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FELIZ ANO NOVO

Brasileiro, profissão esperança! 
Alguém já escreveu isso, ou 

quase isso. Se 1968 foi o ano que 
não acabou, 2015 foi o ano que de-
veria ter terminado mais cedo.

Renovamos nossas esperanças no 
sentido de que nossos governan-
tes recoloquem nosso país nos 
trilhos do desenvolvimento, das 
oportunidades decentes, do res-
peito à vida e aos bens alheios.

O Ano da Misericórdia, principal-
mente para nós católicos, deve ser 
o ano da redenção, o ano do nosso 
NÃO a todas as formas de corrup-
ção e de desrespeito ao próximo.

NATAL

A celebração do Natal deixou marcas 
na comunidade, marcas de alegria, de 
bondade.

SORTEIO DO CARRO
Com a colaboração dos paroquianos, a 
meta foi atingida: Todos os cupons de 
rifa foram vendidos e o carro foi sorteado 
para a Aninha, da Loja La Salette.
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Pároco e Reitor

José Carlos Ávila Aira
Coordenação do CPP

Começamos o ano com um saldo triste de 
2015. São tragédias ambientais, violência, 
corrupção, recessão, desemprego, crise polí-
tica. Fatos que exigem a nossa oração, com-
paixão, solidariedade, caridade e participa-
ção. Tudo isso nos afeta e muito, mesmo o 
que ocorre com pessoas que não conhecemos 
ou em lugares distantes de onde vivemos.

Como está viva a mensagem da Bela Se-
nhora: “Não tenhais medo”, “Se se conver-
terem...”, “Fazeis bem vossa oração”. Sozi-
nhos, podemos pouco, mas com a Graça de 
Deus e juntos podemos muito. Com fé, espe-
rança, caridade, coragem e alegria vamos fa-
lar menos “eu” e mais “nós”, menos “meu” e 
mais “nosso”. Vamos viver este Ano da Mi-
sericórdia sem medo, nos convertendo, fa-
zendo nossas orações, convidando outros a 
fazerem o mesmo, partilhando nossos Dons. 
“Evangelizar é anunciar e testemunhar a mi-
sericórdia infinita de Deus para com a huma-
nidade”. (Cardeal Odilo Scherer)

Este novo ano também tem boas novidades: 

MMXVI Ano da Misericórdia, 
Jornada Mundial da 
Juventude, Olimpía-
das, eleições munici-
pais, entre outras. Oca-
siões para festejarmos 
a vida, o amor, a ale-
gria e oportunidades 
de acertar em escolhas 
para o futuro. O que 
mais precisamos é amar. Amor é alegria, é 
servir, é comungar com todos e com Deus.

“Pois de amor andamos todos precisados! 
Em dose tal que nos alegre, nos reumanize, 
nos corrija, nos dê paciência e esperança, for-
ça, capacidade de entender, perdoar, ir para 
a frente! Amor que seja navio, casa, coisa 
cintilante, que nos vacine contra o feio, o er-
rado, o triste, o mau, o absurdo e o mais que 
estamos vivendo ou presenciando.” (Carlos 
Drummond de Andrade)

Saúde, Paz e Alegria a todos juntos, mistura-
dos e amados!

“Adeus ano velho, Feliz Ano Novo...”  
Mais um ano que iniciamos e com 

um desejo profundo da Igreja, para que 
seja uma grande Renovação da Miseri-
córdia para nós Católicos. Vivendo o Ano 
Jubilar da Misericórdia, o Papa Francisco 
nos aponta três grandes metas para viver 
este ano Santo: 1- Acolher a Misericórdia 
de Deus, porque somos filhos da mise-
ricórdia d’Ele e, sem ela, não seríamos 
ninguém, nem existiríamos; 2 - Exercer o 
Serviço da Misericórdia de Deus em fa-
vor da humanidade pelo do Sacramento 
da Reconciliação; 3 - A Prática da Miseri-
córdia com obras espirituais: consolar os 
aflitos, orientar os desorientados, ensinar 
os que ignoram, admoestar os que erram, 
perdoar os que ofendem, enfim, espalhar 
a misericórdia como sementes em todos os 
lugares. 

Neste ano de 2016, a Arquidiocese de São 
Paulo, com seu 11º Plano Pastoral, convi-
da-nos a continuar testemunhando Jesus 
Cristo na Cidade de São Paulo vivência 
nossa de fé, dando ênfase na urgência: 
“Igreja: lugar da animação bíblica da 
vida e da pastoral”. Para isso, a Arquidio-
cese nos convida também a estudarmos 
mais uma das Constituições do Vaticano 
II: A Constituição “Dei Verbum”, que tra-
ta sobre a Revelação, ajudando-nos a com-
preender o Jesus Cristo real, vivo e vivifi-
cante, aquele crido, adorado, vivido e tes-
temunhado pela Igreja. É ele a Revelação!

Muitos outros te-
mas, fatos, even-
tos aprofundare-
mos no decorrer 
do ano. Daqui a 
pouco iniciaremos 
a Campanha da 
Fraternidade com 
a preocupação 
com a nossa “Casa em comum”, teremos 
ainda a Jornada Mundial da Juventude 
que se realizará em Cracóvia, na Polônia, 
na metade do ano e celebraremos, no se-
gundo semestre, mais um aniversário im-
portante para todos nós devotos de Nossa 
Senhora da Salette, pois em setembro va-
mos comemorar 170 anos da Aparição. 

Enfim, 2016 se abre para nós como um 
grande presente... para vivermos com fé 
em meio às dificuldades e crises que acom-
panhamos nesse tempo. Não percamos 
a fé e vivamo-la como Maria e José que 
confiavam na Graça de Deus em meio a 
tantas dúvidas que carregavam no seu co-
ração. Vivamos o presente deste ano, con-
fiando n’Ele, vivenciando a Misericórdia, 
celebrando, comemorando e acreditando 
no poder da solidariedade, da justiça, da 
esperança e dos valores do Reino que Je-
sus nos convida a anunciar. Com alegria, 
anunciemos essa Boa Nova aguardando 
as maravilhas que Deus reserva para nós! 
Um Bom Ano para você!
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Palavra do Pastor

Dom Sergio de Deus Borges 
Bispo Auxiliar de São Paulo 

Vigário Episcopal para a Região Santana

O critério principal 
para leitura da Bíblia 
é o critério da defesa 

e promoção da vida. Mesmo 
quando o texto aponta mor-
tes e desgraças que o povo 
sofre, o que está por trás do 
pano é a promoção da vida. 
Outro critério importante é 
ler e interpretar o Antigo Tes-
tamento sob a ótica do Novo 
Testamento, sob a ótica de 
Jesus Cristo, caso contrário é 
ficar preso a um passado muito dis-
tante. Um professor de Teologia ensi-
nava que não devemos procurar Jesus 
no Antigo Testamento.

Um outro critério de aproximação e 
leitura da Bíblia é complementar com 
a leitura de outros livros, alargan-
do a visão; contextualizando o texto 
lido na época e na atualidade: o que 
foi escrito para aquele povo, naquela 
época, e como interpretar esse mesmo 
texto na época atual, dentro de nos-

“O Senhor te abençoe e te guar-
de! O Senhor faça resplan-
decer o seu rosto sobre ti e 

te seja benigno! O Senhor mostre para ti a 
sua face e te conceda a paz”! (Nm 6, 23-
26) É muito bonito este texto do livro 
dos Números. Deus ensina a Moisés 
que seu ministério é um ministério de 
bênção, ele e os sacerdotes deverão 
abençoar o povo. 

Mas, para o Pai eterno não foi sufi-
ciente ensinar a abençoar; Ele, movi-
do pelo amor, nos enviou a sua maior 
bênção: seu Filho. “Ele é pessoalmente 
a Bênção. Doando-nos Jesus, Deus ofere-
ceu-nos tudo: o seu amor, a sua vida, a luz 
da verdade, o perdão dos pecados; ofere-
ceu-nos a paz. Sim, Jesus Cristo é a nossa 
paz”. (Ef 2, 14) Ele trouxe ao mundo a 
semente do amor e da paz, mais forte 
que a semente do ódio e da violência; 
mais forte porque o Nome de Jesus é 
superior a qualquer outro nome, con-
tém todo o senhorio de Deus, como 
anunciara o profeta Miquéias: “Mas 

A Bênção... 
tu, Bet-Ephrata, é de ti 
que me há de sair aque-
le que governará... Ele 
permanecerá e apascen-
tará o seu rebanho com 
a força do Senhor, e com 
a majestade do nome do 
Senhor, seu Deus... Ele 
próprio será a paz”! (5, 
1-4) 

A Igreja está no mun-
do a serviço deste 
“mistério” de bênção 
em favor de toda a humanidade: “so-
bre ti levantar-se-á o Senhor, a sua glória 
te iluminará”. (Is 60, 2) “Isto implica ser 
o fermento de Deus no meio da humanida-
de; quer dizer anunciar e levar a salvação 
de Deus a este nosso mundo, que muitas 
vezes se sente perdido, necessitado de ter 
respostas que encorajem, deem esperan-
ça e novo vigor para o caminho”. (Papa 
Francisco, Evangelii Gaudium, 114)

Com a Igreja somos abençoados por 

Deus, mas Ele quer 
que partilhemos a 
bênção; o Pai eterno, 
em Jesus, envia-nos 
como uma bênção 
para nossos familia-
res, amigos, pessoas 
com quem convive-
mos e encontramos. 
Vamos abençoar e 
jamais amaldiçoar. 
Nossa palavra de bên-
ção é capaz de mudar 
as coisas, de trazer es-

perança, encorajar, fortalecer os mais 
frágeis, se a fazemos portadora da 
benção de Deus. Se assim abençoa-
mos... assim Deus abençoa. 

Neste ano imitemos Jesus: sejamos 
uma bênção para nossos irmãos. 

ALGUMAS ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA A LEITURA DA BÍBLIA

sa realidade de vida. A melhor forma 
de se ler a Bíblia é junto à comunida-
de, já que o texto sagrado nasceu de 
uma experiência comunitária (visão 
humana de Deus), sem que isso leve 
a deixar de ler a Bíblia no nosso canti-
nho predileto; aconchego do lar, junto 
à família, junto aos entes queridos. A 
leitura da Bíblia deve ser uma leitura 
transformadora. Ao final da leitura 
devemos sempre nos indagar: o que 
essa leitura modificou em mim?

Tomar muito cuidado para não fazer 

uma leitura fundamentalista 
(ao pé da letra) e uma forma 
de se fazer uma leitura fun-
damentalista é transformá-la 
em livro de História ou em 
livro de Ciências, o que ela 
não é, muito embora ela con-
te a história de fé do Povo de 
Deus. Fazer leitura funda-
mentalista é não considerar a 
possibilidade de um sentido 
simbólico e/ou figurativo. 
Os primeiros onze capítulos 

do Livro do Gênesis correspondem a 
mitos, o que não quer dizer que tudo 
ali seja mentira. Mito não é mentira; 
é uma construção que usa símbolos 
que dão fundamento a uma ideia. A 
verdade do mito não está nos seus de-
talhes, mas na função que ele possui; 
serve para dar legitimidade a deter-
minadas formas de viver e compreen-
der a existência das coisas.

Mario Apone, Leigo Saletino
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Este artigo é parte de uma das ho-
milias do Papa Francisco na missa 
matutina na igreja Santa Marta que 

servirá para nós, neste começo de novo 
ano, refletirmos a respeito das exigências 
que se tem para vivenciarmos e cons-
truirmos a verdadeira e duradoura paz.

“Palavras, palavras, palavras”, canta-
va Mina Anna Maria Mazzini, cantora, 
apresentadora de televisão e apresenta-
dora de rádio italiana, numa célebre can-
ção. Este mesmo refrão o Papa Francisco 
o repetiu na ocasião, evocando o essen-
cial do “estilo cris tão”. Que, sem muito 
palavreado e palavras bonitas, deve gi-
rar em tor no do binômio “paz e miseri-
córdia” e, portanto, em volta do perdão 
e da capacidade de nos suportarmos 
uns aos outros. Na mesma ocasião Fran-
cisco também nos lembrou as grandes 
guerras que se combatem, por meio do 
vergonhoso comércio das armas, e os pe-
quenos conflitos que dilaceram famílias, 
postos de trabalho e até as comunidades 
cris tãs.

“Há alguns dias - recordou o Papa na-
quele momento - a liturgia narrava-nos 
o trabalho que fez Jesus Cristo, o Senhor: 
trabalho de pacifi cação e de reconciliação”. 
Acres centando que dias anteriores, na 
comemora ção litúrgica do nascimento 
de Nos sa Senhora, se pedia a graça da 
paz e da reconciliação.

Segundo o Papa, “Paz e Reconciliação”, 
foi o que “fez Jesus: ele fez e é a paz”. E, 
precisamente por esta razão, é cha mado 
o príncipe da paz. O profeta Miqueias 
diz a este propósito: “E ele será a paz”, 
aquele “que traz a luz, que faz a paz”. E a 
maneira pela qual fez Ele a paz foi dan-
do a própria vida como uma oferta, uma 
oração para o per dão de todos.

Questionando a si próprio e a cada um 
de nós, o Papa perguntava se nós agrade-
cemos o sufi ciente este dom da paz que 
recebe mos em Jesus, pois a paz foi feita, 
mas não aceita. E assim, real çou, “ainda, 
todos os dias, nos noti ciários, nos jornais, 

A DIFÍCIL ARTE DE VIVER E CONSTRUIR A PAZ
vemos que há guerras, des-
truições, ódio, inimizade. 
Este fato para Francisco 
será que está relacionado 
àquela inimizade que o Se-
nhor disse à serpente, exis-
tir depois do pecado?

Aliás, neste sentido ele re-
cordou que “há também ho-
mens e mulheres que traba-
lham tan to, mas tanto mes-
mo, para fabri car armas que 
matam, armas que acabam 
por se manchar com o san-
gue de muitos inocentes, de 
muita gente”. Há guerras e 
a maldade de preparar a guerra, de cons-
truir ar mas contra os outros, para matar.

Nisto, os termos da questão são claros: 
“A paz salva, a paz faz-nos viver, cres-
cer; a guerra, ao contrario, aniquila-nos, 
arrasta-nos para baixo”. É muito fácil ou-
virmos pessoas que dizerem de situações 
terríveis que acontecem em países dis-
tantes entre povos distantes. Mas certas 
situa ções, recordou Francisco, não se ve-
rificam só longe de nós. Elas estão muito 
mais perto do que imaginamos: “A guer-
ra existe também nas nossas comunida-
des cristãs, entre nós”. O Papa relançou, 
na oportunidade, o conselho que a litur-
gia do dia dava: “perdoai-vos uns aos 
outros”, referindo-se ao trecho da carta 
aos Colossenses (3, 12-17). Em seguida 
disse, “são duas as palavras-chave”. A 
primeira, “é o perdão: se não aprender-
mos a perdoar-nos, estaremos sempre 
em guer ra”. Daí o convite de Paulo: “As-
sim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos 
também vós”. Mas, acrescentou Francisco, 
se tu não souberes perdoar, não podes 
ser cristão, porque não fazes o que fez o 
Se nhor. Mais ainda: Se não per doarmos, 
não poderemos receber a paz do Senhor, 
o perdão do Senhor.

Recordando a oração que dirigimos a 
Deus a cada dia, o Pai-Nosso, pedimos: 
perdoai-nos, assim como nós perdoa-

mos. E este é, segundo 
o Papa, um condicio-
nal. A este propósito, 
Francisco co mentou: 
Palavras, não? Como 
se cantava naquela bo-
nita canção “Pa lavras, 
palavras, palavras”. Em 
síntese, para o Papa, o 
caminho cer to é: Per-
doai-vos! Como o Se-
nhor vos perdoou, as-
sim fazei vós! Per doai-
vos uns aos outros! E 
para nos perdoarmos, 
disse o Papa Francisco, 
suportem-se uns aos 

outros em família, no bairro, no trabalho. 
Suportem-se uns aos outros. É necessá-
rio “tolerar, porque também aquele me 
suporta”. 

Segundo o Pontífice, existe outra pala-
vra proferida por Jesus no Evangelho, 
que repete o mes mo tema do perdão: a 
misericórdia. No trecho de Lucas (6, 27-
38) o Senhor diz: “Sede misericordiosos, 
como tam bém vosso Pai é misericordioso”. 
O convite, neste trecho, é compreender 
os outros, não os condenar: o Senhor, o 
Pai é muito misericordioso, sempre nos 
perdoa e quer fazer a paz conos co. Mas, 
perguntou Francisco, se não formos mi-
sericordiosos, como poderá o Senhor ser 
misericordioso conosco? Pois, seremos 
julgados com a mesma medida com a 
qual julgamos os outros. O Papa Francis-
co ao concluiu sua homilia uma oração 
que pode nos ajudar, neste novo ano que 
apenas está começando, a sermos reflexo 
de Cristo Jesus que se fez paz e reconci-
liação por todos nós.

“Senhor concede a todos nós a graça de nos 
suportarmos uns aos outros, de perdoarmos, 
de sermos misericordiosos, como só vós sois 
misericordioso conosco, e de vivermos uma 
vida cristã de ternura, bondade, humildade, 
mansidão, magnanimidade”. Amém!

Irmão Flavio, MS
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CAPELA SANTA CRUZ

Página quase independente, diferente, que é de toda 
gente. Leia e Passe à frente! João Bosco & Mariazinha

ÓI NOIS AQUI TRAVEIS!

CAPELA – Conselho de Assuntos Pastorais, Econômicos, Litúrgicos e Administrativos

Janeiro, férias, retiros, 
reformas, recessos, 
folga na companhia, 

etc. Coisas novas do ano 
novo, coisas velhas do 
ano passado e a vida con-
tinua, e nós estamos aqui 
outra vez. Cheios de fé, 
de esperança e de carida-
de (amor) para dar:

Fé, nas palavras de Cris-
to, na misericórdia do Pai 
(Ano da Misericórdia), na 
Santíssima Trindade, na 
Ressurreição e na Vida 
Eterna. 

Esperança, nos homens 
de boa vontade. Feliz-
mente, o mundo tem muitos (a mídia 
não divulga) que se preocupam com o 
amor ao próximo. Esperança, sim, nos 
governantes, nos poucos políticos que 
se salvam nesse mar de lama que se 
instalou no meio de nós: deputados, 
senadores e ministros do Supremo. 
Mas, eles existem e devemos presti-
giá-los e ajudá-los, sendo, cada um 
de nós, uma fonte de negação à cor-
rupção. Esperança na renovação na 
Igreja; a começar por nós, leigos, in-
centivando as vocações nas famílias; 
incentivando nossos religiosos voca-
cionados: sacerdotes, irmãos, semina-
ristas, bispos. Devemos estar repletos 

de esperança no nosso Papa Francis-
co, pela coragem e pela sabedoria que 
faz irradiar pelo mundo inteiro.

Caridade (amor), “Deus caritas est”. 
Lembram-se? Devermos e podemos 
imitar Jesus. Milhares de santos e 
santas já o fizeram. Lembrem-se de 
alguns que souberam fazer caridade, 
com ou sem dinheiro, mas, sempre 
com muito amor. Caridade sem amor, 
não é o melhor negócio, como nos di-
zia Paulo Apóstolo. “Ói nóis aqui tra-
veis, em 2016; agora é cum nóis e cum 
oceis”.

Na Capela, cada um tem seu lu-
gar: Cristo no Sacrário, Padre no 

presbitério, os ministros e as irmãs do 
Colégio chegando de mansinho. Aos 
sábados e domingos a casa fica cheia. 
Cada um sabe seu serviço e o faz com 
esmero. Os coroinhas, com suas rou-
pas vermelhinhas, enfeitam o altar, 
além de servi-lo com afinco. Os fieis 
ocupam seus lugares preferidos, qua-
se cativos, rotina só quebrada quando 
vem alguém de frequência esporádi-
ca. Tem a turma do fundão, a turma 
do gargarejo, a turma do camarote; 
outros preferem ficar em pé, próxi-
mos à porta. Tem os que fogem dos 
ventiladores, e os que se aproximam 
dos fazedores de vento. Tem lugar 
para todos.

E nos bastidores, o “bicho pega”. 
Ideias, planos, queixas, sugestões... 
Falta recursos (quando não?). Neste 
mês vamos investir tudo o que econo-
mizamos durante 2015: “As vacas são 
sempre magras, magrelinhas”. Rebo-
co e pintura das barras externas e na 
parede atrás do Altar. Pinturas das 
grades e laterais. Troca de som, de fia-
ção das Cruz e dos holofotes. Reforma 
da base do sino, do piso do jardim. 
Luzes de emergência e câmeras de se-
gurança merecerão atenção especial.

E a Campanha para novos dizimistas 
continua: seja você mais um dizimis-
ta. Precisamos também de pessoas 
para nossas pastorais e movimentos, 
inclusive para nos ajudar na contabi-
lidade.

QUEM NÃO TEM CÃO, PRECISA 
DE RECURSOS FINANCEIROS 

A partir de fevereiro, vamos reservar 
um espaço – pequeno é verdade – no 
rodapé desta página. Apenas quatro 
anúncios, no tamanho de 4 x 4 cm 
cada um. Para isso, uma colabora-
ção de R$ 60,00 por edição. Procure 
a Coordenação e reserve seu espaço 
desde já. Bom Ano Novo a todos que 
nos acompanham.

FIQUE POR DENTRO

SUPER MERCADOS SONDA 
“Nas nossas Lojas, você entra 

cliente, e sai amigo”.

AUTO POSTO VOLUNTÁRIOS  
“A Capela cuida da sua alma, e nós 

cuidamos do seu carro”.

PADARIA CONSELHEIRO  
 “O pão vosso de cada dia”. 

ANUNCIANTES ESPECIAIS 
 você fiel da Capela, prestigie-os com sua 

preferência:
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Comunidade em Revista

Dia 15

Dia 16

Dia 19

dia 13

Em dezembro passado...

 PORTA SANTA – PARÓQUIA DE SANT’ANNA

Com a presidência da ce-
lebração a cargo de Dom 

Sergio de Deus, a Região 
Episcopal Sant’Anna deu iní-
cio ao Ano da Misericórdia 
na Paróquia de Sant’Anna, 
no dia 13 desse mês, às 15h. 
Uma multidão de fieis acom-
panhou a procissão que per-

Abertura do Ano da Misericórdia

correu um trecho da Volun-
tários da Pátria, e adentrou 
no pátio de estacionamento 
da Paróquia santanense. Du-
rante a celebração, Dom Ser-
gio pode enaltecer o convite 
a todos os fieis para que cele-
brassem o Ano da Misericór-
dia com muita fé.

APRESENTAÇÃO DOS NOVOS COROINHAS

Na missa das 18h30 do do-
mingo foram apresentados 

os novos coroinhas que atende-
rão o Altar doravante. Esse gru-
po junta-se aos demais coroi-
nhas de nossa Paróquia, fazendo 
de seu trabalho, um exemplo de 
dedicação e fé. Todos eles se 

prepararam com muito afinco, 
recebendo os cumprimentos de 
seus formadores e de seus pais e 
padrinhos. A comunidade agra-
dece a dedicação desses jovens, 
formadores e formados, e dese-
ja-lhes muita saúde e alegria no 
exercício dessa vocação.

ALMOÇO COM OS FUNCIONÁRIOS

Como tem acontecido nos últimos anos, os funcionários 
que atendem a Paróquia, a Casa Paroquial, a Secretaria 

Paroquial, a Loja La Salette e a Portaria participam do almoço 
oferecido pelos religiosos saletinos que atendem esta casa de 
fé. É um momento de convivência e celebração, que visa, so-
bretudo, aproximar mais os colaboradores, perpassando uma 
imagem de solidariedade e alegria.

CONFISSÕES

Pela manhã, tarde e noite, 
os Missionários Saletinos 

atenderam os fieis que pro-
curaram o Sacramento da 
Reconciliação. Muita gente 
aproveitou a oportunidade 

e teve um reencontro consi-
go mesmo e com Deus, pre-
parando-se condignamente 
para a chegada de Jesus, nos-
so Salvador e Senhor.

ENCERRAMENTO DA NOVENA DE NATAL

Muito grupos fizeram sua Novena de Natal, em suas casas e aqui 
mesmo na igreja. A data de encerramento aconteceu na sexta-

feira, dia 18, e no sábado vieram celebrar o final da Novena de Natal 
deste ano durante a missa das 17h.
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Dia 28

ANIVERSÁRIO DO PADRE NILTO

Padre Nilto Gasparetto, 
nosso Vigário Paro-

quial, está em Curitiba (PR) 
fazendo alguns exames mé-
dicos, em preparação a uma 
cirurgia para colocação de 
uma prótese em sua perna 
direita. Nesse dia recebeu 
a visita do Irmão Flávio e 
dos casais Alair e Nelson 
Moreira, e Cidinha e Ma-

rio Apone. Muita conversa, 
muita lembrança, e a certe-
za de que Deus orientará as 
mãos e os conhecimentos 
do pessoal médico que cui-
dará do nosso Padre queri-
do. A comunidade aguarda 
o desenlace da cirurgia com 
muitas orações. A cirurgia 
acontece em meados deste 
mês.

CONFRATERNIZAÇÃO DOS  
GRUPOS DA CATEQUESE

Os diversos grupos da Cate-
quese Familiar deste ano 

fizeram suas confraterniz ações, 
cada grupo a seu tempo, fazen-
do memória da caminhada em 
preparação para a Eucaristia das 
crianças. Nos diversos grupos 
pode-se notar uma proposta de 
comprometimento com as “coi-
sas de Deus”. Algumas crianças 

já se prepararam para serem 
coroinhas, outras vão participar 
dos Leigo Saletinos Mirins, al-
gumas participaram do Coral de 
Natal e outras estão pensando 
em... Certamente, o bom Deus 
as cobrirá de bênçãos e elas op-
tarão para algum serviço na co-
munidade.

REFORMAS E ADAPTAÇÕES

Na reta final do ano acon-
teceu a reforma e manu-

tenção da Sala dos Sinos. No 
último andar da torre da igreja 
estão instalados os sinos que do-
bram anunciando as horas mais 
significativas do dia e chamando 
os fieis para as missas. A sala e 
os sinos passam por revisões tri-
mestrais, chamadas preventivas, 
e, de tempos em tempos, há ne-
cessidade de uma manutenção 

maior, o que aconteceu no final 
deste mês. Da mesma forma, a 
fim de possibilitar uma trans-
missão melhor e mais segura, 
foram instaladas duas câmeras 
de transmissão para TV e inter-
net das celebrações mais impor-
tantes de nossa Paróquia, sobre-
tudo as festividades da Festa da 
Padroeira, mas também as cele-
brações que ocorrerão por conta 
do Ano da Misericórdia.

Em janeiro presente...
RETIRO e ASSEMBLEIA ANUAL DOS 

MISSIONÁRIOS SALETINOS 

No período de 19 a 22 
de janeiro, no Instituto 

Salette, Sede da Província 
da Imaculada Conceição 
dos Missionários de Nossa 
Senhora da Salette no Bra-
sil, nossos religiosos esta-
rão em retiro. E do período 
de 25 a 29 deste mês, ocor-
rerá a Assembleia Anual 
dos Missionários Saleti-
nos. Durante esse período, 

nos dias de semana – de 
segunda a sexta-feira – a 
missa das 07h será presidi-
da Pelo Padre Camilo, da 
Paróquia Santa Teresinha. 
Nesse mesmo período não 
haverá a missa das 19h30. 
Nos sábados e domingos, 
desse período, as missas 
acontecerão nos horários 
habituais, com a presença 
de nossos religiosos.

INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE
A partir de fevereiro próximo estão abertas as inscrições 
para a Catequese: Crianças entre 9 e 12 anos – Catequese 
Familiar; e também Catequese para Jovens e Adultos. 
Informe-se na Secretaria Paroquial ou à saída das missas 
dominicais.
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A única e Melhor de São Paulo 
Serviço de Van - só para Zona Norte

Livro do Mês

Um Cartão Postal 
                     da Zona Norte

PENSAMENTOS
“Os poemas são pássaros 
que chegam não se sabe de 
onde e pousam no livro que 
lês. Quando fechas o livro, 
eles alçam voo como de um 
alçapão. Eles não têm pou-
so nem porto, alimentam-se 
um instante em cada par de 
mãos e partem. E olhas, en-
tão, essas tuas mãos vazias, 
no maravilhado espanto de 
saberes que o alimento de-
les já estava em ti”. (Mário 
Quintana, escritor gaúcho)
 
“Muitos homens iniciaram 
uma nova era na sua vida 
a partir da leitura de um li-
vro”. (Henry David Thoreau, 
filósofo norte-americano)

“O livro é uma das possibi-
lidades de felicidade de que 
dispomos”. Jorge Luis Borg-
es, escritor argentino)

“Nunca de esqueças de teus 
amigos, eles serão, cada 
vez mais importantes, à me-
dida em que envelheças”. 
(Anônimo)

“Há pessoas que afirmam 
que o fim justifica os meios. 
As pessoas sábias preferem 
que os meios qualifiquem o 
fim”. (Adaptado de um texto 
de Reinaldo Azevedo, jornalis-
ta)

Escrevendo uma redação, uma 
aluna em dúvida, perguntou ao 
professor: “Esse ‘a’ tem crase”? 

O professor, atento à dúvida, respon-
deu: “Vamos por parte; crase não é o 
nome do acento, é a fusão de dois ‘a a’”

O olhar esbugalhado da aluna pedia 
mais informações... “O acento grave é 
que indica se houve a fusão de dois ‘a a’. 
Sua pergunta deveria ter sido assim: ‘Esse 
a tem acento grave’”?

Para se entender bem a crase é ne-
cessária toda uma aula, exigindo um 

tempo e um espaço grande, o que não 
temos aqui, neste pequeno espaço. 
Assim, de forma bem sucinta, para 
que haja crase, é preciso que haja dois 
‘a a’. Vejamos alguns exemplos:

Ir à cidade. – É a fusão de Ir a / a ci-
dade.

Prestar atenção à explicação. – É a 
fusão de Prestar atenção a / a expli-
cação.

Ir àquela loja. – É a fusão de Ir a / 
aquela loja.

Baile à fantasia. – É a fusão de Baile 
a / a fantasia.

Cuidado com regras simplistas, como 
“não se acentua o ‘a’ antes de pala-
vras masculinas”. E como explicar: 
“Vestir-se ‘à’ Momo”. Isso é fácil: nes-
sa frase temos uma locução preposi-
tiva subentendida: “Vestir-se à moda 
de Momo”. Portanto, o uso do acento 
grave é perfeito. Viva a nossa Língua 
Portuguesa, a última Flor do Lácio, 
como cantava o poeta.

 “A Liberdade Cristã”, de José 
Comblin, editado pela Vozes é o 
livro indicado para este mês; um 
mês de férias, um mês de descanso 
de atividades pastorais, mas, um 
mês de reflexão. Deus, ao nos 
criar, deu-nos dois atributos: Vida 
e Liberdade. A liberdade cristã 
está no centro da mensagem de 
Cristo, Jesus é um homem livre e 
abre caminho para que todos se 
libertem. O evangelho é o anúncio 
do reino de Deus, e o reino de Deus 
é a liberdade dos seres humanos. 
A humanidade nova que Jesus nos 
anuncia é a humanidade em que 
todos se ajudam a viver mais e 
melhor.
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Santos do Mês Gizela

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

vendas@tejo.com.br

Frei caridoso, 
estudioso dos 

livros sagrados, 
Tomás foi “Dou-
tor da Igreja”, pro-
fessor de Teologia, 
Filosofia e outras 
ciências nas prin-
cipais universi-
dades do mundo. 
Não passou de um 
simples sacerdo-
te, mas seus escritos, poesias, 
cânticos e hinos, perduram 
ao longo dos séculos. Tomás 
nasceu em 1225, no castelo de 
Roccasecca, região da Campâ-
nia, hoje Itália. Possuía laços 
de sangue com as famílias 
reais da Itália, França, Sicília e 
Alemanha. Ingressou no mos-
teiro beneditino de Monte Cas-
sino aos cinco anos de idade. 
Quando decidiu entrar para 
a Ordem de São Domingos 
encontrou forte resistência da 
família. Seus irmãos chegaram 
a trancá-lo num castelo por 
um ano, mas sua mãe acabou 
por libertá-lo. Tinha dezoi-
to anos quando entrou para 
a Ordem de São Domingos. 
Estudou com Santo Alberto 
Magno e, por sua mansidão e 

Dia 01

Dia 28

Dia 21

MARIA, MÃE DE DEUS
A solenidade 
de “Maria San-
tíssima, Mãe 
de Deus”, é a 
primeira Fes-
ta Mariana da 
Igreja Ociden-
tal. Em 431, o 
herege Nestório 
se atreveu a di-
zer que Maria 
não era Mãe de 
Deus. Em Éfe-
so, a cidade onde Maria passou 
seus últimos anos, 200 bispos se 
reuniram para realizar o “Con-
cílio de Éfeso”, e, iluminados 
pelo Espírito Santo, declararam: 
“a Virgem Maria é sim a Mãe de 
Deus porque seu Filho, Cristo, 
é Deus”. Em seguida, acompa-
nhados pela multidão, fizeram 
uma grande procissão, can-
tando: “Santa Maria, Mãe de 

Deus, roga por 
nós pecadores 
agora e na hora 
de nossa morte. 
Amém”. A im-
portância desse 
dia está na sim-
bologia do início 
do amor de Deus 
na Terra e nada 
poderia ser pos-
sível se a virgem 
Maria não tives-

se se colocado, inteiramente, à 
disposição de Deus para dar à 
luz ao seu Filho, Jesus. Esta fes-
ta é uma homenagem à materni-
dade e nos lembra o elo de união 
entre o céu e a terra. Maria, com 
sua fé, serviu a Deus e gerou Je-
sus, que morreu para nos salvar. 
“Obrigado Deus, por nos dar 
Maria. Obrigado Maria, por 
nos dar Jesus”.

 SANTA INÊS
Santa Inês, ou 
Santa Agnes, foi 
uma virgem mártir. 
Nobre, descendia 
da poderosa família 
Cláudia e, desde 
pequena, foi educada 
na fé cristã. Cresceu 
virtuosa e decidiu 
consagrar sua pureza 
a Deus, resistindo às 
investidas dos jovens 
mais ricos da nobreza 
romana. Tinha 13 
anos quando, por sua 
extraordinária beleza, 
riqueza e virtude, foi cobiçada 
pelo jovem Procópio, filho do 
prefeito de Roma, Semprônio. 
Como o rejeitou, Inês foi 
levada a julgamento e obrigada 
a incensar os ídolos de Roma, o 
que se recusou a fazer dizendo: 
“Virgens a Cristo consagradas 
não portarão tais lâmpadas, 
pois este fogo não é fé, mas 
o meu sangue pode apagar 
este braseiro. Podem me 
ferir com suas espadas, mas 
nunca conseguirão profanar 
meu corpo consagrado a 
Cristo!” Por causa disso foi 
condenada a ser exposta nua 
num prostíbulo no circo de 
Domiciano. Conta a história 
que, quando foi colocada no 
local da desonra, uma luz 
celestial a protegeu e ninguém 
ousou aproximar-se dela.  Seus 
cabelos cresceram e cobriram 
seu corpo. Ao ser defendida 
por um Anjo Guardião, um 

dos seus lascivos pretendentes 
caiu morto, mas a santa, 
apiedada, orou a Deus e o 
ressuscitou. Com medo, o 
prefeito passou o caso para 
Aspásio, seu cruel substituto e 
vice-prefeito de Roma. Após 
novo interrogatório, Inês foi 
condenada a morrer queimada. 
As chamas não a queimaram 
e voltaram-se contra seus 
algozes matando muitos 
deles. Por fim, foi decapitada 
e sepultada por seus pais. 
Oito dias após sua morte, 
quando seus pais rezavam 
em seu túmulo, Inês apareceu 
em grande glória, cercada 
de muitas virgens e anjos, 
segurando um cordeirinho 
branco e anunciou-lhes sua 
grande felicidade no céu. É 
padroeira da castidade, dos 
jardineiros, moças, noivos, 
vítimas de violação e virgens.

SÃO TOMÁS DE AQUINO
silêncio, foi apelida-
do de “boi mudo”. 
Foi conselheiro dos 
papas Urbano IV, 
Clemente IV, Gre-
gório X e do rei São 
Luiz da França. Ja-
mais se afastou da 
humildade de frei. 
Sempre foi muito 
caridoso para com 
os pobres e doentes. 

Vivia tão imerso nos estudos 
que perdia a noção do tempo 
e do lugar onde estava. Tomás 
morreu no dia 7 de março de 
1274 a caminho do II Concílio 
de Lion. Recebeu dos clérigos 
o título de “Doutor Angélico”. 
Sua festa litúrgica é celebrada 
no dia 28 de janeiro ou no dia 
07 de março.
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2206-4435

ANDORRA

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES  
EM JANEIRO

01 Osmar Duarte de Jesus
 Ivone Accioli Carmin
 Clarice Alves Elias
02 Antonio Amaury C. de Araujo Jr.
 Antonio Celso Laurino Bernardo
03 Dinora Padoim Gracio
04 Fernanda Barroso Heitmann
 Thiago Silveira Rissi
	 Ambrogio	Ricetti
 Carlos Roberto da Silveira
06 Rafaelle Migliore
08	 Rita	de	Cassia	Di	Giaimo	Giusti
09 Maria Aparecida Sandor
 Frederico A. Cruz Pacheco
10 Inilceia Possato Venancio
11 Catarina Fonseca de Aguiar
 Nair Medeiros Lima
 Dalva Peres Rodrigues
12 Marilda Voi
13 Maria de Lourdes Amaro
14 Helenice Biancalana
17 Dirce Assunção Trepichio
 Bernardina Galatro
18 Antonio Marco Vicari Cipelli
 Paulo de Aguiar Brandão
 Maximo Kezam Gabriel
 Rodrigo Canellas Dias
 José Carlos Gomes
 Roseli Cesário Barbosa
19 Celso Chola
 Eliane Sergi Santos
20 Lucy Rodrigues Canale
 Marjori Azevedo de S. Pomarole
	 Cinthia	Chinez	Moreno	Bittencourt
21 Marcia Aparecida Massari Pereira
22 João Hamiltom Amaral
24 Fernanda Rose Robertoni da Costa
 Maria Tereza Alves de Sá
 Denilson Antonio da Silva
 Ivanildo Francisco do Nascimento
25 Luiz Wagner Tavares Nascimento
 Marina Jesus da Silva
27 Nilza Cordeiro Figueiroa
28 Maria Jose Alfacinha Pinheiro
	 Luis	Danilo	Bronzatto	Maurici
29 Bernardete Cecato Nicolau
31 Luiz Roberto Viana Fernandes
 Maria das Graças R. M. Silveira
 Hilda Stein

Capela Sta. Cruz

02 Regina Maria Nucci Murari
06 Vera Cardillo
07 Nelson dos Reis Rodrigues
10 Darcy Lopes de Carvalho
 Mônica
16 Neyde da Silva Ferreira
19 Marlene S. Cruz
20 Rita de Cássia Hashimoto
22	 Elizabeth	Rossatti	de	Oliveira
25 Paulo Vítor Lima Bonifácio

Após um ano pleno de trabalho social, 
de atendimento dispensarial às dezenas 
de famílias assistidas, basicamente com 
trabalho voluntário, o Centro Social en-
cerrou o ano de 2015 com a Festa Na-
talina.

No dia 19 de dezembro, dia de Nossa 

ENTREGA DAS CHAVES DO CARRO
 Dia 19 de dezembro, no 

início da noite, aconte-
ceu a extração da Lo-

teria Federal, promovida pela 
Caixa Econômica Federal. O 
primeiro prêmio, correspon-
dente ao número 26938, com-
templaria o ganhador ou ga-
nhadora do Take Up, branco, 
novinho em folha, que ficou 
exposto desde julho passa-
do, à espera do seu dono ou 
dona. Muita gente correu bus-
car seus comprovantes, e, aos 
poucos, um certo desconforto foi-se ins-
talando nas pessoas: “Não fui eu... Não 
ganhei... Não deu...” e a vida continuou.

Aqui na Paróquia, os encarregados de 
venda e controle dos talonários se mo-
vimentaram à procura do vencedor ou 
vencedora. Buscou-se o talão, lá estava 
o nome da felizarda: Ana Lúcia. No do-
mingo, ao final da Missa das 07h, Padre 
Marcos comunicou aos presentes o nú-
mero do cartão vencedor e da ganhado-

ra. Mas quem é essa Ana Lúcia? Após 
a Missa, foram à Loja da Salette e lá se 
confirmou, a ganhadora é a Aninha, 
como ela é conhecida. O próprio Padre 
Marcos ligou para a casa dela; ainda 
meio sonolenta, Aninha atendeu meio 
desconfiada. E ao confirmar-se que ela 
era a ganhadora, um grito de alegria 
ecoou por toda casa. E assim foi, na Mis-
sa da Véspera do Natal, Aninha recebeu 
as chaves do carro que ganhou, junta-
mente com sua filhinha querida.

NATAL DO CENTRO SOCIAL
Senhora da Salette, no Salão de Festas 
do Santuário, as famílias foram chegan-
do; traziam um sorriso no rosto, traziam 
esperança, traziam expectativa, enfim, 
traziam calor humano. Foi gratificante 
ver a expressão das pessoas ao recebe-
rem seus presentes; modestos, é verda-
de, mas dados com amor, com sentido 
de partilha, com sentido de dedicação. 

Parabéns à Diretoria do 
Centro Social, aos funcio-
nários e aos voluntários 
que, mais uma vez, pro-
porcionaram a muitos a 
alegria do Natal. Parabéns 
a todos vocês, que fazem 
do Centro Social, o “car-
tão de visitas” de nossa  
Paróquia.
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2574-9465

Produtos naturais, integrais,
light, diet, ôrgânicos,

frutas secas, castanhas,
especiarias e azeites.

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

História real e que aconteceu 
no dia 19 de setembro de 
1846, nos Alpes Franceses, 

em La Salette e lá estavam Maxi-
mino e Melânia, dois jovens pasto-
rezinhos, que conduziam algumas 
vacas que lá pastavam. Cansados, e 
sob um sol causticante, buscaram a 
sombra amiga de uma árvore, para 
comer o lanche, e lá tiveram um mo-
mento de descanso. 

De repente, acordaram e vendo uma 
“grande luz”, tiveram medo, mas 
falaram entre si: “Vamos ver o que 
é! Eu vou levar o meu cajado para que 
possamos nos defender”. Porém, ao 
se aproximarem, viram uma “Bela 
Senhora” envolvida por uma luz 
muito brilhante, sentada sobre uma 
pedra e chorando. Ao descrevê-la, 
disseram que era muito linda, alta 
e majestosa, vestida como as cam-
ponesas da região, com um vestido 
longo, um avental, um lenço sobre 
os ombros e uma touca sobre a ca-
beça. Alguma particularidade tinha 
em seu traje: guirlandas de rosas 
multicoloridas em torno dos om-
bros, da cintura, do calçado e tam-
bém de sua cabeça, formando uma 
coroa sob um diadema de luz. 

Maria aparece em Salette como ser-
va, cujos trajes bem o mostram. Tra-
zia, também, sobre os ombros, uma 
pesada corrente, que parecia sobre-
carregá-la, esmagá-la e que simbo-
lizava a miséria e o pecado de seu 
povo. E isto nada mais era do que 
sentir-se acorrentada por aquilo que 
aprisionava seus filhos. A Bela Se-

Gotas de Espiritualidade Saletina
SALETTE, UM RAIO DE LUZ!

nhora trazia no 
peito um cruci-
fixo luminoso, e 
nele estava vivo 
e resplandecen-
te o Filho, Jesus 
Cristo. Essa cruz 
trazia dois sím-
bolos: o martelo 
e a torquês, con-
vidando a todos 
a escolher, entre 
o martelo, sím-
bolo do pecado 
que crucifica até 
hoje o Corpo de 
Cristo, e a torquês, símbolo da con-
versão, da libertação e da reconcilia-
ção!

Maria, em La Salette, pediu a Ma-
ximino e a Melânia: “Ide, meus fi-
lhos, transmitam isso a todo o meu 
povo”! Passaram-se alguns meses e 
aconteceu uma prova de que a Bela 
Senhora era mesmo a Mãe de JE-
SUS. No local havia uma fonte que 
só oferecia água na época após o de-
gelo das montanhas, porém, desde 
aquele dia, a água nunca mais parou 
de verter e muita gente ficou curada 
ao beber daquela água!

Em nossos dias, apesar da distância, 
altura das montanhas, clima pecu-
liar à região, são muitos os peregri-
nos, que para lá encaminham-se to-
dos os anos, em busca de paz, do si-
lêncio das montanhas, reconciliação 
interior, e para conhecer o Santuário 
Salette, lá erigido, no mesmo local 
da aparição da Mãe Reconciliadora 

e em sua memória. 

Neste mês de dezembro, buscando 
sempre o encantamento de nossa 
formação, e com a benção de Deus e 
a proteção de Maria, Mãe da Salette, 
possamos cumprir nossa missão de 
reconciliação e que Jesus Cristo este-
ja sempre conosco.

“Senhora da Salette, o que lhe peço é a 
graça de ser como o seu Filho. Não lhe 
peço coisas para segurar. Peço que mi-
nhas mãos vazias se entusiasmem na 
construção do reino e que eu encare 
cada oportunidade para servir a qual-
quer comunidade como seu Filho en-
carava. Afaste de mim as desculpas de 
doença, cansaço, distância e desânimo. 
Que eu nunca me ache melhor que os 
outros, mas seja reconciliador como Je-
sus, Amém”. (Vidas de Luz, de Pe. 
Anacleto Ortigara, ms)

Jorge Marquesi
Leigo Saletino



12

Santana   tel. 11. 2973-6044
Rua Voluntários da Pátria, 2201

Tremembé  tel. 11. 2204-4077
Rua Ma. Amália Lopes de Azevedo, 271

Shopping Parque Santana  tel. 11. 2208-8730
Rua Cons. Moreira de Narros, 2780 - Lj 1042

Solução para seus olhos desde 1966
www.oticavoluntarios.com.br

Shopping Metro Tucuruvi     tel. 3198-6450
R. Dr. Antonio Maria de Laet, 566 - piso 2 - loja 25

NATAL

Antes do Natal veio o Advento, tem-
po de espera e de preparo. Maria 
esperou o nascimento de Jesus, o 

Filho de Deus, o nosso Salvador. Por sua 
vez, Deus esperou tanto pelo encontro 
com a humanidade, sua criação, através 
de seu Filho encarnado e que habitou en-
tre nós. Esse é o tempo em que Deus nos 
convida a buscar um lugar, a lutar por 
acolhida, como Maria e José bateram de 
porta em porta.

Também nós, católicos, nos preparamos 
espiritualmente para rememorar e ce-
lebrar a vinda do menino Jesus, a vinda 
do Deus criança, do Deus humilde, do 
Deus humano. Para nós, foi o tempo para 
pensar sobre o sentido da nossa vida, da 
nossa fé, da nossa esperança; tempo para 
refletir, meditar, cantar e recontar e de se 
reconciliar. Durante esse tempo espera-
mos renovação na vida pessoal, familiar, 
social, econômica... porque acreditamos 
no poder e na promessa de Deus, quando 
enviou seu filho ao mundo.

RETORNO EM FORMA DE PRESENTE

Uma surpresa para os participantes da Missa das 07h da Véspera de Natal: Padre 
Bolívar presidiu a celebração. Ficou ausente, aqui da comunidade, por quase 

dois meses, cuidando da saúde lá em Curitiba (PR), sede da Província da Imaculada 
Conceição dos Missionários de Nossa Salette no Brasil.

Foi um retorno triunfante daquele que nos contagia com sua alegria e sua 
perseverança, com sua energia positiva. Benvindo de volta ao ninho, Padre Bolívar, 
que Deus lhe conceda saúde e paz no exercício do seu ministério. Abraços de todos 
nós.

E assim, chegou o Natal. Na véspera, 
o Santuário estava todo iluminado, 
ornamentado, à espera dos fieis que 
foram chegando aos poucos, até que 
ficou completamente tomado por 
aqueles que vieram celebrar a che-
gada do Deus menino. Nossos sacer-
dotes estavam todos à postos: Padre 
Marcos, que presidiu a celebração, e 
os Padres Ático, Alfredo e Bolívar que 
concelebraram com ele.

A motivação para a celebração corres-
pondeu plenamente. O globo terrestre 
que acompanhou as grandes celebrações 
de 2015 – 75º. Aniversário da Paróquia e a 
Festa de Nossa Senhora da Salette – aden-
trou a nave principal do Santuário. Mas, 
havia uma novidade, de dentro dele foi 
retirada a imagem do Menino Jesus, ime-
diatamente colocada na manjedoura do 
presépio montado no altar de Nossa Se-
nhora da Salette. Tinha chegado o Natal...

Durante a homilia – encenada por um 
grupo de crianças, cada uma delas, trazen-

do ao corpo a bandeira nacional de 
vários países onde os saletinos fa-
zem morada. Aos pés do altar, uma 
manjedoura abrigava o “Menino 
Jesus”, entre seus pais José e Maria. 
O Evangelho do dia, nos falava do 
nascimento de Jesus: “Aconteceu 
naquele tempo, que César Augusto 
mandou fazer um recenseamento 
em todo o império. Isso aconte-
ceu no tempo em que Quirino era 
governador da Síria...” 2015 anos 
depois, a Síria volta a fazer parte 
da história da humanidade; milha-

res de pessoas deixam seu território em 
busca de vida mais segura, de vida mais 
digna. A homilia foi encerrada com padre 
Marcos e as crianças ajoelhadas, cantando 
“Noite Feliz”. O canto, aos poucos, envol-
veu todos os presentes. Tinha chegado o 
Natal...

Antes da bênção final, Padre Marcos en-
tregou as chaves do carro à Sra. Ana Lú-
cia, funcionária da Loja La Salette, feliz 
ganhadora do carro sorteado através da 
Loteria Federal (mais informações na pá-
gina 10 desta edição).

À frente do Santuário, as pessoas se 
cumprimentavam de forma efusiva. Aos 
poucos, o pátio de estacionamento foi-se 
esvaziando. Todos foram retornando às 
suas casas, se dirigindo às casas dos pa-
rentes para celebrarem o Natal. Estavam 
alimentados pela Palavra de Deus; faltava 
alimentar o corpo com as refeições prepa-
radas com carinho. Feliz 2016, que neste 
ano que principia, possamos estar juntos, 
novamente, celebrando o Ano da Miseri-
córdia.


