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PRIMEIRA EUCARISTIA

Estes se prepararam para a Eucaristia. Momento celebrativo
arrancou sorrisos e lágrimas.
FORMAÇÃO DE
COROINHAS

HORÁRIO DE MISSAS
– NATAL E FINAL DE
ANO

SORTEIO DO CARRO
– TAKE UP!

Véspera de Natal:
Santuário: 19h30
Capela: 18h
Natal:
Santuário: 09h, 11h e 19h30

Novos coroinhas estarão servindo ao Altar a partir do próximo ano.

Véspera de Final de Ano:
Santuário: 19h30
Capela: 18h
Ano Novo:
Santuário: 09h, 11h e 19h30

Será pela Loteria Federal do dia 19
de dezembro. Ainda restam poucos
números a serem vendidos. Adquira o
seu e Boa Sorte!

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SALETTE
R. Dr. Zuquim, 1746 – Santana – S. Paulo – SP
CEP 02035-022 – Fone: (11) 2281-9499
Fax: (11) 2950-5438
Home page: www.portalsalette.com.br
e.mail: secretaria@nsrasalette.org.br

Pároco e Reitor
Pe. Marcos Antonio Pereira Queiroz, MS
Vigários Paroquiais e Religiosos
Pe. Affonso Nilto Gasparetto, MS
Pe. Alfredo Granzotto, MS
Pe. Ático Fassini, MS
Pe. Bolívar Hauck, MS
Pe. Luciano Batista dos Santos, MS
Ir. Flávio Jardim Silva, MS
Ir. José Benedito Antunes, MS

Editorial

“E

, saindo, foi, como de costume, para o
monte das Oliveiras; e os discípulos o
acompanharam. Chegando ao lugar escolhido,
Jesus lhes disse: ‘Orai, para que não entreis em
tentação’. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de
um tiro de pedra, e, de joelhos, orava, dizendo:
‘Pai, se queres, passa de mim este cálice;
contudo, não se faça a minha vontade, e sim a
tua’”. (Lc 22, 39-42)

Expediente da Secretaria
De Seg. a Sáb.: das 08h às 17h
Domingo
: das 08h às 12h

Todo cristão tem a missão de orar e
vigiar todo o tempo. Vivemos uma rotina
muitas vezes massacrante, que favorece
comportamentos materialistas que vão
na contramão do que Jesus nos ensinou.
Os registros de Sua passagem na Bíblia
mostram que Jesus tinha muitos hábitos
saudáveis, que podem nortear nossa
prática religiosa.

Horário de Missas
Segunda-Feira:
De Ter. a Sex.:
Sábado:
Domingo:

Ele cresceu em um lar no qual ordenanças
bíblicas conduziam a bons hábitos e,
finalmente, se tornavam uma boa tradição
familiar. Ele considerava natural ir aos
sábados para a sinagoga a fim de escutar
a Palavra de Deus. Seus pais Lhe deram

07h
07h e 19h30
07h e 17h
07h, 09h, 11h e 18h30

Missas com outros horários
Dia 19 de cada mês:
se de Seg. a Sex.: - 07h, 15h e 19h30
se Sábado:
- 07h e 17h
se Domingo:
- 07h, 09h, 11h e 18h30
1ª Terça do mês: - Hospital San Paolo – 15h
1ª Quarta do mês: - Missa dos Enfermos e
do Grupo de Oração – 15h
Sábado:
- Hospital Mandaqui – 15h30
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NOSSA SENHORA DA SALETTE
Fone: (11) 2959-0371
Atendimento: de Seg. a Sex.: das 08h30 às 12h
CAPELA SANTA CRUZ
R. Voluntários da Pátria, 2678 – Santana
S.Paulo – SP
CEP 02402-100 - Fone: (11) 2978-5011
Horário de Missa:
- De Terça-Feira a Sábado – 18h
- Domingo – 11h
Expediente da Secretaria: de Seg. a Sex. das 13h às 17h
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exemplo disso e,
em sua infância e
juventude,
Jesus
praticou isso como
um bom hábito.
Em Lucas 22.39
lemos que ele foi,
“como de costume,
para o Monte das
Oliveiras”. Muitas
vezes
Jesus
procurava
esse
local familiar, a fim de passar a noite ali
(veja Lc 21, 37 e Jo 8, 1), e se reunir com
seus discípulos e orar (Lc 22, 41).
Que possamos programar nossa rotina
para o próximo ano dando importância à
constância dos bons hábitos, como Jesus
fazia. Desejamos que todos tenham um
ótimo final de ano e que esse final seja
somente o começo de um novo ciclo de
vida realmente relevante.
Raquel R. M. J. Carone
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor

Q

ueridos irmãos e irmãs, está chegando
o Natal. Outro dia estávamos começando o ano, e já vamos nos preparando para
viver a alegria do nascimento do Menino
Jesus. Quantas coisas aconteceram, quantos
encontros, reuniões, eventos, festas e celebrações; quantas conversas e gestos, quantos
símbolos e significados. Tudo isso nos leva a
agradecer profundamente a Deus que novamente quer nascer em nossa vida.
Quantas crises (política, econômica, social)
acontecendo em 2015; devastação à natureza, atentados contra a vida humana, mortes.
Quantos acontecimentos. Em meio a tudo
isso, a Igreja dá sua resposta de Fé com a
Oração, o amor e a Solidariedade, tentando
estender a mão a quem precisa do nosso
apoio e fraternidade; gesto esse manifestado
durante todo o ano com o compromisso com
o Centro Social Nossa Senhora da Salette e
mais recentemente com a Árvore da Solidariedade do Natal ajudando a quem precisa.
Sim e daqui a pouco é Natal, e daqui a pouco
2016.
O Advento que estamos vivendo neste último mês do ano, nos prepara para vivermos
o Natal na singeleza de Belém e na grandeza do amor de Deus ao nos presentear o seu
Filho, Jesus-menino, esperança nossa! Neste
mês, o Papa Francisco abre o Ano da Misericórdia - 08/12 - e convida toda Igreja a ser
misericordiosa como Deus é para conosco.
Também acompanharemos a Primeira Comunhão de crianças, jovens e adultos, além
da Acolhida de Novos Coroinhas para o Santuário.
O mês vai andando rápido e chega a hora

de intensificarmos essa preparação ardentemente
para
celebrar
com
alegria o Natal
do Senhor. Para
ajudar essa preparação, nossos
grupos
estão
fazendo em muitas casas a Novena do Natal que também é realizada no Santuário e
na Capela Santa Cruz; também teremos a
noite das confissões para o Natal; nas celebrações, buscaremos nos fortalecer na fé e
na esperança no Cristo que quer nascer na
manjedoura acolhedora do nosso coração;
no Centro Social Nossa Senhora da Salette a
solidariedade e ajuda será maior ainda com
o Natal dos Pobres(19/12); nas pastorais e
movimentos o espírito de agradecimento a
Deus e louvor se tornará mais fortalecido.
E ainda neste ano, no espírito natalino de
confraternização e a alegria também estará
em nossa cantina com bolos, doces e a típica
Rabanada Natalina.
Tudo isso nos faz louvar e bendizer a Deus
mais ainda e desejar a você, que faz parte de
tudo isso, que o Natal seja especial na alegria do encontro com Deus. Que o ano de
2016 tenha as bênçãos divinas e que Nossa
Senhora da Salette, mãe reconciliadora, continue sempre a nos acompanhar a cada dia.
Um Feliz e Santo Natal e um Ano Novo de
Paz e Luz é o que nós, Missionários Saletinos desejamos a você!
Pe. Marcos Queiroz, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

13 de dezembro, às 15h00...

V

endo que a multidão
de pessoas que O
seguia estava cansada e
abatida, Jesus sentiu, no
fundo do coração, uma
intensa compaixão por
elas (Mt 9, 36). Com a sua
palavra, os seus gestos e
toda a sua pessoa, Jesus
de Nazaré revela a misericórdia de Deus e, perante a gravidade do pecado,
Ele responde com a plenitude do perdão.
Jesus colocou a misericórdia como um ideal de vida
e como critério de credibilidade de nossa fé: “Felizes os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia”. (Mt 5,7) Inspirados pela bem-aventurança, somos provocados a olhar ao nosso lado para
vermos quantas situações de
sofrimento estão presentes no
mundo atual. Quantas feridas
gravadas na carne de muitos
que já não têm voz, porque são
poucos que estão dispostos a
cuidar destas feridas, aliviá-las
com o óleo da consolação, enfaixá-las com a misericórdia e
tratá-las com a solidariedade e
a atenção devidas!

Deus que consola, perdoa
e dá esperança haverá uma
Porta da Misericórdia na
Região Santana. Esta Porta será aberta na Igreja de
Sant’Ana (Rua Voluntários da Pátria, 2060), no
dia 13 de dezembro, às
15h. Será uma belíssima
celebração que terá início
no Colégio Luiza de Marilac (Rua Voluntários da
Pátria, 1.653), de onde sairemos em procissão até a
Igreja de Sant’Ana.
Esta porta estará aberta
durante todo o ano para
peregrinação das paróquias da Região. Peregrinar será sinal de que a própria misericórdia é uma
meta a alcançar, que exige
da vida. Misericórdia: é o camiempenho e sacrifício. Por
nho que une Deus e o homem, isso, a peregrinação até a Igreja
porque nos abre o coração à de Sant’Ana servirá de estímuesperança de sermos amados lo à conversão: ao atravessar a
para sempre, apesar da limita- Porta Santa, seremos abraçados
ção do nosso pecado.
pela misericórdia de Deus e nos
comprometeremos a ser miseriPara fixarmos o olhar na miseri- cordiosos com os outros como o
córdia, para nos tornarmos nós Pai o é misericordioso conosco.
mesmos sinal eficaz da misericórdia do Pai, o Papa Francisco Venha participar conosco. Conproclamou o Jubileu Extraordi- vide seus amigos e amigas, pornário da Misericórdia. O Jubi- que é o tempo favorável para
leu iniciará no dia 08 de dezem- contemplar o mistério da misebro deste ano, solenidade da ricórdia. É fonte de alegria, seImaculada Conceição, quando, renidade e paz. É condição da
na Basílica de São Pedro, em nossa salvação.
Roma, o Papa abrirá a Porta da
Misericórdia.

Precisamos da misericórdia e
da compaixão para uma vida
saudável e feliz. Misericórdia: é
a lei fundamental que mora no
coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho Para experimentar o amor de

Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal para a Região Santana
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O QUE VI E CONTEMPLEI

R

ecentemente,
numa
viagem que fiz à
Curitiba (PR), para
participar de uma
reunião sobre contabilidade com o Conselho Econômico da
Província Imaculada
Conceição do Brasil,
fui
surpreendido
por um sentimento
que, em determinados
momentos
do ano litúrgico da
Igreja, sou tomado
por completo.
Foi um momento de
contemplação
em
que muitos sentimentos e pensamentos tomaram-me por completo e que
trouxeram nostalgia e saudades de
pessoas amigas que hoje não as tenho
perto de mim.
Todo esse desabrochar de sentimentos seu deu através da vidraça da
janela do ônibus em que eu estava.
Enquanto muitas pessoas, entre elas
uma haitiana que ia a Curitiba em
busca de uma nova vida, conversavam sobre muitas coisas, eu, que me
encontrava só na poltrona do ônibus,
contemplava as coisas que estavam
fora do ônibus, ou seja, os Manacás da
Serra que estavam na mata.
O manacá-da-serra é uma árvore pioneira da Mata Atlântica brasileira, da
floresta ombrófila densa da encosta
atlântica dos estados do Paraná, Rio
de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. É uma árvore semi-decídua, que
se popularizou rapidamente no paisagismo devido ao seu florescimento
espetacular. As folhas são lanceola-
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das, pilosas, verde-escuras e com
nervuras longitudinais
paralelas.
As flores apresentam-se solitárias e
são grandes, vistosas e duráveis. Elas
desabrocham com
a cor branca e gradativamente vão
tornando-se violáceas, passando
pela cor rosa. Esta
particularidade faz
com que na mesma
planta sejam observadas flores de três
cores. A floração
ocorre no verão e a
frutificação no outono.
Foi justamente na Serra do Cafezal
que os vi e os contemplei em seu desabrochar pleno. Tive sorte, pois não
é sempre que o nosso ser está predisposto para vivenciar um momento tão
sublime como aquele que vivi.
Como disse no início, a visão e contemplação de toda aquela beleza fizeram desabrochar sentimentos que me
lançaram ao encontro de mim mesmo.
O desabrochar violáceos vívidos dos
Manacás recordou-me que cheguou
novamente um tempo de prepraração, de aprofundar-me no encontro
com o Mistério da nossa vida. É tempo de Advento.
Recordei-me que já praticamente
mais um ano está chegando ao seu final com tudo aquilo que ele significou
não só para mim, mas para todos nós.
No mesmo instante fiz uma revisão de
vida e percebi que alguns sentimentos, pensamentos e atitudes, eu não

os vivi de forma plena e segundo a
opção do seguimento do Cristo que se
encarnou em nossa história. Entretanto, o desabrochar dos Manacás fez-me
recordar, isto é, touxe novamente ao
meu coração também o sentimento e o
desejo de tentar novamente. É tempo
de mais uma vez dar chance à vida.
Meditei longamente durante o percurso, pois grande parte da mata
estava tomada pelo desabrochar da
vida, que neste tempo de verão luta
para se manifestar. Da mesma forma
também é o Tempo do Advento.
Deus durante o ano inteiro nos toca e
nós, quando nos permitimos, tocamos
a Ele. Sua manifestação exige, no entanto, que tenhamos olhos, ouvidos e
coração abertos para senti-la e vivê-la
em cada momento do pulsar de nossa vida. Mas se a correrria cotidiana,
muitas vezes, nos arranca esta possibilidade, a sabedoria de Deus manifesta através da Igreja, cria-nos momentos como este do Advento, que
nos possibilita pararmos e buscarmos
o sentido da vida, de encontrarmos
conosco mesmos, com nossos pensamentos, sentimentos e atitudes.
Que este tempo oportuno (Kairós) de
Deus nos conduza a viver e partilhar
a gratuidade, a bondade e o amor infinito que Ele tem por cada um de nós.
Confiança em Deus para mantermos
acesa a chama da esperança a fim de
iluminar este nosso mundo, nossa
casa comum.
Tenham todos um bom tempo do Advento e um Feliz e Abençoado Natal
do Senhor e no Senhor. Que o rair do
Novo Ano inflame ainda mais a esperança em nossos corações.
Irmão Flavio Jardim Silva, ms

CAPELA SANTA CRUZ
SONHO MEU

H

á 2015 anos, Jesus nasceu: “E o
Verbo se fez homem e habitou 33
anos entre nós”. Este fato foi real. Há
pouco tempo sonhei com uma outra
vinda do Verbo entre nós: (Esta narrativa é fictícia). Neste sonho de Natal,
sonhei, que Deus, na Sua infinita misericórdia, milagrosamente fez Seu Filho voltar antes que se concretizassem
as profecias apocalípticas do Armagedom. Sua infância e juventude, seriam
um mistério, seria reconhecido como
um fenômeno em todas ciências humanas e exatas, “falava em línguas”,
e principalmente por dar exemplos de
amor pelos países por onde andasse.
Em cada nação, escolheu, nomeou e
instruiu representantes para que tivessem muitos discípulos e transmi-

tissem a “todo Seu povo” a Boa Nova!
Agora, porém, seria moderno e bemsucedido: Relações Internacionais,
próspero, não mais como um simples
carpinteiro; teria automóvel e jatinho,
não mais andaria a pé ou de jumento;
agora, de terno e gravata talvez; dominaria todos os atuais meios de comunicação via, internet e mídia. Pela
sua capacidade seria nomeado precocemente, aos 33 anos, embaixador
de muitas nações e finalmente seria
eleito, por unanimidade, Presidente
da Organização das Nações Unidas.
Seria conhecido como: Teófilo (Filho
de Deus, em grego). Vi, ainda, que
sua primeira conquista foi conseguir
o desarmamento mundial, depois a
Justiça Social; seguido da extinção do

ANO NOVO, DE NOVO?

A

s promessas de felicidades, de prosperidade, e de saúde voltarão. A
esperança nas realizações,
melhoras na política, nas
relações sociais, familiares
e comunitárias e até as religiosas. Mas como e onde
realiza-las? O nosso corpo
é tratado com alimentos,
remédios, higiene e repouso. O carro é abastecido e
cuidado semanal e mensalmente; combustível, óleo,
pneus, bateria etc. A nossa
casa dá um trabalhão! É
preciso limpar, arrumar,
decorar, às vezes, pintar e
reformar, as nossas contas,
conferidas frequentemente;
banco, impostos e compromissos. A família e amigos,
são cercados de nossa atenção e carinho: encontros,
almoços, festas, presentes
e rusgas. E nossa alma, que
precisa de Deus sempre.
Como e onde cuidar? Nas
coisas materiais sabemos,
mas a principal e eterna,

poucos sabem. Seria ótimo que soubessem que temos
quem dela, Deus lá
na casa Dele! Basta
viver em comum
com Ele, tê-Lo no
coração, em casa,
no trabalho, na família e com o próximo, e principalmente senti-Lo na
casa dele, na Igreja!
Nossa Senhora em
Salette nos advertiu: “Meu Filho vos
deu sete dias para tudo! E
pediu só algumas horas de um
dia para Si, e nem assim...”
Mas nem assim temos tempo. Será que vamos continuar deixando Deus para
depois? Com as desculpas
de dormir, passear, almoçar
fora, ver futebol e descansar? Tudo de novo? FELIZ
ANO NOVO! Só que agora de corpo e alma e com
Deus!

fanatismo religioso. Convenceu todos a recuperar e cuidar da natureza,
culminando com um saudável e democrático Ecumenismo, seguido por
todas religiões.

CONSELHO DA CAPELA – QUEM SÃO?
Administrativos. Composto de fiéis que, por
afinidades diversas, preferem frequentá-la. É
um Conselho consultivo;
seus componentes são
convidados pelo pároco
ou pela própria coordenação. Não há número
fixo, atualmente somos
em 15, oriundos de diversos segmentos e camadas sociais, que refletem e representam bem a
comunidade. Reunimonteriormente
instinos uma vez por mês,
tuído pela Paróquia presididos pelo pároco e
Nossa Senhora da Salette, pauta do dia, quando são
exigência diocesana, com lidos e discutidos os assuno propósito de administrar tos inerentes sob a luz do
as contas e manutenção da Evangelho. Queremos mais
Capela. Em 2.002, por ini- pessoas partilhando conosciativa do Padre Ildefonso co o melhor para a Capela,
e do Padre Bolívar foi am- Precisamos de você para
pliado: cuidar das demais dar uma palavrinha que
pastorais, denominado pela só você tem! Basta aceitar
sigla: CAPELA - Conse- nosso convite.
lho de Assuntos Pastorais,
João Bosco & Mariazinha
Econômicos, Litúrgicos e

A

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 06 a 08/11

07/11

TERCEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO DE
LEIGOS SALETINOS – POMPÉU (MG)

NATAL DA SOLIDARIEDADE

H

á uma ponte de amizade entre São Paulo,
a Capital dos Paulistas, e
Pompéu, a Capital da Ardósia de Minas Gerais. Essa
ponte foi construída a cerca de seis anos, a partir da
devoção à Nossa Senhora
da Salette, por um pequeno
grupo de pessoas. De certa forma, os leigos e leigas
saletinos aqui de São Paulo
são “padrinhos” do grupo
de leigos e leigas saletinos
criados na cidade mineira.
Esse grupo cresceu, divulgou a Aparição e a Mensagem de Nossa Senhora da
Salette, ensinou à oração do
Lembrai-vos! a tantos quanto
a pediam, e distribuiu imagens de Nossa Senhora da
Salette por vários locais e
entidades: escolas públicas
e privadas, sede do Rotary,
Sindicato dos Contabilistas,
Associação dos Catadores
de Material Reciclado, e
outros tantos lugares, prin-

cipalmente em residências
familiares. Nesse período
aconteceu a terceira etapa
de formação de leigos e leigas saletinos. Vinte pessoas
cumpriram essa etapa que
versou sobre o tema: “O
Dom da Reconciliação – Salette, uma Parábola de Vida”
e o aprofundamento bíblico com o tema “A Missão de
Jesus”. A Paróquia São José
Operário é administrada
pelo Padre Sergio Venceslau da Silva, que tão amistosamente acolhe e abriga
o Grupo de Leigos e Leigas
Saletinas, assim como seus
antecessores. No próximo
ano haverá mais duas etapas de formação: uma em
abril, somente com os leigos
e leigas saletinos da cidade,
e outra em agosto, acolhendo também os leigos e leigas saletinos em formação
aqui de São Paulo, tanto do
Santuário Salette quanto da
Paróquia Nossa Senhora do
Carmo.

12/11

BINGO DO CENTRO SOCIAL

E

m clima de
muita descontração, alegria e
envolvimento, realizou-se nesse dia,
a partir das 14h,
no Salão de Festas
do Santuário Salette de S. Paulo (SP),
mais um Chá Bingo
do Centro Social
Nossa Senhora da
Salette. Como nas edições
anteriores, o número de participantes foi muito bom.
Toda arrecadação será revertida em benefício das obras
de amparo e assistência do
Centro Social. A todos que
colaboraram e participaram
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N

este final de semana foi
armada a arvore de Natal, ou melhor, as árvores de
Natal, juntamente com o presépio, no Altar de Nossa Senhora da Salette. Com a colaboração do casal Ângela e
Altamiro Lino e a inspiração
do Padre Marcos Queiroz, a
decoração surtiu um efeito
bonito e agradável. Aos poucos, os enfeites vão sendo colocados pelas pessoas que estão
na empreitada de possibilitar
ao Centro Social a distribuição
de Cestas de Natal às famílias

assistidas,
proporcionando
um Natal melhor: quem doa
alimentos ao Centro Social,
recebe uma “bolinha ou enfeite” e coloca na árvore. Ainda
dá tempo de você colocar sua
“marca”; faça isso!

09/11

FORMAÇÃO DE COROINHAS

Nesse dia, cerca de 20 adolescentes começaram sua formação para serem investidos
como Coroinhas, atendendo
ao Altar. A abertura do encontro de formação contou com
a presença do Padre Marcos
Queiroz, ms, Reitor e Pároco do Santuário Salette de S.
Paulo (SP). Diante do presépio, que já tomava forma, Padre Marcos conduziu as ora-

ções e lembrou a todos
as responsabilidades no
desempenho do serviço
junto ao Altar. Após a
oração, houve um momento de apresentação
da nova coordenação dos
Coroinhas, assim como
de cada adolescente que
iniciava sua caminhada.
A partir deste ano, os
responsáveis pela coordenação é a jovem Giovanna
Oliveira dos Santos e sua mãe,
Sra. Luciana Oliveira dos Santos. Nossos agradecimentos ao
bom trabalho da coordenação
anterior, Sra. Maria Elizabeth
Patron e de seu filho, Pedro
Patron. A investidura desses
novos Coroinhas acontece no
dia 13 deste mês, durante a
missa das 18h30.

14/11

BINGO ÁRABE

de mais este evento, nosso
grande obrigado. Participe
você também, ajudando-nos
à auxiliar aqueles que mais
necessitam de nossa misericórdia. Venha conhecer nosso trabalho, diariamente no
horário comercial.

Cerca de 120 pessoas participaram do primeiro
Bingo Temático Árabe levado a efeito no nosso Salão de Festas. Numa noite
agradável, muitos participantes à caráter, puderam
se deliciar com as iguarias
da cozinha árabe, além de
participarem do Bingo, com

a rodada extra premiando
com uma bonita prenda.

25/10

A

De 16 a 17/11

28/11

CONFISSÕES

CAMINHADA DOS JOVENS

s famílias que se
preparam para
a Eucaristia de
seus filhos e filhas se
apresentaram para receberem o Sacramento da
Reconciliação. As crianças estavam um pouco nervosas e ansiosas.
Após receberem o Sacramento, estavam felizes
por terem sido “aprova-

das” por mais essa prova
no seguimento a Jesus
Cristo. Os pais, muitos
afastados algum tempo,
puderam se atualizar perante Deus. Enfim, tudo
estava
encaminhado
para a grande celebração
que iria acontecer no final da tarde do dia 05 de
dezembro.

Alguns jovens de
nossa comunidade,
acompanhados pelo
Francisco Camacho,
coordenador do Grupo, fizeram uma caminha de 6 quilometros – ida e volta – até
a Pedra Grande, no
Horto Florestal, aqui
na Cidade de São Paulo. Entre a chega e o retorno tiveram
uma pequena palestra sobre
drogas, pronunciada pelo Sr.

VEM AÍ...

NOVENA
DE NATAL

BODAS DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL
04/12

Massao, que acompanhou o
grupo até o local. Os jovens
que participaram dessa caminhada foram Diego, Batoré,
Daniel e Luana.

09/12

P
P

adre Ático Fassini, ms, nosso Vigário Paroquial, completou seu
Jubileu de Ouro – 50 anos de sacerdócio, sacramento que recebeu das
mãos de Dom Manoel Delboux, Arcebispo de Curitiba (PR) – hoje falecido. A ordenação ocorreu na Paróquia
do Bom Jesus dos Passionistas, em
Curitiba (PR). Durante esses profícuos anos de sacerdócio, Padre Ático desempenhou muitas funções, a
serviços da Igreja e da Congregação
dos Missionários de Nossa Senhora
da Salette: foi professor de Teologia e
Filosofia, em Curitiba (PR), foi Secretário Nacional da Confederação dos
Religiosos do Brasil, esteve a serviço
do Conselho Geral dos Missionários
Saletinos, em Roma, Itália, esteve trabalhando nos Santuários Salette da
França, do Rio de Janeiro e de Caldas
Novas, sendo seu primeiro retiro. Ao
lado dessas atividades, exerceu seu
sacerdócio com muita dedicação, escrevendo e traduzindo vários livros a
respeito da Aparição e Mensagem de
Nossa Senhora da Salette.

adre Marcos Queiroz, ms, Reitor e Pároco, completou seu Jubileu de Cristal
– 15 anos de sacerdócio, tendo sido ordenado por Dom João Nilto, Bispo de Amargosa (BA), na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Valença (BA). Em sua
caminhada foi Pároco e Reitor do Santuário Nossa Senhora da Salette, no Rio de Janeiro (RJ) durante vários anos, exercendo
essas mesmas funções aqui no Santuário
Salette, de S. Paulo (SP). No domingo, 6 de
dezembro, puderam celebrar, junto com a
comunidade, na Missa das 11h, suas bodas, com muita alegria e espiritualidade.
Que Deus lhes dê muita saúde e sabedoria
na condução de seus sacerdócios.

V

ários grupos iniciaram a Novena de
Natal. Os grupos refletem a mensagem natalina expressa no livreto elaborado pela Arquidiocese de São Paulo,
tendo como tema central “Família: aqui
há lugar para Jesus”. São nove textos
refletindo o nascimento de Jesus, tendo
por pano de fundo, sua família querida.
Vários grupos estão em oração em suas
residências. No dia 19 deste mês, será o
encerramento da Novena de Natal, durante a Missa das 17h.
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Língua Portuguesa

palavra “vestibulando”, a bem
da verdade, não deveria existir,
uma vez que a terminação “...
ndo” é do particípio futuro, se justificando sua aplicação em derivados verbais, tais como: “formando” (de formarse); “bacharelando” (de bacharelar-se);
“diplomando” (de diplomar-se); “medicando” (de medicar-se) e assim por
diante. Vestibulando, por não ser derivativo verbal, não deveria existir. Surgiu em virtude de analogia, e tornou-se
necessária e, ao mesmo tempo, tormento para todos os vestibulandos.
Nestes tempos, em que o final do ano se
aproxima, jovens e pais passam por verdadeira maratona e seção de estresse.
Estuda-se, há tempos, a possibilidade
de eliminar o vestibular como acesso ao
ensino superior. A reforma no ensino,
propalada por todos os governos deste
país, independentemente da cor, nunca
saiu do papel. Melhor dizendo, sempre

A

VOCÊ SABIA?

que “saiu no papel”, piorou o que estava ruim. Até os anos 1960 educação
pública era sinônimo de qualidade, era
grife de primeiro mundo. Aqui na Zona
Norte, duas escolas preponderavam: o
Colégio Estadual Dr. Octávio Mendes
e o Colégio Estadual Albino Cesar. Diretores e professores, de altíssimo nível,
compunham seus corpos docentes. O
próprio Estado zelava por essa boa qualidade, que se esvaiu aos poucos. Diretores e professores foram, aos poucos,
perdendo sua condição de baluartes da
educação, foram destituídos de autoridade e perdendo incentivos. E fica a
pergunta: Até quando?

Livro do Mês

pocalipse de João, de autoria de
Frei Carlos Mesters, frade carmelita, e Francisco Orofino, Doutor em Teologia Bíblica, editado pela Editoria Santuário é o livro indicado para este mês.
Cerca de 350 páginas foram usadas pelos
autores para nos ajudar a entender o último livro canônico do Novo Testamento. Ainda hoje, a palavra “apocalipse”
causa medo às pessoas; muitos católicos
nunca leram e se orgulham de não terem lido esse livro, já que, segundo seus
relatos, descreve o final dos tempos, o
que causa pavor, além de se utilizar de
uma linguagem, aparentemente, difícil
de entender. É preciso ter coragem para
ler o Apocalipse; é preciso mais um pouco de coragem para se debruçar sobre as
páginas desta publicação. O significado
da palavra “apocalipse” é revelação. O

evangelista
João usou de
uma linguagem simbólica para descrever o que
já tinha acontecido e o que
estava acontecendo nas
comunidades
judaico-cristãs daquela
época.
Ao
final, um apêndice explica os símbolos
e as imagens descritas no livro de João.
Vale a pena ler este livro, principalmente catequistas, agentes de pastoral e líderes comunitários. À venda na Loja La
Salette.

PENSAMENTO

Q

ue Jesus nasceu sob o império de Augusto – primeiro
imperador romano – e morreu
e ressuscitou sob o império de
Tibério?
Que durante o império de Domiciano (81 a 96) – oitavo imperador romano – foi construído o
Coliseu, em Roma, tornando-se
o símbolo da maior perseguição
aos cristãos?
Que o primeiro livro do Novo
testamento a ser escrito foi a primeira Carta aos Tessalonicenses,
escrito por Paulo?
Que são quatro os dogmas marianos: O Dogma da Divindade
Divina (Concílio de Éfeso, em
451), O Dogma da Virgindade
de Maria (Concílio de Latrão,
em 649); O Dogma da Imaculada Conceição (proclamado pelo
Papa Pio IX, em 08.12.1854) e o
Dogma da Assunção de Maria
(proclamado pelo Papa Pio XII,
em 01.11.1950)?

“Estou convencido de que é preciso continuar a dizer NÃO, mesmo que se trate de uma voz
pregando no deserto”. (José Saramago)

Um Cartão Postal
da Zona Norte
A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte
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Santos do Mês

Gizela

QUEM É JESUS?

Dia 08

Para o cego... Jesus é a luz! Para o faminto... Jesus é o pão! Para o sedento... Jesus é
a fonte!

IMACULADA
CONCEIÇÃO
DE MARIA

Para o fraco... Jesus é a força! Para o morto... Jesus é a vida! Para o enfermo... Jesus
é a cura!
Para o cativo... Jesus é a liberdade! Para o
solitário... Jesus é o companheiro!
Para o injustiçado... Jesus é o advogado!
Para o triste... Jesus é a alegria! Para o poogmas são verdades de
bre... Jesus é o tesouro! Para o pecador...
fé, que nunca mudam.
Jesus é o perdão! Para a ovelha... Jesus é o bom pastor!
O dogma da “Imaculada

D

Para o mundo... Jesus é o salvador! Para Deus... Jesus é o Filho amado!
E para você, quem é Jesus?
Dia 06

SÃO NICOLAU

S

ão Nicolau
também
é
conhecido como
São
Nicolau
de Mira e de
Bari. É muito
querido por todos os cristãos
do Ocidente e
do Oriente. É
padroeiro das
crianças,
das
moças solteiras, dos marinheiros, dos cativos e dos
lojistas, e sua história se confunde com as tradições do
cristianismo. Nasceu em Patara, na Ásia Menor, na metade do século III, provavel-

vendas@tejo.com.br

mente no ano
250. Seus pais
eram
nobres,
muito ricos e
extremamente
religiosos.
O documento
mais antigo sobre São Nicolau
foi escrito por
Metódio, bispo
de Constantinopla que, em 842, relatou
todos os milagres atribuídos
a ele. Era muito jovem quando foi consagrado bispo de
Mira. Desenvolveu seu apostolado na Palestina e no Egito. Costumava fazer doações

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

anônimas em moedas de
ouro, roupas e comida para
as viúvas e para os pobres.
Dizem que São Nicolau colocava os presentes das crianças em sacos e, à noite, os
jogava dentro das chaminés.
Foi preso em Roma durante
as perseguições do imperador Diocleciano e libertado
por Constantino. Segundo
alguns historiadores, o bispo Nicolau esteve presente
no Primeiro Concílio de Nicéia, no ano 325. Morreu no
dia 6 de dezembro de 326.
Foi sepultado em Mira e,
em 1087, seus restos mortais
foram roubados e levados
para Bari, que se transformou num grande centro de
peregrinação. Após a reforma protestante, o culto a
São Nicolau diminuiu. Sua
lenda, no entanto, foi levada
por colonos holandeses para
a América do Norte, onde
uma bondosa figura de velho recebeu o nome de Santa
Claus.

Conceição de Maria” é um
dos mais queridos do povo
cristão e foi proclamado,
pelo Papa Pio IX, no dia 08
de dezembro de 1854. No
Oriente e na Itália meridional, a festa da Imaculada Conceição de Maria era
celebrada desde o século
VII. Em 1746 passou a fazer
parte do calendário da Igreja, em 1570 foi formalizada
pelo Papa Pio V e, no século
XVIII, o Papa Clemente XI
a tornou obrigatória. Deus,
quis preparar para seu filho
uma habitação digna. Escolheu Maria, e a manteve
cheia de graça desde o ventre materno. Por ela, e nela,
Jesus se encarnou. A Imaculada Conceição de Maria
é a garantia de que o mal
jamais prevalecerá sobre os
que depositam sua confiança em Deus. Maria é o modelo de todos os que se salvam. Foi a primeira a entrar
no reino e dele nos indica
o caminho. No dia 8 de dezembro não comemoramos
a memória de um santo ou
uma santa, nós celebramos
a Rainha de Todos os Santos, a Mãe de Deus. Agradeçamos a Deus por nos ter
dado Maria e agradeçamos
a Maria por nos ter dado
Jesus.
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JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DA
MISERICÓRDIA

E

m 08 de dezembro deste ano,
em cerimônia transmitida
ao vivo para o mundo inteiro,
Papa Francisco abre o Jubileu
Extraordinário da Misericórdia,
comemorando o 50º. Aniversário de Encerramento do Concílio Vaticano II. Para o Jubileu da
Misericórdia, cujo encerramento
está marcado para o dia 20 de
novembro de 2016, a Igreja programou várias cerimônias, delegando
às Dioceses a investidura das Catedrais,
paróquias e santuários que poderá ter a
“Porta da Misericórdia”.
Na Arquidiocese de São Paulo, assim
como em todas as demais dioceses do
mundo, o Jubileu Extraordinário será

01

02
04
05

aberto no dia 13 de dezembro, às 11h, na
Catedral da Sé em missa presidida pelo
arcebispo metropolitano, Cardeal Odilo Pedro Scherer. Na Região Episcopal
Sant’Ana, o Jubileu da Misericórdia será
aberto nessa mesma data – 13.12.2015 –
às 15h, na Paróquia de Sant’Ana, com a
presença de Dom Sergio de Deus.

a última reunião do
CPP – Conselho Paroquial de Pastorais houve apresentação de um
vídeo – desenho animado
produzido pelo Vaticano
– no qual o Papa Francisco nos fala sobre o Ano da
Misericórdia. No vídeo,
o Papa nos mostra como
vivenciar bem o Ano Jubilar: por meio de Obras de
Misericórdia, pelo Sacramento da Reconciliação e
por Peregrinações.
Além das Peregrinações definidas pela
Arquidiocese de São Paulo, nossa Paróquia programou duas Peregrinações
para o próximo ano: para o Santuário
Nossa Senhora da Salette, de Marcelino Ramos (RS), no período de 25 a 29
de junho, por ocasião da celebração de
Corpus Christi; e para o Santuário Nossa Senhora da Salette, de Caldas Novas

08
09
11
13

(GO), no período de 12 a
16 de outubro, por ocasião
dos festejos a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do
Brasil. Todas as tratativas a
respeito estão sendo providenciadas e, no momento
oportuno, serão divulgadas
através dos canais de comunicação da Paróquia.

21

Estamos em contato com a
Reitoria dos dois Santuários saletinos, aguardando
confirmação se eles terão
autorização das respectivas
Dioceses da Igreja para terem a Porta da
Misericórdia. O Vaticano já definiu que
“nas próprias Dioceses, particularmente na
Catedral ou numa igreja especialmente significativa ou num santuário nomeadamente
importante para os peregrinos”. Caso isso
aconteça, os peregrinos terão mais uma
oportunidade de atravessarem a Porta
Santa. Fiquem atentos ao noticiário.

31

ANDORRA
2206-4435
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15
16
20

PEREGRINAÇÃO

N

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM DEZEMBRO

23
25
27
28
29
30

Jose Ricardo dos Santos
Valeria Breves Botelho
Elisabeth Maria Perini
Sergio Poli
Maria Tereza Rubio
Amandio Mendes
Maria Natalia Henriques da Costa
Renata Cordeiro Braz de Aquino
Paula de Mesquita Busso
Antonio Carlos da Silva
Fabiano da Silva
Valdir Di Maria Medori
Amanda Fischer Barreiros Rios
Renato Ribeiro Velloso
Celia Yoshiko Katayama
Erich Georg Jonas
Ronaldo Gastaldini
Marili Magalhães Silveira de S. Rissi
Nelson Luiz Conegundes de Souza
Ruberval de Mello
Luzia Zullo Pires
Annette Virginia Fabi Ragusa
Francisco Assis Pequeno Costa
Claudio Fernandes Amadio
Josefina Neglisoli
Maura P.P. da Cunha
Clelia D’agostinho Reinhardt
Angelina Canale
Antonio D. Bittencourt
Fatima Moussa
Maria Jose dos Santos
Gonçalo da Costa
Nilze Sbragia
Aparecida de Fatima Salvador
Pe. Affonso Nilto Gasparetto, Ms.
Claudia Teodoro
Valdecy Barbosa Faria
Isabel Maria S. Ferrari
Carmem Lucia Oliveira
Marcos Barbieri Galante

Da Capela Santa Cruz
03 Marilena Zorzi Cemin
09 Maria Monteiro Seifert
Maria Adelaide J. Gonçalves
Elsa Fonseca Marques
11 Romilda Arbeli Lourenço
12 Marilena Apparecida Silveira
13 Daniel Ricardo Billerk Nery
14 Wanderley Silva Wang
15 Maria Raquel de Rosa Novelli
16 José Mateus Dias Fouto
31 Solange Maria Silva Lima
Elaine Fernandes Costa

GOTAS DE ESPIRITUALIDADE SALETINA
“Aprendi, ao longo de todas
as reuniões, muitas coisas
importantes para levar
para minha vida. Uma das
coisas que me chamou a
atenção foi a força de Maria, nossa Mãezinha, que
permaneceu junto à cruz
depois de ter visto tanto
sofrimento de seu Filho...
nosso Jesus.

crucificando de novo Jesus.
Eu aprendi muito sobre Nossa Senhora da Salette. Gostei
muito, também do Memorial
da Nossa Senhora, havia
muitos objetos relacionados
à Ela, fotos dos padres que
fundaram a igreja, de pessoas que frequentam a Salette há muito tempo e do
terreno antes de se construir
a igreja e sua evolução.

A mensagem de Nossa Senhora da Salette é muito
da realidade que vivemos
em nosso tempo. A virgem
ainda chora pelos pecados
das pessoas, e aprendi que
devemos rezar para que o braço de seu Filho Jesus não pese sobre a Terra.

Aprendi também em uma
das reuniões que devemos
perdoar e levar o Evangelho
para todos, inclusive amigos
da escola, e também a importância de sermos solidários e caridosos
com o próximo.

Quando não vivemos a palavra estamos

Gostei muito do passeio ao Parque, da

A

o final do II Encontro Nacional dos
Leigos e Leigas Saletinos do Brasil,
em novembro do ano passado, em Curitiba (PR), Padre Ildefonso Salvadego,
condutor do Encontro, sugeriu que os
leigos saletinos se estendessem para outras faixas etárias. Padre Marcos Queiroz, ms, nosso Reitor e Pároco, sugeriu
a criação de um
grupo de leigos saletinos mirins, aproveitando as crianças que estavam se
preparando para a Eucaristia. A ideia,
de pronto, foi aceita e colocada em execução. Muitas crianças – 32 ao certo –
aceitaram o convite e passaram, a partir
de março deste ano, a compor o Grupo
de Leigos Saletinos Mirins.
Toda a estrutura foi montada, definida as atividades e, de repente, de uma
ideia, de uma aceitação, de um “sim”
por parte dos pais, dos filhos e filhas,
tudo caminhou a contento. As crianças

se envolveram com o
projeto, incorporaram
a ideia e se transformaram em verdadeiros
leigos saletinos mirins.
Num dos encontros,
receberam a missão de
escreverem uma redação sobre tudo o que
tinham visto até então.
Verdadeiras pérolas
foram produzidas, todas elas inspiradas por Deus, todas elas
com a proteção de Maria, nossa Mãe e,
cada uma delas, serve para um dia de
reflexão. Selecionamos, ao acaso, o texto
da jovem Júlia Alvarez, de apenas onze
aninhos de vida, acima reproduzido,
sem que ela soubesse.
Anos atrás, Padre Edegard Silva Júnior,
atualmente Coordenador Provincial
dos Missionários de Nossa Senhora da

união com os amigos, conato com o verde
e os animais, tudo obra de Deus, foi muito divertido! Resumindo, foi muito bom
aprender mais e mais de nossa Mãezinha e
da vida de Jesus.
Sou feliz por ser filha de Deus e cristã. Que
eu possa ser serva no Senhor e passar o que
aprendi para quem precisar, pois Deus é
amor! Jesus deu sua vida por amor e devemos amar uns aos outros...
Obrigada Airom, Núbia e Bia pelos ensinamentos... que vocês possam sempre estar
ensinando as crianças da forma mais bonita, que é passando a História de Nossa
Senhora, de Jesus e de Deus, nosso Senhor”.
Júlia Alvarez
Leiga Saletina Mirim
16 de agosto de 201

Salette no Brasil, ao
fazer a homilia durante uma das noites do
Novenário dedicado
à Nossa Senhora da
Salette, aqui no Santuário, disse que “um
dia, talvez, por nossas
ações boas, Nossa Senhora, ainda que por um pequeno instante que fosse,
poderia parar de chorar e
sorrisse, um doce sorriso
de mãe”. Nós, leigos e leigas saletinos,
pensamos que esse momento chegou; a
carta de Júlia, em forma de oração, certamente chegará às mãos de Nossa Senhora da Salette, que a lerá, com muito
amor, a dobrará em quatro partes, a selará com um beijo de Mãe, e a colocará
no bolso de seu avental.

Leigos e Leigas Saletinos
Grupo Dom Pedro Sbalchiero Neto

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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PRIMEIRA EUCARISTIA

rimeiro foi a manifestação da
vontade desse preparara para a
Eucaristia do filho ou da filha,
afinal, é preciso isso. Onde fazer, era
a questão: Vamos fazer na Paróquia
Nossa Senhora da Salette, lá tem Catequese Familiar... O que é isso? Evangelização das crianças pelas famílias,
juntamente com os pais. Mas, eu já fiz.
Faça de novo, seja um modelo, uma
referência para seus filhos. Vamos fazer a inscrição...
Depois veio a entrega das fichas de
inscrição, diante do Altar do Senhor,
compromisso duro. Num sábado à
tarde, o primeiro contato com os catequistas e as demais famílias. Não
gostei daquele pai, muito autoritário;
nem daquela mãe, toda pomposa, isso
tudo não vai dar certo. A primeira
reunião... aquele pai não é tão autoritário, aquela mãe já não é tão pomposa. Deus foi aplainando os caminhos...
Primeira reunião, momento de muitos esclarecimentos, acolhida das famílias, interação, entrega da Bíblia –
Nossa! Nossos filhos irão ler a Bíblia.
Não só ler, mas se interessar por ela,
Palavra de Deus. O Poema da Criação, a História do Povo de Deus, o
Nascimento de Jesus, o Batismo de

Jesus, a Preparação e a
Missão de Jesus, seus
milagres, suas parábolas, sua vida, sua Paixão,
Morte e Ressurreição, os
Sacramentos, a Eucaristia... Os encontros semanais com as catequistas.
Entre um tema e outro,
as grandes celebrações:
Semana Santa, Corpus
Christi, Santíssima Trindade, Pentecostes. Os
encontros com o Padre,
na Igreja, casa de Deus, casa de todos
nós. Teve dois trabalhos desenvolvidos com os pais: A Criação do Mundo
e Sustentabilidade; as crianças estavam preparadas.
Chegou o grande dia: 5 de dezembro
de 2015, 17h. A igreja estava ornamentada para a ocasião. Aos poucos as
famílias foram chegando; as crianças
vestiam a camiseta da Catequese, meninos e meninas capricharam no cabelo. Pais, avós e padrinhos estavam
bem vestidos, o mesmo acontecendo
com os demais familiares e amigos
presentes à celebração da Primeira
Eucaristia. A equipe de reportagem
estava a postos, munida de seus instrumentos fotográficos.
Padre
Marcos
Queiroz, ms, Reitor e Pároco do
Santuário Salette,
presidiu a celebração. Os catequisandos, crianças, jovens e adultos, um grupo de
quarenta pessoas,
adentrou a nave

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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principal da igreja, em atitude solene,
respeitosa, como o protocolo exigia.
Durante a homilia, Padre Marcos
solicitou a alguns catequistas que o
ajudassem: Algumas frases feitas,
apropriadas ao momento, exigiu dos
catequistas voluntários, criatividade
necessária para traduzir, em gestos,
o que estava escrito, com os catequisandos decifrando os textos. Oração a
Nossa Senhora da Salette, o canto final entoado pelas crianças, a foto oficial do grupo, a bênção final. O abraço
aos pais, avós e padrinhos, as fotos de
cada grupo no Altar. Tudo era alegria,
tudo era festa. Da primeira Eucaristia,
ninguém esquece.

