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MARCOS VAI, MARCOS VEM!

O Conselho Provincial procedeu algumas transferências de 
Missionários Saletinos. Padre Marcos Queiroz, que completou 
seu sexto ano aqui conosco vai para a cidade do Rio de Janeiro, e 
Padre Marcos Almeida vem para cá.
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Pároco e Reitor

Este é o título do Hino Oficial do ANO 
DA MISERICÓRDIA, tema do jubi-

leu, traduzido para “MISERICORDIO-
SOS COMO O PAI”, extraído do Evan-
gelho de Lucas (6, 36). Quero convidar a 
todos para ouvir o hino e refletir sobre 
sua missão de cristão neste ciclo de mu-
dança tão evidente em nosso planeta. 
Somos convocados a viver no Evange-
lho, pois os olhos do Senhor estão em 
toda parte nos observando atentamente, 
registrando nossas falhas, mas princi-
palmente saber de nossas necessidades 
e supri-las, para escutar nossas orações 
e nos acompanhar em nosso caminho, 
principalmente nas inúmeras vezes 
em que nos desviamos dele. O Ano da 
Misericórdia deseja que evangelizemos 
mais e melhor levando a todos a Boa 
Nova da Salvação. Leia atentamente os 
versos desse hino tão inspirador e reflita 
sobre qual será a sua forma de atender 
ao chamado do Papa Francisco:

REFRÃO: Demos graças ao Pai, porque é 
bom! (misericordes sicut pater)”in aeter-
num misericordia eius”! (“eterna é a sua 
misericórdia”!)

Criou o mundo com sabedoria, conduz seu 
povo na história, perdoa e acolhe os seus 

MISERICORDES SICUT PATER

Raquel Rodrigues de Mello Junqueira Carone
Equipe de Coordenação do CPP

filhos. Demos 
graças ao Filho, 
Luz das gentes, 
amou-nos com 
um coração de 
carne. Dele re-
cebemos, a Ele 
nos doamos, o 
coração se abra a 
quem tem fome e 
sede. Peçamos ao 
Espírito os sete 
santos dons, fon-
te de todo bem, dulcíssimo alívio. Por Ele 
confortados, ofereçamos conforto, o amor es-
pera e tudo suporta. Peçamos a paz ao Deus 
de toda paz, a terra espera o Evangelho do 
Reino. Graça e alegria a quem ama e perdoa, 
serão novos os céus e a terra.

Dar graças ao Filho é o humilde pedi-
do da Bela Senhora, que possamos dar 
a importância devida ao sacrifício de 
Jesus, sendo minimamente conectados 
com sua mensagem de amor e mise-
ricórdia em todas as nossas atitudes 
e pensamentos. Força, fé, esperança e 
muita misericórdia para nós!

Meus caros amigos, como vocês sa-
bem, somos Missionários Saleti-

nos, e estamos a serviço da Igreja e da 
Congregação. No dia 19 de fevereiro de 
2010 eu chegava para a missão em São 
Paulo e vocês choravam a partida do 
Padre Ildefonso... parece que foi ontem. 
Agora, é hora de partir em nova missão, 
é hora de abrir espaço para que outro 
irmão traga suas novidades e colabore 
com a missão saletina em São Paulo. E 
assim, comunico oficialmente a vocês 
que, a partir deste ano, teremos um 
novo pároco, já conhecido na Paróquia e 
que muito bem fará a esta comunidade.

Além de irmão de congregação, é baia-
no como eu e tem o mesmo nome, as-
sim, ninguém vai errar seu nome: Padre 
Marcos Almeida. Ele já esteve aqui anos 
atrás, como Vigário Paroquial, e agora 
assume como Pároco e Reitor. 

Quero agradecer a caminhada desses 

seis anos, nos 
quais tive a cola-
boração de cada 
um de vocês. Eu 
os levarei sempre 
no coração e nas 
preces em minha 
nova missão. E, 
quando quise-
rem aparecer no 
Rio de Janeiro, 
estarei por lá, como Pároco e Reitor do 
Santuário Salette da Cidade Maravilho-
sa, e serão muito bem-vindos. A todos 
vocês, um grande agradecimento por 
tudo e peço que continuem colaboran-
do com o próximo Pároco, assim como 
colaboraram comigo e rezem pelos de-
safios da minha nova missão. 

Um grande abraço a todos,
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Palavra do Pastor

Passando os dias acelerados e 
agitados do Carnaval, iniciare-
mos, em poucos dias, o tempo 

da Quaresma. Quaresma lembra je-
jum e penitência. Mas Isaías diz que 
Deus não se alegra com uma cara aba-
tida. Talvez devamos encarar a Qua-
resma sob outro ângulo: como treina-
mento da fé. 

“Em que Deus acreditamos, afinal?” 
(Konings, 367) Cremos em Sua Mi-
sericórdia?  O Papa Francisco nos 
apresenta um ângulo para encarar a 
Quaresma: “A Quaresma deste Ano Ju-
bilar seja vivida mais intensamente como 
tempo forte para celebrar e experimentar 
a misericórdia de Deus”. (Misericordiae 
Vultus, 17)

Esta experiência da misericórdia se 
estende a todo o Povo santo de Deus: 
leigos, religiosos, diáconos, sacerdo-
tes e bispos. A todos convida o Papa 
Francisco: “Este é o momento favorável 
para mudar de vida! Este é o tempo de se 
deixar tocar o coração. Diante do mal co-
metido, mesmo os crimes graves, é o mo-
mento de ouvir o pranto das pessoas ino-
centes espoliadas dos bens, da dignidade, 
dos afetos, da própria vida. Permanecer no 
caminho do mal é fonte apenas de ilusão 
e tristeza. A verdadeira vida é outra coi-
sa. Deus não se cansa de estender a mão”. 
(Misericordiae  Vultus, 19)

Este é o tempo favorável em que Deus 
estende a mão, e nós com humildade 
devemos também estender as mãos 
em direção a Deus para que Ele pos-
sa nos libertar dos pecados ainda não 

A QUARESMA NO ANO JUBILAR
perdoados e curar o nosso 
coração ferido pelo peca-
do e pela mágoa. Muitas 
vezes falta esta decisão de 
voltar para Deus e perde-se 
a alegria, perde-se a opor-
tunidade de acolher a Sua 
Misericórdia. Existem pes-
soas que pensam que não 
são merecedores do perdão 
de Deus. São como o filho 
pródigo antes de voltar 
para casa do Pai.  Que vida 
triste vivem as pessoas que 
pensam assim!

Mas não é assim que pensa 
o Pai eterno, cheio de Mi-
sericórdia, porque “Deus 
desceu até nós na nossa mais 
profunda humilhação, a fim 
de nos elevar até Ele e de nos 
atrair ao seu coração”. (Kas-
per, 198). Não tenham 
medo de Deus, do confes-
sionário, da confissão, porque no con-
fessionário encontramos somente o 
Deus misericordioso que vem ao nos-
so encontro. O Papa Francisco insiste: 
“O Senhor está sempre disposto a ouvir, 
e eu também estou, como os meus irmãos 
Bispos e Sacerdotes”. (Misericordiae  
Vultus, 19) 

Aos Sacerdotes, Missionários da Mi-
sericórdia, pede o Papa um renovado 
esforço: “Os pastores, especialmente du-
rante o tempo forte da Quaresma, sejam 
solícitos em convidar os fiéis a aproximar-
se do trono da graça, a fim de alcançar mi-
sericórdia e encontrar a graça”. (Hb 4,16) 

Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo

Vigário Episcopal para a Região Santana

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

vendas@tejo.com.br

- (Misericordiae Vultus, 18).  

Durante a Quaresma todas as Paró-
quias deverão ter horários definidos 
para ouvir as pessoas no meio da se-
mana, e não podem se contentar so-
mente com o mutirão de confissões 
do Setor.   Assim, a Quaresma será 
um tempo favorável, neste Ano Ju-
bilar, para que tantos filhos e filhas 
afastados da Igreja de Cristo possam 
reencontrar o caminho para a casa pa-
terna.    

2574-9465
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Refletir a respeito do cuidado que 
cada um de nós deve ter pela nos-
sa casa comum, pode até parecer 

cansativo, já que desde muito tempo, o 
tema vem sendo tratado e nada subs-
tancialmente foi realizado pelo bem 
comum de todos nós. Creio que isto se 
deve ao fato de esperarmos que os go-
vernos mundiais resolvam uma questão 
que compete a toda comunidade huma-
na, sobretudo pelo nosso compromisso 
frente às situações que ameaçam a nos-
sa existência. Por isso, arrisco-me a falar 
sobre esta temática.

A elaboração do conceito e a reivindica-
ção pelos Direitos Humanos é um dos 
maio res êxitos e, na maioria das vezes, 
uma conquista, mesmo que de manei-
ra não muito eficiente, sobretudo nesse 
nosso tempo, da humanidade em nossa 
história moderna. 

Consagrado em documentos funda-
mentais do Iluminismo no século XVIII, 
foi ampliando-se e se tornando cada 
vez mais complexo à luz dos diversos 
Movimentos Sociais e Políticos dos úl-
timos séculos.  Entretanto, podemos nos 
questionar se seria adequado atribuir 
à natureza um lugar entre os seres que 
pos suem direitos?  A resposta pode pa-
recer difícil, mas não impossível, pois 
sempre nos foi comum subestimar, em 
diversos níveis, a magnitude da posição 
que ocupa o mundo natural em relação 
à sociedade humana.

A atual crise ambiental também é uma 
oportu nidade de redescobrirmos nossa 
relação autêntica com o mundo natural. 
Não se tratando esta relação simples-
mente em reconhecer os “direitos” da 
natureza, mas também de reformular 
nossas instituições mais básicas e de 
readequar nossa própria linguagem 
para assegurar o funcionamento inte-
gral dos sistemas vivos do planeta.

Existe hoje um amplo consenso entre os 
biólogos evolu tivos de que estamos vi-

A NATUREZA E SEUS DIREITOS INALIENÁVEIS

vendo em meio a uma 
nova extinção massi-
va, como aquela que 
ocorreu há 67 milhões 
de anos atrás e exter-
minou os dinossauros 
(fenômeno próprio da 
natureza), que é causa-
da pela ação humana. 
“Reconhecer que todos 
os seres são interligados 
e cada forma de vida tem 
valor, independentemen-
te de sua utilidade para 
nós, seres humanos, é 
uma das exigências mais 
urgentes a que devemos 
tomar consciência e vi-
venciar”. (Carta da Ter-
ra)

Nossas poderosíssimas tecnologias, es-
pecialmente aquelas com base em com-
bustíveis fósseis, nos deram um papel 
determinante no destino da vida ter-
restre. De agora em diante, somos nós, 
os humanos, que decidimos quais seres 
vivos sobreviverão e quais estarão desti-
nados a desaparecer. Inclusive algumas 
etnias da espécie humana. 

A humanidade jamais enfrentou uma 
situação, nem mesmo remotamente, 
comparável a essa. E essa situação ja-
mais poderá ser revertida com medidas 
“paliativas”, como reciclar papel e vi-
dro ou tomar banho com menos água. 
Antes, será necessária uma reorientação 
da prática humana em suas dimensões 
mais fundamentais. É necessário que 
“reinvente mos nossa própria espécie”.

“A vida muitas vezes envolve tensões entre 
valores importantes. Isto pode significar es-
colhas difíceis. Porém, necessitamos encon-
trar caminhos para harmonizar a diversida-
de com a unidade, o exercício da liberdade 
com o bem comum, objetivos de curto prazo 
com metas de longo prazo. Todo indivíduo, 
família, organização e comunidade têm um 

papel vital a desempe-
nhar”. (Carta da Terra)

É essencial, para uma 
nova reinvenção hu-
mana, uma mudança 
profunda de perspecti-
va, ou seja, redescobrir 
que a Terra, a biosfe-
ra viva, é primária. E 
que o humano, apesar 
de toda sua nobreza e 
transcendência, é de-
rivado. Somos apenas 
um dos fios da comple-
xa teia da vida, como 
disse o célebre Chefe 
Seattle dos Suwamich: 
“A terra não pertence à 

humanida de, e sim os humanos à terra. Não 
tecemos a rede da vida: somos apenas um fio 
dela. Tudo que fazemos à rede, nós fazemos 
a nós mesmos”.

Mas, este reconhecimento e a conse-
quente reo rientação de nossas priorida-
des e ações, ultrapassam nossas institu-
cionalidades, quer sejam elas econômi-
cas, jurídicas, sociais, educacionais ou 
religiosas. Penso que “a tare fa que nos 
cabe agora é tão simples quanto profun da: 
temos que transformar as sociedades dedi-
cadas ao amor pelo dinheiro em sociedades 
dedicadas ao amor à vida”, como bem re-
fletiu David Korten em seu livro Quando 
as multina cionais regem o mundo.

Pense, reflita e aja sobre esta realidade, 
pois você também é parte da frágil teia 
da vida neste nosso planeta Terra. Neste 
sentido, o tema da CF 2016 nos ajudará 
nesta temática, que já anteriormente o 
Papa Francisco havia refletido em sua 
Exortação “A alegria do Evangelho”, 
sobretudo no capítulo IV, e mais recen-
temente, em sua Carta Encíclica Louvado 
sejas sobre o cuidado da casa comum.

Irmão Flavio Jardim Silva
Missionário Saletino
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CAPELA SANTA CRUZ

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

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

FIQUE POR DENTRO DAS NOTICIAS!

“Quem quiser viver para sempre tem 
que nascer de novo”! Naquele momento, 
os Apóstolos não compreenderam, 
assim como muitos de nós não 
compreendemos nos dias de hoje. Esta 
história traduz a metáfora do Mestre. 
Imaginemos dois bebês, cada um no 
ventre de mãe, dialogando assim: 
Bebê 1 - Oi amigo, nos próximos 
dias vou nascer; estou com medo e 
desconfiado, mas ouvi que lá fora existe 
um outro modo de vida, maravilhoso. 
Lá vou crescer, falar, verei meus pais, 
brincarei, conhecerei praias lindas, rios, 
peixinhos, florestas, flores, passarinhos 
e borboletas. Dizem que um tal de Deus 
fez para mim. 
Bebê 2 - Eu também estou com medo, 
não estou gostando nada. Além de 
estar confortável aqui, minha mãe me 
alimenta e me protege, dou minhas 
voltinhas e pedaladas, não faço nada. 
Escutei que para nascer temos que 
passar um sufoco danado, e chorar logo 
de cara. Para que mudar? Mas, não tem 
jeito.
Os dois bebês nasceram, tornaram-

Em janeiro a Capela parou! Por quê pa-
rou? Nos janeiros não temos padres, 

os fiéis viajam, os funcionários gozam fé-
rias. É quando podemos fazer a manuten-
ção. Desta vez refizemos os suportes do 
sino, vedamos as trincas no piso externo, 
trocamos peças quebradas no piso do jar-
dim, retiramos e refizemos o reboco das 
barras amarelas externas para embutir 
novos condutes e fiação, impermeabiliza-
mos e pintamos a parede interna atrás do 
altar. Pintamos todas as grades e portões 
de ferro, trocamos todos os microfones da 
Capela e instalamos luz de emergência na 
sacristia. E adquirimos um novo CD Pla-
yer, assim como mais dois alto falantes, 
instalados próximos à porta de entrada. 
Tudo pôde ser feito graças a você, dizi-
mista, e à economia que fizemos o ano 
tinteiro.
Algumas coisas no time vão mudar. Na 
matriz, as equipes já se renovaram em 
2015, e agora chegou a vez do nosso téc-
nico, pároco e reitor. Por decisão natural 

e regimental da Província, sai um 
Marcos e entra outro Marcos, para 
ambos desejamos sucesso. Aqui 
na Capela teremos boas novida-
des também. A Eugênia deixa a 
Secretaria, mas não sentiremos 
saudades dela, porque ela conti-
nuará como supervisora voluntá-
ria da secretaria geral, sem a obri-
gação de responder ao expediente 
diário. No seu lugar, assumirá a 
sra. Rose, a quem recebemos de 
braços abertos. À Eugênia, nossa 
eterna gratidão e amizade. Outras 
mudanças: Na tesouraria aguar-
damos instruções do novo Pároco. 
Na coordenação do Dizimo e con-
trole das coletas, assume Maria 
Clara; Domingos e o casal Rafael e 
Samanta vão dividir alguns encargos com 
a Coordenação Geral, tais como: grupos 
de jovens, pastoral da caridade, além da 
participação no Grupo RCC; Distribuição 
dos folhetos e impressos, Sr. Edélcio. Fi-

cou programado para meados deste ano 
um curso de preparação de novos Minis-
tros Extraordinários da Sagrada Comu-
nhão; maiores informações com a coorde-
nação geral.

SOMOS ETERNOS BEBÊS?
se amigos. Muitos, 
muitos anos depois 
anos depois, 
encontraram-se na 
sala de espera de um 
consultório médico, e 
conversaram assim:
Bebê velho 1 - Oi 
amigo, que bom te 
ver! Soube que você 
está mal; eu também 
não estou nada bem, 
precisamos nos preparar.
Bebê velho 2 – Preparar-se para o 
quê? Estamos velhos, carecas, gordos, 
cansados, dói tudo! O doutor disse que 
estamos no fim. Estou apavorado!
Bebê velho 1 - Preparemo-nos para a 
outra vida, que é melhor que esta.
Bebê velho 2 - Lá vem você outra vez 
com esse papo de padre.
Bebê velho 1 - A vida continua, 
lembra que eu te falei que seria bom 
nascer e viver? Está escrito na Bíblia! 
Nela aprendemos que Deus criou 
o verdadeiro e eterno céu para nós. 
Lá, viveremos outra dimensão. Lá o 

tempo não é medido 
por horas ou anos, o 
espaço não existe, só 
há paz e amor. Lá não 
sentiremos dor e nem 
fome, nem desejos 
materiais. Estou com 
medo, mas confiante.
Bebê velho 2 - Eu 
prefiro ficar aqui 
mesmo, gosto 
desta vida, estou 

acomodado, minha mulher e meus 
filhos cuidam de mim. Não quero 
falecer nem nascer de novo. Vou, mas 
contra minha vontade. 
Que tipo de velhos bebês somos?  
Eternos chorões sem fé e esperança? 
Que tal encontrarmos no Evangelho as 
promessas de Jesus: “Eu vim para que 
todos tenham vida”; ou ”Voltarei à casa 
do Pai, e lá preparei a vossa morada”; ou 
ainda “Quem crê em mim não morrerá e 
viverá eternamente”.

João Bosco - velho leigo saletino
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Comunidade em Revista

FÉRIAS

Os modernos meios de co-
municação e as redes so-

ciais mostraram que muitos de 
nós, paroquianos, estivemos 
em férias, passeando por aqui 
e acolá, visitando parentes, vi-
sitando museus, aproveitando 
as diversões que uma gran-
de cidade sempre oferece por 
esta época, principalmente as 
destinadas às crianças e ado-
lescentes. Janeiro terminou e, 
aos poucos, as atividades na 
Paróquia vão retornando. Reu-

niões, encontros e reflexões 
vão acontecendo, voltando ao 
ritmo normal de envolvimento 
e comprometimento de nossos 
agentes de pastorais. Bem-vin-
dos todos.

INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE

Durante o mês passado, an-
tes e depois da Missa das 

09h dos domingos, as inscri-
ções para a Catequese foram 
começaram, para todos os ní-
veis de evangelização: crian-
ças, jovens e adultos. A partir 
deste mês, as inscrições podem 

ser feitas durante as Missas do-
minicais das 09h, 11h e 18h30, 
além de poderem ser feitas na 
Secretaria Paroquial. Se co-
nhece alguém que precisa ser 
evangelizada, indique a nossa 
Paróquia, estamos abertos às 
inscrições.

FUNCIONAMENTO DA LOJA LA SALETTE

Tendo em vista as férias regulamentares dos funcionários da 
Loja, Gomes e Ana, o horário de atendimento ao público foi 

reduzido. A partir deste mês, a Loja volta a atender nos horários 
habituais, sem prejuízo no atendimento.

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO  
NACIONAL DOS LEIGOS SALETINOS

Como acontece em todos os 
anos, a Coordenação Na-

cional dos Leigos Saletinos se 
reúne, no mês de janeiro, no 
Instituto Salette, em Curitiba 
(PR) para realizar sua reunião 
semestral e participar, numa 
manhã, da Assembleia Anual 
dos Missionários Saletinos do 
Brasil. Discutindo e planejan-
do as atividades para este e 
para o próximo ano, definin-
do, inclusive, o local, a data e o 
tema do III Encontro Nacional 
dos Leigos Saletinos do Bra-
sil. Como local, foi escolhido 

o Santuário Salette, de Várzea 
Grande (MT), no período de ..., 
trabalhando o tema.... Partici-
pando dessa reunião, aqui de 
S. Paulo, estiveram presentes 
a Sra. Cidinha Apone, Secretá-
ria Nacional, e o Sr. Altamiro 
Lino, Coordenador Regional 
da Região Sudeste. Como 
convidados, representando o 
Grupo de Leigos Dom Pedro 
Sbalchiero Neto, aqui da Paró-
quia Salette de S. Paulo, a Sra. 
Ângela Lino e Mario Apone. 
Muitas das decisões tomadas 
serão divulgadas em breve.

A reportagem pôde con-
versar com nosso queri-

do Padre Nilto, no Instituto 

Salette, em Curitiba (PR), 
onde se recupera de cirurgia 
para colocação de prótese no 

fêmur. A cirurgia foi 
bem realizada e Padre 
Nilto está em franca 
recuperação. Pode se 
locomover utilizando 
uma cadeira de rodas 
ou com um andador. 
Participou de todos os 
momentos da Assem-
bleia anual, inclusive 
das festividades. Por 
estes dias retornará 
ao hospital para ava-
liação médica sobre 
sua recuperação. Ele 
está animado com a 
evolução da cirurgia e 
tem esperança de, em 
breve, estar de volta 
ao nosso convívio e às 
suas funções. 

PADRE NILTO GASPARETTO
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Diz a lenda que 
Ruy Barbosa, ao 

chegar em casa, ou-
viu um barulho es-
tranho vindo do seu 
quintal. Chegando lá, 
constatou haver um 
ladrão tentando levar 
seus patos de criação. 
Aproximou-se vagaro-
samente do indivíduo 
e, surpreendendo-o ao 
tentar pular o muro 
com seus amados pa-
tos, disse-lhe: “Oh, 
bucéfalo anácrono! Não 
o interpelo pelo valor 
intrínseco dos bípedes 
palmípedes, mas sim 
pelo ato vil e sorrateiro 
de profanares o recôndi-
to da minha habitação, 
levando meus ovíparos 
à sorrelfa e à socapa. Se 
fazes isso por necessi-
dade, transijo; mas se é 
para zombares da minha 
elevada prosopopeia de 
cidadão digno e honrado, 
dar-te-ei com minha ben-
gala fosfórica bem no alto 
da tua sinagoga, e o farei 
com tal ímpeto que te re-
duzirei à quinquagésima 
potência que o vulgo de-
nomina nada”.

E o ladrão, confuso, 
sem nada entender, 
perguntou: “E aí, é 
para eu levar ou não os 
patos”?

VISITAS ILUSTRES

Dia 17 de janeiro passado 
foi um dia de receber vi-

sitas ilustres. Em primeiro lu-
gar, registramos a presença do 
Padre Alfredo Celestrino, mis-
sionário saletino, que presidiu 
a Missa das 09h. Padre Alfre-
dinho, como é mais conheci-
do, esteve em S. Paulo, onde 
fez um curso nesses primeiros 
dias de janeiro. Aproveitando 
sua estada, presidiu as missas 
das 19h30 durante a semana 
em que aqui esteve. Anteci-
pando as notícias, Padre Alfre-
dinho, que durante 2015 este-
ve no Noviciado em Marceli-
no Ramos (RS), está de malas 
prontas para, provavelmente 
em S. Paulo, onde assumirá a 
Paróquia de Nossa Senhora do 
Carmo. A conferir.

Nesse mesmo dia, também 
participando da Missa das 09h, 
tivemos a presença do Dr. Lá-
zaro Peres Aguiar, Diretor da 
Clínica Retinosa Pigmentária 
Camilo Cinfuegos, da cidade 
de Havana, Capital de Cuba. 
Dr. Lázaro tem um vínculo de 

amizade com alguns paroquia-
nos aqui da Salette, já de longa 
data. De volta a sua cidade, 
levou um abraço afetuoso dos 
amigos que aqui tem.

Nesse dia ainda tivemos a vi-
sita dos Peregrinos da Comu-
nidade de Nossa Senhora da 
Salette, da Paróquia de São 
Lourenço Mártir, da cidade de 
São Lourenço (MG). Nos últi-

mos anos temos 
recebido a visita 
desse grupo, que 
vem crescen-
do anualmente. 
Neste ano, foram 
28 os participan-
tes, que aqui che-
garam em duas 
vans. O líder do 

Grupo, Sr. Mauri, é um im-
portante aliado na divulgação 
da mensagem e da aparição 
de Nossa Senhora da Salette. 
Essa devoção na cidade mi-
neira nasceu há oito anos, e 
vem crescendo anualmente a 
olhos vistos. No ano passado, 
um grupo de leigos saletinos, 
acompanhados pelo Irmão 
Flavio e pelo Padre Bolívar, es-
tiveram na comunidade parti-
cipando ativamente dos feste-

jos em honra a Nossa Senhora 
da Salette. A comunidade está 
trabalhando ativamente visan-
do a inauguração da Capela 
dedicada à Nossa Senhora da 
Salette, ainda neste ano, mar-

cando, de forma sig-
nificativa, os 170 anos 
da aparição de Nossa 
Senhora em La Salet-
te. Nesse mesmo dia, 
o grupo retornou à 
Minas Gerais.

No dia 24 de janeiro, 
às vésperas do ani-
versário desta gran-
de Cidade, Padre 

Manuel Bonfim, ms, Reitor do 
Santuário Salette da França, 
na Montanha de La Salette, 
onde, há 170 anos, Nossa Se-
nhora apareceu a dois jovens 
e deixou-lhes um legado: “Ide, 
e anunciai isso a todo o meu 
povo”. Padre Manuel, em fé-
rias, visitou seus parentes e 
amigos na Bahia, e, passando 
por S. Paulo, a caminho de 

Curitiba (PR), onde participou 
da Assembleia Anual dos Mis-
sionários de Nossa Senhora 
da Salette no Brasil. Nesse dia 
presidiu as missas das 09h e 

das 11h, proferindo uma 
homilia que a todos en-
cantou. Padre Manuel, 
de acordo com sua ca-
racterística, proclamou 
o Evangelho de forma 
cantada

E, encerrando o mês, Pa-
dre Adilson Schio, Vigá-
rio Geral, após ter passa-
do alguns dias visitando 

amigos e familiares no Sul do 
país, participou do Retiro e da 
Assembleia Anual dos Mis-
sionários Saletinos do Brasil, 
visitou nosso Santuário, onde 
presidiu a celebração do dia 
31, às 07h. Logo após, tomou 
o caminho do aeroporto onde 
embarcou para Roma, Itália.

RUY BARBOSA, OS 
PATOS E O LADRÃO
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A única e Melhor de São Paulo 
Serviço de Van - só para Zona Norte

Livro do Mês

Lingua Portuguesa

Um Cartão Postal 
                     da Zona Norte

PENSAMENTOS

“A esperança é algo que traz o 
Sol às sombras das nossas vi-
das. É nosso vínculo com um 
amanhã melhor. Quando a es-
perança se vai, também se vai 
nossa força vital. Enquanto 
a esperança permanece viva, 
também permanece nossa de-
terminação de prosseguir”.  
(Yitta Halberstmam, escri-
tora de origem judaica)

“Fracasso não será fracasso 
se dele tirarmos uma loção”. 
(Ronald Niednagel, pastor 
evangélico norte-america-
no)

“Pense grande. Quem já ouviu 
falar de Alexandre, o médio?” 
(Gils Montgomery, empre-
sário norte-americano)

“O futuro tem muitos no-
mes. Para os fracos, é o ina-
tingível. Para os temerosos, 
o desconhecido. Para os va-
lentes, é a oportunidade”.  
(Victor Hugo, poeta, roman-
cista e dramaturgo francês)

Usamos, às vezes, palavras 
para exprimir nossas ideias 

ou raciocínio, sem que atente-
mos ao seu significado ou uso 
correto. Claro, a gramática por-
tuguesa é difícil, e, cada vez 
mais, notamos a decadência do 
ensino público. Prefere-se criar 
condições de inclusão, ao invés 
de zelar pelo ensino, por meio 
de melhoria dos próprios professores, 
das condições das escolas, do método 
de ensino, do conteúdo dos cursos, e 
por aí vai.

Um exemplo fácil para ilustrar: o uso 
das palavras QUANTIA e QUANTI-
DADE. Observamos que uma é usa-
da pela outra, sem critério e muito 
menos exatidão. QUANTIA é usa-
da para importância em dinheiro. Já 
QUANTIDADE se usa para quais-
quer outros casos. Assim, podemos 
dizer “uma vultosa QUANTIA em 

dinheiro e grande QUANTIDADE de 
dinheiro”.

Pense, que nunca na História deste 
país, vultosas QUANTIAS de dinhei-
ro são transportadas nas cuecas, em 
malas, em voos de aviões particula-
res, enfim, com muita criatividade. 
Também grande QUANTIDADE de 
dinheiro foi desviada dos cofres pú-
blicos; é só acompanhar o noticiário 
sobre os grandes escândalos financei-
ros. Fique atento ao uso correto das 
palavras e, mais ainda, não se deixe 
levar pela tentação de se locupletar.

Gabriele Amorth é um sacerdote 
italiano, especialista em Exorcismo 

e em Mariologia, sendo membro da 
Pontifícia Academia Mariana e presidente 
honorário da Associação Internacional 
dos Exorcistas. É autor de várias obras, 
entre as quais “O Evangelho de Maria, a 
Mulher que Venceu o Mal”, que indicamos 
como leitura para este mês. São suas 
palavras: “O conhecimento da Mãe leva-nos 
ao conhecimento do Filho, porque Deus dispôs 
que a relação entre Maria e Jesus fosse muito 
além da relação natural, e que a Virgem fosse 
a primeira redimida, a primeira discípula e a 
primeira colaboradora do filho divino”. 

Uma leitura fácil de compreensão que nos 
leva a reflexões importantes e pertinentes. 
Adquira seu exemplar na Loja La Salette
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Santos do Mês Gizela

Dia 08

Dia 10

Dia 09

Santa Escolástica nasceu em 
Núrsia, na Úmbria, no ano de 
480. Era irmã gêmea de São 

Bento, e tudo o que se conhece sobre 
sua história está registrado nos diá-
logos de São Gregório Magno. Es-
colástica buscou a santidade desde 
muito jovem e conta-se que iniciou 
sua vida consagrada a Deus antes 
de seu irmão. Devido às regras que 
São Bento criou, ele não podia rece-
ber sua irmã no mosteiro e nem ela a 
ele no convento. Por esse motivo en-
contravam-se numa casa localizada 
na metade do caminho. Certa vez, 
em um dos raros encontros entre os 
dois, Santa Escolástica pediu a São 
Bento que passasse a noite ao seu 
lado para que ele lhe ensinasse to-
das as maravilhas do céu e de Deus. 

SANTA JOSEFINA BAKHITA

Nasceu em 1869, em 
Oglassa, Darfur 
no Sudão. Com 9 

anos de idade foi raptada 
por traficantes de escra-
vos, que lhe deram o nome 
de “Bakhita”, que significa 
“Afortunada”. Foi vendida 
e revendida várias vezes. 
Foi torturada, humilhada e 
acorrentada e perdeu a me-
mória por tanto sofrimento 

que passou. Em 1883, final-
mente, foi comprada pelo 
cônsul Italiano Callisto Leg-
nani e com ele viajou para 
Itália em 1885. O cônsul a 
doou para Augusto Michie-
le, cuja família era católica e 
a encaminhou para ser edu-
cada e catequizada pelas 
“Filhas de Santa Madalena 
de Canossa”, Irmãs Canos-
sianas. Foi batizada no dia 9 
de janeiro de 1890 e recebeu 
o nome de Josefina Marga-
rida Fortunata Bakhita. A 
“Irmã Morena”, como era 
conhecida, viveu 50 anos 
no Convento Canossiano 
de Schio, na Itália. Morreu 
no dia 8 de fevereiro de 
1947. Foi beatificada pelo 
Papa João Paulo II no dia 17 
de maio de 1992 e canoniza-
da, também por ele, no dia 
1º de outubro de 2000.

SANTA APOLÔNIA

Mártir de Alexandria 
durante o reinado 
do Imperador 

Philip I, (244-249) e de 
Trajano Décio (249-251). 
Multidões ferozes na 
Alexandria, Egito, saíam 
às ruas caçando cristãos. 
Apolônia era diácona e 
foi capturada. Como se 
recusou a renunciar a Jesus 
e a sua fé, foi cruelmente 
torturada. Seus dentes 
foram arrancados com uma 
torquês, quebraram seus 
maxilares e a levaram para 
uma pira para ser queimada. 
Dionísio, que presenciou 
sua morte, a descreveu 
em uma carta para Fábio, 
bispo de Antioquia: “Eles 
amarraram esta preciosa 
virgem, quebraram todos 
os seus dentes com socos 
nos maxilares, fizeram uma 
fogueira e ameaçaram queimá-
la viva, mas ela continuava 

recusando a recitar as 
blasfêmias que eles queriam 
que ela recitasse. Então, de 
repente, ela mesmo entrou na 
pira e foi logo envolvida de um 
fogo do ‘Espírito Santo’ pois 
de lá de dentro ela nos olhava 
com o rosto de uma cristã sem 
nenhum medo”. É padroeira 
oficial dos dentistas e é 
invocada contra a dor de 
dente.

SANTA ESCOLÁTICA
Ele recusou, insis-
tindo que precisava 
voltar para sua cela 
e para suas obriga-
ções. Santa Escolás-
tica conversou com 
Deus e, após alguns 
minutos, uma for-
te tempestade se 
formou. Vendo a 
situação, São Bento 
perguntou: “o que 
você fez?”. Ela res-
pondeu: “Pedi a ti e 
não me ouvistes; pedi a Deus e ele 
me ouviu. Vá embora, se puder, 
volte ao seu mosteiro”. A chuva 
caiu impiedosamente durante toda 
a madrugada e eles passaram a noi-
te conversando. Na manhã seguinte 

o sol apareceu e São 
Bento seguiu seu ca-
minho. Foi a última 
vez que os dois ir-
mãos se viram. Três 
dias depois, de sua 
cela, São Bento viu 
a alma de sua irmã 
deixar a terra e subir 
aos céus. Quarenta 
dias depois São Ben-
to também morreu. 
Seus corpos foram 
enterrados juntos 

em um túmulo que o próprio São 
Bento havia construído para si, den-
tro do mosteiro. Santa escolástica é 
considerada a primeira monja bene-
ditina. Morreu em 543, com 63 anos 
de idade.



10

2206-4435

ANDORRA

Gotas de Espiritualidade Saletina

Entre uma e outra, prefiro a esquer-
da; e não que eu seja esquerdista; 

até porquê, os esquerdistas são chatos, 
ficam repetindo sempre a mesma lenga-
lenga. É que vivi minha juventude nos 
anos 1960, sou da geração que mudou 
social e culturalmente o mundo ociden-
tal; 1968 foi o ano que nunca acabou. 
Nosso ídolo era o Che Guevara, não 
pelo que ele fazia, mas por aquilo que 
representava: liberdade. Era argentino, 
mas se tornou cidadão latino-america-
no, era médico, se tornou revolucioná-
rio. A esquerda lembra John Wayne, o 
eterno Paladino do Oeste, sempre de-
fendendo os indefesos, os injustiçados e 
os índios, por mais republicano que ele 
tenha sido.

Esquerda e direita no Brasil são produ-
tos do mesmo saco, não têm proposta 

JESUS, FONTE DE ÁGUA 
VIVA

Jesus respondeu: “Toda a pessoa que bebe 
desta água, voltará a ter sede. Mas aquele 
que beber da água que eu dou, nunca mais 

terá sede. A água que eu dou se tornará numa 
fonte de água viva dentro dele. Ela lhe dará 
a vida eterna”. Jesus é a “Água Viva” da 
vida. Ele é a nossa fonte de vida. Quan-
to mais nós nos aproximarmos de Jesus 
diariamente em oração e obediência, mais 
teremos a sua presença. Sua presença é o 

dom da vida. E a vida eterna, é a própria 
vida para a qual fomos criados.

Jesus, a fonte de Água Viva nunca se 
esgota, porque Ele disse: “Se alguém tem 
sede, venha a mim e beba. E rios de água 
viva correrão do coração de quem crer em 
mim”. Quando chegarmos a Ele, Ele nos 
dará para beber e nunca mais teremos 
sede. Portanto, aceitando a plenitude das 
bênçãos que Jesus oferece seremos total e 
permanentemente saciados da sede mais 
profunda da alma humana. Jesus é a 
resposta para nossa vida. A mulher no poço 

encontrou o que precisava e 
nós também podemos. Tudo 
que precisamos fazer é segui-
lo. Se não as deixas, Jesus 
transformará a nossa vida 
para sempre.

SALETTE, FONTE  
DE VIDA

A defesa da água é parte in-
tegrante da nossa Missão Re-
conciliadora. Somos Saletinos 
e temos o Carisma da Recon-

ciliação e procuramos sempre atualizá-lo 
a partir dos sinais dos tempos. Desta for-
ma podemos dizer que a luta em defesa da 
água, sem dúvida nenhuma, faz parte da 
nossa missão e do nosso carisma.

A água nos recorda que Jesus é esta fon-
te que nos convida a um encontro a ele, 
fonte, que sacia nossa sede. Bebe-o quem 
ama; bebe quem se sacia com a Palavra de 
Deus; por mais que o bebamos estamos 
sempre sedentos. Eis a razão por que diz 
o profeta: “Vós que tendes sede, ide à fonte”. 
(Is 55,1) É fonte dos sedentos, não dos sa-
ciados.

Após a aparição de Nossa Senhora em La 
Salette, uma fonte de água nas montanhas 
da Salette, e que servia aos habitantes e 
animais da região, após um longo período 
de seca, voltou a brotar e jorrar. E desde 
aquele momento, em 19 de setembro de 
1846, até nossos dias, nunca mais parou 
de jorrar. 

Jorge Marquesi
Leigo Saletino

ESQUERDA OU DIREITA
para a nação. Têm proposta 
para se manterem no poder 
através do apadrinhamen-
to de gente incompetente. 
Traçam planos desenvolvi-
mentistas, baseados na cons-
trução de obras gigantescas, 
que na maioria das vezes não 
atendem as necessidades da 
população. Defendem a in-
clusão social, os esquerdis-
tas talvez mais, baseados no 
consumo e não na montagem 
de uma estrutura pensada a longo pra-
zo, que garanta a própria estabilidade 
social. Têm, em seus quadros, muitos 
corruptos, que se garantem através de 
trocas: voto no seu projeto, se você votar 
no meu projeto. O Congresso virou um 
covil.

Neste ano teremos eleições municipais, 
antes disso, a eleição para os CONSEGs, 
que são, na essência, o primeiro fórum 
de discussão. Nós não vivemos no País 
ou no Estado, nós vivemos na Cidade, 
no bairro, na nossa rua. Temos muito a 
discutir e a reivindicar. Pensem nisso, 
antes de votarem.

Mario Apone
Leigo Saletino
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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

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES  
EM FEVEREIRO

01 Pedro Vieira Lima
02 Makoto Katsura
 Regina Célia Teles Pires
 Roseli Aparecida Marcos Gavaldão
 Joaquim Celso Pinheiro
 Manoel Lima Da Silva
03 Ana Lucia Arruda Pedrosa
 Rosana Ragazzi Rodrigues
04	 Maria	De	Fatima	Da	C.	Torres
05	 Sumiko	Takiguti
06 Ana Wilma Landi De Carvalho
 Paulo Cesar Pereira Valente
07 Nelson Herrera
08 Gersonito Pereira Saldanha
 Wilson Da Cruz Avila
	 Alessandra	Delfino	Cruz
 Priscila Lopes Vieira
 Sandra Maria Alvim Passos
10 Oswaldo Carvalho Ferraz
 Maria Madalena Dias Silva
11 Celeste De Deus Leite
 Joyce De Lourdes Morais
12 Claudete Alves Correa De Freitas
	 Luzia	Puccetti	Martins
	 Maria	De	Lourdes	C.	Riceth
13	 Mauricio	David	M.	Das	Neves
 Carmem Bim Sarmenho
 Mirian Lima Araújo
	 Margarida	Sarafian	Aristakessian
15	 Marcelo	Delfino	Cruz
 Leonardo Gimenes Sgubin
16 Isaura Natalle Hirsekorn
 Alda De Jesus Alexandre
17 Aurora Dos Santos De Souza
17 Diva Sanchez Sevalhos
19	 Marcelo	Neuben	Boltini
23	 Datil	Antunes	De	Carvalho
24 Shirlei Ferreira
 Suzi Almeida
 Carolina Carvalho Fernandes
26 Zilda Maria Braga Da Silva
	 Pe.	Luciano	Batista
27 Daniel Chin Min Wei
	 José	Odidio	Delfino	Cruz
28	 Andrea	De	C.	Correa

CAPELA	STA.	CRUZ.
06				Ana	Wilma	L.	de	Carvalho
09    Hagop Kalupgian
10    Maria Luisa Cardoso Pacheco
        Oswaldo Carvalho Ferraz
12				Elcio	Valentini	Reis
        Maria Eugênia Arroyo
								Sonia	Maria	B.	B.	da	Silva
        Yara Pereira Rondon
 13   Antonio Costa Neto
15    Edilene de Cássia Franco
19    Gilberto Andrade Lourenço
24    Daniel Maria Ferreira
26				Homero	Parenti	Neto

De há muito que a Cúria 
Regional aqui de Santa-
na tem investido bastan-
te recursos na formação 
pastoral de leigos e leigas 
das diversas paróquias e 
comunidades que com-
põem a Região, por meio 
da Escola de Teologia e de 
Evangelização, cada uma 
destinada a um público 
alvo.

O curso de Teologia des-
tina-se à formação bíblico 
teológica de agentes de 
pastorais, ministros da Palavra, catequis-
tas e demais pessoas interessadas em 
aprofundar o conhecimento das Sagradas 
Escrituras e sua abordagem na Tradição 
Cristã Católica. É um curso com duração 
de três anos, sendo uma aula semanal, 
com duração de duas horas e meia por 
dia. O curso está dividido em módulos se-
mestrais (aproximadamente 15 aulas por 
semestre), cobrando uma mensalidade de 
R$ 60,00.

Já a Escola de Evangelização se caracteriza 
por cursos de curta duração (um semes-
tre), com temática bíblica ou estudo do 
Catecismo da Igreja Católica. Para este 
semestre, os temas propostos são: Ma-
riologia, Liturgia O Ano da Misericórdia 
e o Sacramento da Confissão, A Alegria 
do Evangelho e a Missão da Igreja com o 
Papa Francisco e a Realidade Psíquica na 
Consagração da Eucaristia (somente às 
quintas-feiras, horário noturno). Todos os 

CENTRO DE FORMAÇÃO  
PASTORAL FREI GALVÃO

cursos da Escola de Teo-
logia e de Evangelização 
estarão disponíveis nos se-
guintes dias e horários:
Terça-Feira - Tarde - das 
14h30 às 17h
 Noite- das 19h30 às 22h
Quinta-Feira - Tarde - das 
14h30 às 17h
 Noite - das 19h30 às 22h
Sábado  -  Manhã – das 
08h30 às 11h

O valor da mensalidade é 
de R$ 60,00 para o Curso de Teologia, e 
de R$ 50,00 para os cursos da Escola de 
Evangelização. As inscrições estão aber-
tas durante este mês, podendo ser feitas 
diretamente na Secretaria da Escola, no 
horário das 13h às 17h, de segunda a sex-
ta-feira. 

As aulas começarão a partir do dia 03 de 
março próximo, sendo que a Missa de 
Abertura do Ano Letivo acontecerá no 
dia 01.02.2016, às20h, na Capela São José, 
da Cúria Regional de Sant’Ana, localiza-
da à Av. Mal. Eurico Gaspar Dutra, 1853 
– Parada Inglesa – S. Paulo, telefone: 2991-
5882.

Considere que, cada vez mais, há neces-
sidade de aprofundarmos nossos conhe-
cimentos, quer seja sobre a Palavra de 
Deus, quer seja sobre nossa Igreja. Eis, 
portanto, uma excelente oportunidade de 
se preparar para isso.

Aninha, feliz contemplada no sorteio do Take 
Up, recebeu as chaves na noite do Natal de 

2015. Agora, no início deste mês, recebeu as chaves 
e o carro, de forma oficial. A entrega do veículo, 
devidamente liberado, foi feita na manhã do dia 01 
deste mês. A comunidade reagiu de maneira feliz 
pela contemplada, que, sorridente, saiu dirigindo o 
veículo.

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

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

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

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

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

A DANÇA DAS CADEIRAS DOS MARCOS

Aconteceu aquilo que o nosso Padre Marcos denominou de “a dança das cadeiras 
dos Marcos”, ou seja, Marcos, o nosso, substituirá o Marcos, o do Rio, que por sua 

vez substituirá o Marcos, de Várzea Grande, que por sua vez substituirá o nosso Marcos. 
Fácil de entender.

De tempos em tempos, os Missionários Saletinos são transferidos de Paróquia ou de 
comunidades. Desta vez, o Conselho Provincial, analisando o tempo de dedicação de 
cada Missionário Saletino e as necessidades que se impõem à Província e às comunida-
des, fez vários remanejamentos. Além dos Marcos, Padre Luiz Carlos, que já foi Vigário 
Paroquial aqui em S. Paulo, está de malas prontas para a Itália, onde assumirá a Casa 
de Formação dos Missionários Saletinos, em Nápoles, juntamente com dois estudantes 
brasileiros. Padre Joãozinho, deixa a Paróquia Nossa Senhora do Carmo e, juntamente 
com Padre Raimundo, irão para Paróquia Nossa Senhora da Salette, do Rio de Janeiro. 
Para seu lugar irá o Padre Alfredo Celestrino, mais conhecido como Padre Alfredinho. 
Se integrando à Equipe Missionária, irá o Irmão Flavio Jardim Silva. Padre Miranda, que 
está substituindo o Padre Ivo, na Alemanha, retorna ao Brasil e assumirá a Paróquia São 
João Batista, de Marcelino Ramos (RS). Aos que saem e aos que chegam, nossas preces 
e apoio em sua caminhada.

ENTREVISTA COM O NOVO PÁROCO
Informativo – Precisamos de alguns dados 
pessoais seus, para que, quando o senhor 
chegar a S. Paulo, a comunidade possa estar 
sabendo.
Padre Marcos Almeida – Claro, sou 
Padre Marcos Almeida, nasci na cidade de 
Wenceslau Guimarães, na Bahia, no dia 22 de 
abril de 1971. Fui ordenado em minha cidade 
natal, no dia 29 de julho de 2000, pelas mãos 
de Dom Mauro Montagnoli, Bispo de Ilhéus, 
também na Bahia.

Informativo – O senhor já esteve aqui na 
Paróquia da Salette, em S. Paulo, anos atrás, 
como Vigário Paroquial. Como é voltar, 
depois de alguns anos, como pároco?
Padre Marcos Almeida – Em nossa vida 
de missionário estamos em constante estado 
de mudança geográfica. Passados sete anos 
desde que fui transferido para Várzea Grande 
(MT), a realidade da comunidade, não só 
de S. Paulo, mas do mundo inteiro, sofreu 
alterações, a vida é dinâmica. Ao mesmo 
tempo, existe o sentimento do reencontro 
com os amigos, com as pessoas, com os 
paroquianos em geral. Penso que essa 
expectativa não é só minha, mas de todos 
vocês que me aguardam.

Informativo – O senhor 
falou em expectativas. 
O que o senhor espera 
encontrar em S. Paulo?
Padre Marcos Almeida 
– Estou aberto à missão. 
Espero contribuir com 
aquilo que for necessário 
à Paróquia. Tenho certeza 
de que encontrarei os 
leigos, não somente os 
leigos saletinos, mas 
todos os fieis paroquianos 
dispostos a fazerem essa 
caminhada em conjunto 
comigo.
 
Informativo – O senhor 
foi o mentor do Santuário Salette de Várzea 
Grande?
Padre Marcos Almeida – quando cheguei 
à Várzea Grande, o Santuário já estava em 
construção. Padre Aldacir Carniel foi quem deu 
início à construção. Coube a mim, e a equipe de 
religiosos e de agentes pastorais, terminarmos 
a obra. Em 2010 foi oficializado o título de 
Santuário pela Diocese de Cuiabá (MT). Junto 
com o trabalho de edificação e conclusão das 

obras, foi significativo o 
trabalho de organizar as 
pastorais e movimentos 
existentes na comunidade. 
Significativo foi, também, 
a colaboração dos leigos 
saletinos da cidade.

Informativo – Essa 
experiência toda, pode ser 
aproveitada aqui em S. 
Paulo?
Padre Marcos Almeida – 
Certamente que sim, mas não 
somente essa experiência. 
No ano passado completei 
quinze anos de sacerdócio. 
Nesse tempo muitas 

experiências foram por mim vividas. Tudo 
isso nos capacita para o ministério de nossa 
vida. A realidade de S. Paulo difere, não sei 
exatamente quanto, da realidade de Várzea 
Grande, porém, estou aberto às exigências 
que a nova missão vai nos impor. Estou muito 
sereno, confiante e espero que isso seja um 
novo tempo, um tempo profícuo, tanto para a 
Paróquia quanto para o Reino.
Informativo – Em nome de toda a comunidade, 
vamos recebe-lo de braços abertos.


