
os fieis do mundo inteiro. Em
sua explanação, foi mostrando
a “construção” da Igreja, por
meio de imagens simples, porém marcantes.
Na quinta-feira, dia 22 de outubro, choveu muito aqui em
S. Paulo, em especial na Zona
Norte da cidade. Por volta
das 17h houve uma queda de
energia; ao redor do Santuário
tudo estava apagado. A missa
da noite foi celebrada à luz de
velas, e o mesmo aconteceu
com o Encontro com as Famí-

lias.
Havia preocupação se o Encontro aconteceria ou não.
Definido que sim, o Encontro
iniciou à luz de velas, no Sacrário. Nada mais significativo do
que isso, relembrando a Igreja
primitiva, que nascia na esteira de Pentecostes. Certamente,
nas casas das famílias que se
convertiam ao Cristianismo,
as celebrações eram feitas à luz
de vela. Durante o Encontro,
a energia voltou e as luzes se
acenderam. A experiência desse encontro foi marcante. Pais
e crianças saíram felizes, certos
de que deram mais um passo
importante em direção à Eucaristia.

NOVENA DE NATAL

P
U

ma nova turma de coroinhas está em formação. O início dessa etapa ocorreu no dia 6 deste mês. Os interessados fizeram
sua inscrição com os grupos das Catequese Familiar ou na Secretaria Paroquial. Caso aja ainda algum interessado, procure a
coordenação do grupo. Mas, se apresse, o curso de preparação é
relativamente curto, devendo encerrar-se em meados dezembro.
No encerramento, as crianças que se formaram, receberão suas
vestes e começarão seu trabalho de servir ao Altar.

odem começar a formar seus grupos. O
livreto da Novena de Natal – 2015 – já está pronto e
à venda na Loja La Salette.
Como a quantidade de livretos é limitada, adquira
logo e seu. Informaremos
a data do encerramento da
Novena.

ANDORRA
2206-4435
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“TO SIR WITH LOVE”
(Ao Mestre com Carinho)

E

sse é o título de uma
música que correu o
mundo lá pelo fim dos anos
sessenta, início dos setenta,
cantada por uma mocinha
inglesa, cheia de sardas que
a faziam linda, chamada
Lulu. Foi tema de um filme,
de mesmo nome, estrelado
por Sidnei Poitier, cujo enredo era sobre um grupo
de alunos rebeldes de uma
escola da periferia londrina
que rendia homenagens a
seu Mestre, com carinho.

nos com esse grau de formação. Para nós, Leigos e Leigas Saletinos, em especial,
que o tivemos durante vários anos como Orientador
Espiritual, é uma dádiva de
Deus, da qual obtemos, não
só a orientação esperada,
mas, também, o exemplo de
vida missionária. Sua tese
deve ser publicada em breve, coroando, dessa forma,
seu trabalho.

O irmão Flavio Jardim Silva, ms, adquiriu o grau de
Mestre em Teologia com
sua tese “Justificação pela
Fé”, obtendo a nota máxima, fruto de seu
trabalho e dedicação, e com a inspiração
do Espírito Santo, certamente. Torna-se,
assim, um dos poucos missionários saleti-

Ao Flávio, como o chamamos respeitosamente, ao
“Mestre com Carinho”, parabéns pelo trabalho, que
Deus lhe dê muita saúde e
discernimento na continuação de sua missionariedade.
Grupo de Leigos e Leigas Saletinos Dom
Pedro Sbalchiero Neto

ACONTECEU...

MÚLTIPLOS
ANIVERSÁRIOS

P

D

ia desses, à saída da missa, uma mãe,
toda orgulhosa e feliz, comentava
que a filha querida, jovem e bonita, havia
recebido um buquê de rosas do namorado,
logo no primeiro encontro. O catequista,
atento ao que se diz às portas da igreja,
não resistiu ao comentário: “Ótimo, isso
significa que a humanidade está a salvo por
mais uma geração, ao menos”. O namoro
sadio entre os jovens é bonito de se ver.
Da Redação

adre Bolívar
Hauck,
ms,
nosso
Vigário
Paroquial, comemorou em outubro dois aniversários: no dia 24,
seu aniversário
natalício; 84 anos
de vida. E no dia
26, comemorou
seu aniversário
de ordenação sacerdotal, 57 anos de vida
sacerdotal, a serviço da Igreja.
Na Bíblia, as pessoas que viveram muitos
anos, foram agraciadas por Deus. Certamente, nosso Padre Bolívar é uma pessoa,
não só querida pela comunidade, mas
abençoada por Deus. Parabéns e muitas
felicidades por esses múltiplos aniversários.

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM NOVEMBRO
01 Ilka De Almeida Cintra
Ligia Moreira Coelho Licknerski
02 Mario Augusto Da S. Mendes
Reinaldo Dos Santos Pito
03 Nair Carvalho Lucena
Marcelo Pereira Nunes
04 Ivania Alves Costa
05 Carla Andrea Da Costa
Joaquim Do Nascimento Santos
Maria Fernanda Pinho
Joaquim Do Nascimento Santos
Carolina C. Saião
06 Jesus Jose Fagundes
Sonia Aparecida De Paula Da Silva
07 Ana Raimunda Fonseca Aguiar
Roberto Correa Castro
08 Leonor Stefanelli
Valdir Lopes De Sá
09 Gustavo Mangieri Augusto
Helio Alves Bezerra De Sá		
Eduardo Antonio Da Silva		
13 Sergio Fortuna			
14 Francisco Carlos E. Fereira		
15 Jose Alberto Galvão Feno		
Glen O. Ap. Bettuzzi		
16 Rose Mary Borges A. Pereira		
18 Ana Claudia Saltorato		
19 Clarisse Izabel De Souza		
Therezinha De J. Freitas Octaviano
Maria De Fatima Batista Do Carmo
20 Aroldo Alves Pereira
21 Gabriel Mangieri Dos S. Augusto
Cristiane De Jesus Souza		
22 Moyses Gomes Da Cruz		
Nelson Velloso			
Sandra Aparecida Roxo		
23 Sueli De Lima Sanches		
26 Nanci Guenee			
Adolfo Marcondes A. Neto		
Wilson Carlos Abreu Junior		
Sandra Aparecida Pinheiro		
Osvania De Brito Pereira		
27 Antonio Guilhermo Rodriguez
28 Edna Francisca Da Silva		
29 Ivete Da Cruz D. Da Silva		
30 Raimunda Mesquita Silva
CAPELA SANTA CRUZ
01 Edite Marques Luterio
Maria Dos Santos Teixeira
Antonio Vanini Rondon
03 João Simões Branco Filho
Laurice Laurini Greco
06 Maria Da Conceição A. Cerqueira
19 Eugênia Rigo Lima
24 Orlando Teixeira
27 Maria De Fátima De Souza Kalupgian
28 Maria Aparecida Terra

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 que é Reconciliação?
No
Dicionário
–
A
reconciliação é o ato ou
efeito
de
reconciliar.
Reatamento de amizade.
Perdão
dos
pecados.
Reconciliar é fazer as pazes.
Reconstruir a Graça de
Deus. Tornar amigos.
Na Bíblia – “Mas, todas as
coisas provêm de Deus, que
nos reconciliou consigo mesmo
por Cristo, e nos confiou o
ministério da reconciliação;
pois que Deus estava em
Cristo reconciliando consigo
o mundo, não imputando aos
homens as suas transgressões;
e nos encarregou da palavra da
reconciliação”. (2 Cor 5, 1819)
Para São Francisco de
Assis, um Reconciliador
– “Embora tenha vivido
há mais de 800 anos, novo
é ele; nós somos velhos. Pois ele conseguiu o que nós
dificilmente alcançamos: nos relacionar com todas as
coisas, mesmo as mais adversas como a morte, chamandoas com o doce nome de irmãos e irmãs. Assim conseguiu
uma reconciliação, como se fosse um habitante do paraíso
terrenal”. (Leonardo Boff)
Para o Papa Francisco – “Deus sonha. O nosso Pai,
Deus, tem sonhos, e sonha coisas belas para o seu povo,
para cada um de nós, porque é Pai e, sendo Pai, pensa e
sonha o melhor para os seus filhos. Na nossa dimensão, há
tudo: a paz e a reconciliação de Deus. Deus é onipotente e
grande, mas nos ensina a fazer a grande obra da pacificação
e da reconciliação no nosso contexto, no caminho, em não
perder a esperança com aquela capacidade de sonhar grandes
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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sonhos, grandes horizontes.
Este tema foi destacado, na
comemoração de uma etapa
determinante da história da
Salvação, o nascimento de
Nossa Senhora, peçamos a
Maria, a graça da unidade,
da reconciliação e da paz”.
Para Maria, Mãe de
Deus, Mãe da Igreja
e Nossa Mãe – A mãe
reconciliadora:
Sempre
convida para a volta a seu
Filho Jesus e convoca para
a missão de transmitir a
Boa Nova. Maria, como
Medianeira, intercessora
e corredentora. Aquela
que nos conhece e conhece
o Deus Conosco. Aquela
que nos chama para o seu
Filho e pede que façamos
o que Ele disser. Aos pés
da Cruz, reza por nós.
Para Leigos e Leigas
Saletinos
–
Cultive
verdadeiras amizades – A reconciliação faz, antes
de mais nada, verdadeiros amigos. Amigo é o que
escuta, conhece, orienta, caminha junto e muitas
vezes nos abre horizontes. Por isso, cultive em sua
vida verdadeiras amizades e nunca se sinta só. Cresça
e ajude o outro a crescer. Seja uma pessoa amiga de
muitos e de muitas.
Mãe da Salette, Reconciliadora dos pecadores,
interceda por nós junto ao vosso Filho Jesus, para
que transforme a nossa vida e nos alegre no anúncio
do Evangelho!
Jorge Marquesi
Leigo Saletino

