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BEM-VINDO PADRE MARCOS ALMEIDA!
Em 28 de fevereiro passado, tomou posse o Padre Marcos Almeida,
ms, nosso novo Pároco e Reitor. Seja bem-vindo.

MISSA DE ENVIO
DO PADRE MARCOS
QUEIROZ

REUNIÃO DO CPP –
CONSELHO PAROQUIAL
DE PASTORAIS

INÍCIO DA
CATEQUESE

Reunião extra do CPP registra a
presença de praticamente todos os
coordenadores de pastorais, grupos e
movimentos da Paróquia.

Muita emoção no envio do
Padre Marcos Queiroz a sua
nova missão no Rio de Janeiro.

Nestes primeiros dias do mês iniciase o período de Catequese para este
ano. Os Catequistas, de todos os
segmentos, se prepararam para mais
esta missão evangelizadora.
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JEJUM, EQUILIBRIO E CONVERSÃO!

O

carnaval passou e o ano começa
para boa parte dos brasileiros, estamos vivendo o tempo da Quaresma, nos
preparando para o maior momento da Fé
Cristã: a Ressurreição de Nosso Senhor
Jesus Cristo, que acontecerá no final deste mês. “A Igreja se une a cada ano, mediante os quarenta dias da Grande Quaresma, ao
ministério de Jesus no deserto” (CIC 540).
Não vivemos apenas de pão, devemos
amar a Deus acima de tudo e apenas a
Ele, não devemos barganhar com Deus
para realizar a nossa vontade.
O jejum voluntário pode ser uma maneira de nos privarmos de algo deste
mundo que gostamos muito, que nos
dá prazer e em seu lugar colocarmos no
centro de nossas vidas o que é mais importante: “volvei nosso coração para vosso,
Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus
acima de tudo”. O jejum verdadeiro não
deve ser uma troca ou uma promessa. Se
deixarmos de consumir algo devemos
dar o valor economizado aos mais pobres e necessitados. Com o jejum e a ora-

ção buscamos
o equilíbrio,
nosso,
de
nossos lares
e da “Casa
Comum, nossa
responsabilidade”. Tudo nos
foi dado para
que cuidássemos.
A quaresma é
tempo de conversão e reconciliação. “A
Quaresma deste Ano Jubilar é um tempo favorável para todos poderem, finalmente, sair
da própria alienação existencial, graças à escuta da Palavra e às obras de misericórdia”
(Papa Francisco na Mensagem para a
Quaresma 2016). Se lermos atentamente
este trecho do Evangelho à Luz da pregação de Jesus perceberemos que a reconciliação deve vir antes da adoração.
José Carlos Avila Aira
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor

O

lá querido Irmão e Irmã! Estamos iniciando o mês de março; com ele, somos convidados a intensificar tudo aquilo
que a Igreja nos propõe para esse tempo
quaresmal; nele, viveremos o tríduo pascal: Paixão, Morte e Ressureição de Jesus,
onde se encontra a centralidade da nossa
fé.

A Quaresma é um tempo que não termina
em si, mas nos favorece uma conversão,
através da revisão da nossa própria vida
através de gestos concretos, tais como jejum, oração e penitencia! Revisão de Vida:
“Eis o tempo favorável! Exortamo-vos
a não receber a graça de Deus em vão”.
(2Cor 6, 2)
Como temos vivido esse tempo? Temos
achado tempo dentro do nosso ativismo
para parar, refletir, pensar, rezar? Findado esse tempo, iniciado na quarta-feira de
cinzas, a Igreja inicia o Tríduo Pascal, contemplando o Servo sofredor.
Na Quinta-feira Santa comemoramos a última Ceia da páscoa hebraica que Jesus fez
com os 12 apóstolos antes de ser preso e
levado à morte na cruz. Durante essa ceia,
Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio
Cristão, prefigurando o evento novo da
Páscoa cristã que haveria de se realizar

dois dias depois. Na Sexta-feira Santa
a Igreja não
celebra a Eucaristia, recorda a
Morte de Cristo
por uma celebração da Palavra de Deus,
constando de
leituras bíblicas, de preces
solenes, adoração da cruz e comunhão sacramental.
A noite do Sábado Santo é a “mãe de todas as vigílias”, a celebração central de
nossa fé, nela a Igreja espera, velando, a
ressurreição de Cristo, e a celebra nos sacramentos. A liturgia da Noite Pascal tem
as seguintes partes: Celebração da Luz,
Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e
Liturgia Eucarística. O Tríduo Pascal termina com as Vésperas do Domingo da
Ressurreição. Desejo a você, meu irmão e
minha irmã, um tempo abençoado! Uma
Feliz e Santa Páscoa!

Pe. Marcos Almeida, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

A ORAÇÃO, FORÇA DE DEUS EM NÓS...
Estamos percorrendo o tempo da
Quaresma em direção à paixão,
morte e ressurreição do Senhor
Jesus, Sua Páscoa e nossa Páscoa.
O tempo da Quaresma é um tempo
dedicado ao jejum, à caridade e à
oração, como vimos na liturgia
da Quarta-feira de Cinzas. Nesse
tempo, somos iluminados pela
riqueza dos textos da liturgia, mas
dois momentos da caminhada do
Senhor, presentes na liturgia do
primeiro domingo da Quaresma
e o outro na sagrada liturgia da
Sexta-feira Santa, são testemunhos
do vigor e do poder da oração
no meio das tentações e das
dificuldades da vida: os quarenta
dias no deserto, onde o Senhor foi
tentado pelo diabo, e a agonia do
Senhor no Monte das Oliveiras,
quando rezando, suou sangue.
Através da oração o Senhor Jesus
reconheceu o dissimulado, o
tentador, o mal disfarçado em
proposta atraente de bem; na
oração Ele derrotou Satanás e nos
faz ver que a oração é a primeira e a
principal arma para enfrentarmos
vitoriosamente o combate contra o
tentador, o mal e suas armadilhas.
A oração, além da força e sustento
para vencer o mal, é também
caminho de purificação interior. E
o tempo da Quaresma é especial
para se vivenciar essa dimensão da
oração. O Papa emérito Bento XVI
nos ensina este processo através

de um ilustrativo exemplo
tirado de Santo Agostinho:
“Supõe que Deus queira encherte de mel (símbolo da ternura
de Deus e da sua bondade).
Se tu, porém, estás cheio de
vinagre, onde vais pôr o mel?
O vaso, ou seja, o coração, deve
primeiro ser dilatado e depois
limpo: livre do vinagre e do seu
sabor. Isto requer trabalho, faz
sofrer, mas só assim se realiza
o ajustamento àquilo para que
somos destinados” (Spe Salvi,
33).
A oração é o caminho que
se apresenta para ‘dilatar’,
abrir o coração, onde o
fiel deixa-se tocar por
Deus. É um trabalho lento
que exige perseverança e
firmeza, mesmo quando é
difícil rezar, falta concentração
pela falta do hábito de rezar ou
porque a oração é superficial, ou
ainda porque o tentador oferece
muitas distrações sugestivas,
como o consumismo (o pão), o
viver da aparência (poder) e a
autossuficiência
(pensamento
de viver sem Deus). Mesmo em
meio às dificuldades para rezar,
é preciso ter claro que não há
outro caminho, não há outro
método para a pessoa ser forte
diante do tentador. Jesus foi
forte e nesta Quaresma continua
nos convidando para retornar,

para olharmos o Seu exemplo de
confiança no Pai e de vitória na
oração.
O tempo está correndo, a Páscoa
vai chegar e não deixe passar o
tempo em vão, com vinagre no
coração. Nesse tempo que resta,
fortaleça seus joelhos em oração e
peça ao Senhor, vivo, ressuscitado,
que limpe o coração e o preencha
com o mel de sua misericórdia e
de sua ternura.

vendas@tejo.com.br
2574-9465

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

Fones: 3228-0802
3228-0345
Fax: 3227-2731
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BEM-VINDO PADRE MARCOS ALMEIDA,
MS, NOSSO PÁROCO E REITOR

F

evereiro, domingo, 28,
18h30. Choveu forte
após o início da Missa
de Posse do nosso novo Pároco e Reitor, Padre Marcos
Antonio Dias de Almeida,
ms, para muitos Padre Marquinhos, como ficou conhecido há sete anos, quando
foi Vigário Paroquial desta
Casa de Deus.
A celebração de posse foi
presidida por Dom Sergio
de Deus, Bispo da Região
Episcopal Sant’Ana e concelebrada pelo Padre Edegard
Silva Júnior, Coordenador Provincial
dos Missionários Saletinos no Brasil,
pelo Padre Chapron, Coordenador
dos Sacerdotes do Setor Santana, pelos padres Bolívar Hauck e Luciano
Batista, missionários saletinos aqui
na Paróquia, e pelos Padres Alfredo
Celestrino, novo Pároco da Paróquia
Nossa Senhora do Carmo, e Daniel
Aguirre, Reitor do Santuário Nossa
Senhora da Salette, de Caldas Novas
(GO), ambos, também, missionários
saletinos.
Logo ao início da celebração, Padre
Edegard leu o Decreto assinado por
Dom Odilo Pedro Scherer, Cardeal

dos missionários saletinos
à frente das casas de Deus
nesta Cidade, as Paróquias
Nossa Senhora da Salette e
Nossa Senhora do Carmo.
Antes da bênção final, os
coordenadores de pastorais, grupos e movimentos
e demais lideranças fizeram
uma procissão em direção
ao presbitério, marcando,
de forma incisiva, sua proposta de continuar seguindo
as orientações da Igreja e da
Congregação.

Arcebispo da Arquidiocese de São
Paulo, dando posse ao novo Pároco,
Padre Marcos, que recebeu as chaves
da igreja e do Sacrário das mãos de
Dom Sergio. Antes disso, havia recebido a casula e estola, ofertados pela
comunidade e entregues pelo casal
coordenador do CPP – Conselho Paroquial de Pastorais, Delnice e José
Carlos.

Padre Marcos Almeida fez um agradecimento sincero por tudo que estava recebendo. Ouviu com atenção o
canto apropriado entoado pelos grupos de canto presentes à celebração e
deu sua primeira bênção como Pároco
desta Paróquia. Permaneceu aos pés
do presbitério, recebendo o abraço
dos presentes.

Padre Marcos renovou suas promessas de sacerdote, recebeu a pia batismal, e renovou sua missão de agente
da reconciliação. Recebeu, também,
o Evangeliário, do qual proclamou o
Evangelho do Dia.

Em nome de toda a comunidade, este
Informativo lhe dá as boas-vindas, desejando-lhe uma missão plena de realizações, sob o olhar misericordioso
de Deus e a inspiração de Nossa Senhora da Salette.

Durante a homilia, dom Sergio, de forma muito pontual e clara, mostrou que
Deus, ao longo da história de fé de seu povo,
sempre esteve atento e
presente. Jesus, o Deus
encarnado que viveu
entre nós, se propõe,
sempre, a ver tudo sob
o olhar misericordioso
de Deus-Pai. Ressaltou
o trabalho importante

Que tal seu anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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CAPELA SANTA CRUZ
CAPELA – Conselho de Assuntos Pastorais, Econômicos, Litúrgicos e Administrativos

F

CUIDADO COM O ZÉ DA GAVETA

izemos um curso, ministrado por
um sacerdote canadense, pe. Chaborneaux, que versava sobre a
importância da psicologia nas relações
sociais. Numa aula, focou sobre harmonia conjugal. Ele ensinou jocosamente,
que a neurociência moderna descobriu
que: “ toda mulher casada e séria tem
no cérebro um compartimento secreto
chamado ‘gaveta’”.
Elas sempre negarão a existência dela.
Nela, desde a juventude, elas vão imaginando construindo e modificando seres
ideais para tudo: marido, médico, padre
etc. Se você é intelectual, na ‘gaveta’ ela
põe um atleta. Se você é desarrumado,
ela tem um elegante; se elas não têm
prendas domésticas, ela tem um Zé que
lava louças e limpa a casa; se você lê e

escreve muito, o Zé dela é bombeiro,
carpinteiro, técnico de TV e mecânico.
Saiba quem são os Zés dela. Quando ela
te diz: “viu o fulano, (é o Zé), ele fez um
passeio de navio e levou a sogra”. Ou “O
teu cunhado, sempre abre a porta do carro
para ela”. Qual deve ser nossa atitude?
Em primeiro lugar, nunca diga que você
não é igual ao Zé. Diga “sim, também
acho”. Ignore o Zé. Podemos lembrá-las
com conselho de uma sábia lusitana,
que dizia: “Melhor ficar com a desgraça
que têm do que com a desgraça que veem”.
Cuidados a serem tomados: Não devemos descuidar da capacidade que elas
têm de “fazer a nossa cabeça” quando
querem mudar nossa opinião. Qual é
nossa consolação? Sabemos que o Zé é

FIQUE POR DENTRO
Conheça a turma nova que chegou:
Secretaria – Rose / Assessoria Contábil
– Eugênia / Dízimo – Maria
Clara / Tesouraria – Honório
/ Assessora da Tesouraria –
Elizabete / Secretário Geral
– Paulo Malta / Manutenção –
Elcio Reis / Liturgia – Marlene
/ Liturgia e Cantos – Edithe /
Folhetos e Impressoes – Edelcio
/ Assessor da Coordenação –
Domingos / Jovens e Novos
Casais – Samanta e Rafael.

HARMONIA
E RENOVAÇÃO
A Capela está remoçada por dentro e
por fora. Antes liderada por decanos,
em média com 80 anos, agora
“menino e meninas com menos de
50” entraram em sena! Aos antigos,
nosso respeito e gratidão; aos novos,
nosso apoio e confiança. Estamos
juntos e misturados.

um devaneio, é “faz de conta, é virtual e
não existe! Porquê na hora da verdade,
do ombro amigo, do afago, e coisas mais
elas nos procuram.
Cuidado principal: perigo! Aprendemos que enquanto o Zé for virtual, deixe-o quieto, mas ligue o alerta quando
ele der sinais de querer sair da gaveta
e tornar-se real. Conclusão do curso:
“viva bem em harmonia com quem lhe faz
bem, cônjuge, próximo, igreja. Que o resto
vem”.
João Bosco, leigo saletino

NOSSOS COLABORADORES
Supermercados SONDA – Nas nossas lojas você entra cliente e sai amigo.
AUTO POSTO VOLUNTÁRIOS – A Capela abastece a alma e nós abastecemos o
seu carro.
PADARIA CONSELHEIRO – O pão vosso
de cada dia.
CLÍNICA DE FRATURAS ZONA NORTE – Raio X, fisioterapia e convênios.

Curso
para
Ministros
Extraordinários da Sagrada
Comunhão e Exéquias – Veja
os detalhes com a Coordenação
A partir desta edição indicamos
aos leitores as empresas ligadas
à Capela que merecem nossa
preferência e gratidão. Anuncie
a sua, por apenas R$ 59,90 por
mês:

Página quase independente, diferente, que é de toda gente. Leia e Passe à frente!
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Comunidade em Revista
Dia 10/02

Dia 13/02

CINZAS

REENCONTRO DOS LEIGOS SALETINOS

N

esse dia, as celebrações
foram marcadas pela imposição das cinzas nos fieis.
Iniciando-se o Período da Quaresma, nossa Igreja se prepara
para os grandes momentos litúrgicos, que se encerram no
Domingo de Páscoa, quando
recordamos, a vida, a paixão,
a morte e a ressurreição de
Nosso Senhora Jesus Cristo. A
CNBB – Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, mais uma
vez, programou a abertura da
Campanha da Fraternidade,

que neste ano é ecumênica
e tem, como lema “Casa Comum, nossa Responsabilidade” e o lema “Quero ver o
direito brotar como fonte e
correr a justiça qual riacho que
não seca”, baseado no livro do
Profeta Amós (5, 24). O Objetivo da Campanha é debater
as questões relativas ao saneamento básico, desenvolvimento, saúde integral e qualidade
de vida dos cidadãos. Participe
ativamente desse tempo litúrgico.

M

arcando o início
das
atividades
neste ano, os Leigos Saletinos refletiram o texto “Por um Mundo mais
Reconciliado”, de autoria
do Padre Adilson Schio,
Vigário Provincial dos
Missionários Saletinos. A
reflexão foi comandada

pelo Irmão Maurício Zagonel, da Casa de Formação. Com direito a café
da manhã e almoço, a reflexão, além de retomar
a caminhada dos leigos
saletinos desde 2003, deixou desafios pela frente.
Mãos à obra.

Dia 15/02

REUNIÃO MENSAL DO CPP

A

mplamente divulgado
nas missas diárias e
dominicais, além de informações no site, nos painéis
eletrônicos e nas reuniões
pastorais, nosso Santuário
amanheceu neste dia com
avisos e fitas de isolamento.
Passou por dedetização ge-
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ral, empreitada encomendada pelo CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos
Econômicos e Administrativos, atendendo as exigências legais e necessárias ao
bom uso e frequência dos
fieis e pessoas que nos visitam.

Dia 17/02

FALECIMENTO – LEONILDA PONTES

P

oderíamos usar
muitos
adjetivos para identificar
a Leonilda: batalhadora, guerreira,
valente, legionária,
cristã, amiga. Outros tanto se assim
o desejarmos. Após
um período longo
de sofrimento por
conta da doença que
lhe acometeu, faleceu no dia 17 de fevereiro passado. Velada pelos amigos, teve a justa
homenagem de quem a
conheceu e com ela conviveu. Leonilda, é exem-

plo de vida, Leonilda,
será lembrada por nós
por muito tempo, Leonilda Pontes, filha querida de Deus.

Dia 28/02

Dia 23 e 24/02

CARAVANA DE FIEIS

MISSAS DE FORMATURA

A despedida do Padre Marcos
Queiroz (veja reportagem na
página 10 desta edição) foi coroada pela caravana de fieis e
amigos que se dirigiu ao Santuário Salette da cidade do Rio
de Janeiro, formalizando o envio desse missionário fiel a sua

nova comunidade. No trajeto
de ida, a caravana passou pelo
Santuário Nacional de Nossa
Senhora Aparecida. Os fieis
participaram da Missa de Posse do Padre Marcos Queiroz,
em sua nova casa, retornando
em seguida para S. Paulo.

O

Colégio Jardim São Paulo é um dos orgulhos da
Zona Norte, tendo-se caracterizado, ao longo de sua existência, como sinônimo de boa
educação. Mais uma vez, sua
direção opta por celebrar a formatura de seus alunos – turmas
de 2015 – em nosso Santuário.
Nas noites desses dois dias,
uma multidão nos visitou,
formandos que traziam seus
pais, parentes e amigos para

PROGRAMAÇÃO
DA SEMANA SANTA
20/03 – DOMINGO DE RAMOS
•
Missas nos horários: 07h, 08h30, 11h e 18h30
22/03 – QIARTA-FEIRA SANTA
•
MISSA DOS SANTOS ÓLEOS – 9h – Catedral
24/03 – QUINTA-FEIRA SANTA
•
MISSA DO LAVA-PÉS – 20h – Santuário
•
VIGÍLIA EUCARÍSTICA – das 22h às 23h, conforme
Calendário Pastoral
25/03 – SEXTA-FEIRA SANTA
•
VIGÍLIA EUCARÍSTICA – das 06h às 15h,
conforme Calendário Pastoral
•
CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO – 15h
•
PROCISSÃO – 19h – conforme programação
26/03 – SÁBADO SANTO
•
MISSA – VIGÍLIA PASCAL – 20H
27/03 – DOMINGO DE PÁSCOA
•
Missas nos horários: 07h, 09h, 11h e 18h30

celebrarem a data inesquecível
para eles. Certamente, durante
e após as celebrações, muitas
lágrimas de alegria escorreram
pelas faces orgulhosas desses
jovens, futuro deste país, e,
principalmente de seus pais,
que viram seus sacrifícios serem recompensados. As celebrações foram presididas pelo
Padre Luciano Batista, ms, Vigário Paroquial.

Vem aí...
Dia 09 e 10/02

REUNIÕES DOS EIXOS – SERVIÇO/
TESTEMUNHO e ANÚNCIO/DIÁLOGO

O

Calendário Pastoral definiu essas datas para as
reuniões dos Eixos, compostos
por todas as pastorais, grupos
e movimentos. Ao longo dessas duas noites, o Salão de Fes-

tas do Santuário será tomado
pelos diversos coordenadores
a fim de detalhar as celebrações e atividades do primeiro
semestre deste ano.

CATEQUESE FAMILIAR
Marcando o início da preparação para a Eucaristia de
crianças, na faixa etária de 9
a 12 anos, a Pastoral definiu a
seguinte programação:
Dia 06/03 – domingo – Missas
das 09h – Entrega da Ficha de
Inscrição

bado – 14h30 – Santuário – Divisão dos Grupos
Dia 13/03 – domingo – Missa
das 09h – Entregas das lembranças – turma de 2015

Dia 11/03 – sexta-feira – 20h30 –
Salão de Festas –
Reencontro das
turmas de 2011
a 2015
Dia 12/03 – sá-

7

O

desconhecimento da gramática de nossa Língua se reflete,
também, em tempos de crise. Recentemente, um político sem expressão, mas que ganhou alguns
minutos de celebridade ao ser entrevistado, e, comentando os tempos difíceis pelos quais passamos,
sugeriu que: “Seje mais otimista”!
Se é uma coisa que o brasileiro é, é
ser otimista; ao longo de nossa História isso se reflete na mentalidade e
na postura de nossos cidadãos; sempre acreditamos no futuro, sempre
acreditamos que no próximo governo
teremos a solução ou a melhoria de
nossas condições de vida, portanto,
somos otimistas, ainda que isso, às
vezes, se manifeste como irresponsabilidade. Mas, voltemos à gramática.
O político inexpressivo deveria ter
dito: “Seja mais otimista”! E aí, quem

PENSAMENTOS

sabe, todos nós ficaríamos mais otimistas. O verbo ser, no presente do
subjuntivo, apresenta as seguintes
terminações: seja, sejas, seja, sejamos, sejais, sejam. É só conhecer e
seguir a regra.
O mesmo acontece com o verbo estar: esteja, estejas, esteja, estejamos,
estejais, estejam. Mas, você caro leitor, já deve ter ouvido a expressão:
“Teje preso”! Cuidado para não ser
“preso” nas armadilhas gramaticais.

Livro do Mês

D

e tempos em tempos, somos
surpreendidos com publicações
saletinas, a maioria de autoria ou de
tradução do Francês, do nosso Padre
Ático Fassini, ms, nosso Vigário Paro-

quial. Devidamente autorizado pelo
Conselho Provincial, fez publicar o
livreto “Espiritualidade Saletina: Celebrações e Preces”, que indicamos
como leitura e manual de consulta
pata este mês, de muitas celebrações
e de muita reflexão e espiritualidade.
No pequeno livro vamos encontrar a
Mensagem de Nossa Senhora da Salette, a Missa Própria de Nossa Senhora da Salette, o Lembrai-vos!, a Oração
do Rosário, a Ladainha e a Novena de
Nossa Senhora da Salette e ainda, a
Via Sacra rezada na Montanha de La
Salette, onde tudo começou.
Ao preço de R$ 2,00 (venda na Loja La
Salette) pode poderá ter um excelente
manual de espiritualidade e celebrações. Adquira o seu, presenteie seus
amigos e parentes. Divulgue a espiritualidade saletina.

Um Cartão Postal
da Zona Norte
A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte
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“O Pensador” é uma das mais
famosas esculturas de bronze
do escultor francês Auguste
Rodin. Foi criada em 1902 e
está exposta no Musée Rodin,
em Paris, França. Vale a pena
conhece-la de perto e meditar
sobre o que ela expressa.
Segundo Daniel de Carvalho
Luz, em seu livro “Insight”:
“O Pensador simboliza o homem
despertando para seu potencial
infinito, e sugere que não existem
barreiras, que a imaginação
é ilimitada e inesgotável. Ele
nos desafia a nos libertarmos e
voarmos nas asas do pensamento,
pois é pela imaginação que
poderemos chegar às estrelas e
contatar o infinito. O Pensador
parece dizer: ‘Abram caminho
para a imaginação. A imaginação
é
inconquistável.
Liberte-a
do egoísmo, do medo e do
derrotismo. Confie na viabilidade
do impossível’”.

Santos do Mês

L

Dia 15

Dia 19

SANTA LUÍSA DE MARILLAC

SÃO JOSÉ

uísa nasceu
em 12 de
agosto de 1591.
Sua infância e
adolescência
foram uma sucessão de sofrimentos morais
e espirituais.
Órfã de pai e
mãe foi educada pelo tio,
chanceler do
reino de França, homem de
grande piedade que a fez progredir nas letras, artes e virtude. Porém, Luísa sofria da terrível doença espiritual dos escrúpulos. Com 22 anos, sentiu
o apelo para a vida religiosa,
mas cedeu ao desejo do tio e ao
conselho do confessor. Casouse com Antônio Le Gras, oficial
a serviço da rainha que, doente, morreu 12 anos depois. Viúva aos 34 anos, rica e piedosa,
Luísa dedicou-se inteiramente
aos pobres, mas faltava-lhe
um diretor que a livrasse dos
malditos escrúpulos. Francisco de Sales tentou essa tarefa,
mas não conseguiu. Dois anos
depois da morte de Francisco,
conheceu Vicente de Paulo. No
primeiro encontro, a impressão que tiveram, um do outro,

foi negativa. A
elevada educação aristocrática de Luísa levou-a a ver no
padre Vicente
um camponês
um tanto rústico e tristonho.
Ele, por sua
vez, não se interessou pela
grande dama.
Ocupado com
os pobres, não
pretendia dirigir espiritualmente pessoas da alta sociedade. Foram se conhecendo
aos poucos e a impressão contrastante do primeiro encontro
desapareceu. Formou-se então
aquela sociedade espiritual,
que trouxe tantos benefícios
para a Igreja e para a sociedade. Vicente de Paulo a curou
de seus escrúpulos e a tornou
sua maior colaboradora em
suas obras de misericórdia.
Luísa, por sua vez, colocou-se
inteiramente em suas mãos,
fundou com ele as confrarias
da caridade, a Congregação
das Irmãs da Caridade (de
São Vicente de Paulo). Foi sua
grande auxiliar até falecer em
15 de março de 1660, seis meses antes de seu diretor.

NOSSA SENHORA DA SALETTE

P

Gizela

or orientação de Nossa Senhora, em La
Salette, nos Alpes Franceses, dois jovens, Maximino e Melânia propagaram
a Aparição e Mensagem
Reconciliadora de Nossa
Mãe: “Idem,
meus
filhos,
contai isso a
todo o meu
povo”. Daí em
diante, a espiritualidade
saletina que

ainda hoje escorre pela
montanha é divulgada no
mundo inteiro, através do
trabalho incessante dos
missionários e leigos saletinos.

E

m hebraico o nome José
significa: “Deus cumula
de bens”. Ele é o elo de ligação
entre o Antigo e o Novo Testamento e o último dos patriarcas. A missão de José na
história da salvação constitui
em dar a Jesus um nome,
fazê-lo descendente da linhagem de Davi, para que as
promessas fossem cumpridas. A grande devoção a São

José, protetor das famílias e
da Igreja, está fundamentada nas Sagradas Escrituras
e na tradição cristã. Essa tão
grande e bela devoção teve
início no século IV, com Santa Helena. São Bernardino de
Sena no século XV, Santa Tereza de Jesus no século XVI,
as Carmelitas e os Franciscanos propagaram a devoção
no Ocidente. Em 1871 o Papa
Pio IX o declarou Padroeiro
da Igreja e, em 1955, o Papa
Pio XII promulgou a festa
de São José Operário, apresentando-o como “Modelo
dos Trabalhadores”. Assim,
São José é comemorado duas
vezes em nossa Igreja: no dia
19 de março, data atribuída
a sua morte, e no dia 1º. de
maio, dia do Trabalhador.

Dia 25

ANUNCIAÇÃO À NOSSA SENHORA
No dia 25 de
março a Igreja celebra o mistério
da “Anunciação
do Anjo à Virgem Maria”. É o
início da nossa
redenção. Essa
festa, que por
muitos séculos
foi “dia santo
de guarda”, tem
como tema central o Cristo: “o Verbo de Deus se fez
carne no seio puríssimo da
Virgem Maria”. Na metade
do século V era celebrada
no Oriente e, no século VII
a procissão da Quaresma
era feita nesse dia. Maria
foi a medianeira, a serva do

senhor que se tornou disponível. O “sim” de Maria
marcou o momento em que
a história da humanidade
se dividiu em duas partes,
antes e depois de Cristo. A
eternidade entrou no tempo e Deus se fez história.
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ENVIO DO PADRE MARCOS QUEIROZ

N

a reunião do CPP – Conselho
Paroquial de Pastorais, ocorrida
no dia 17 de fevereiro passado,
Padre Marcos Queiroz se “despediu”
da Paróquia, participando de sua última reunião do CPP e apresentou o novo
Pároco e Reitor, Padre Marcos Almeida,
nosso amigo e conhecido.
A apresentação foi corroborada pela entrega dos arquivos das atividades pastorais a serem desenvolvidas neste ano
(pen drive) e dos chaveiros, contendo as
chaves das salas internas e demais dependências da paróquia. As chaves do
Santuário e do Sacrário foram entregues
ao novo Pároco e Reitor, diretamente
por Dom Sergio de Deus, Bispo da Região Episcopal de Sant’Ana, na missa
de posse, ocorrida em 28 de fevereiro,
às 18h30.
Durante o mês passado, Padre Marcos
Queiroz correu bastante, multiplicouse em várias atividades, visitou alguns
amigos, alguns doentes, celebrou e trabalhou bastante, no intuito de entregar
ao novo Pároco e Reitor, a Paróquia
muita bem organizada, o que de fato
aconteceu.
Na reunião do CPP, ele comentou sobre
“deixar marcas”. A exemplo de seus
predecessores, Padre Marcos Queiroz
deixou suas marcas que, para cada um
de nós, tem significados diferentes, mas
importantes para todos.
É possível que para muitos, sua marca
foi a preocupação em expressar os tempos litúrgicos de nossa Igreja. Nunca, na
História desta Paróquia, os tempos litúrgicos foram tão bem expressos. Sempre havia uma expectativa no ar: como
se apresentará o presbitério na Quaresma, na Semana Santa, no Natal e em outras celebrações, tais como, Santíssima
Trindade e Corpus Christi? Para outros
muitos, a marca deixada por ele são suas

homilias, carregadas
de espiritualidade, carregadas de evangelização, ainda que as vezes
nem percebíamos isso.
Sua preocupação em se
dirigir às crianças que
se preparavam para a
Eucaristia era enorme,
seu carinho era visível,
constatado pelos abraços carinhosos que recebia dos pequenos ao
final das celebrações.
Sim, esse era o seu jeito
baiano de se relacionar
e de celebrar. Seus passos rápidos, nos
faziam correr atrás. Deus desafios eram
constantes, a busca pelo aprimoramento
é uma de suas marcas profundas.
Para muitos de nós, a marca que fica é a
marca da amizade. Padre Marcos Queiroz não foi apenas Pároco e Reitor desta Paróquia-Santuário, foi, muito além
disso, foi amigo. E amigo, como diz a
canção, “é coisa que se guarda no lado
esquerdo do coração”. Muitos de nós
privamos dessa amizade e despedir de
amigo é difícil, porque a voz embarga,
fica difícil de sair; o coração se acelera
e as lágrimas correm, numa mistura de
sentimentos.
Que podemos desejar ao amigo que
parte para uma nova missão?
Muita coisa, cada um de nós, tem um
desejo, tem um motivo. E ele, obediente e sereno, parte para sua nova missão,
parte para o Rio de Janeiro, a Cidade
Maravilhosa e lá, onde já tinha estado
anos atrás, retorna para rever e lustrar
as marcas que por lá deixou.
Na Missa de Envio, domingo 21 de fevereiro, 18h30, Padre Marcos presidiu a
celebração, concelebrada pelos Padres
Bolívar, Luciano e Alfredo Celestri-

no. Com muita emoção, Padre Marcos
ressaltou sua missão aqui em S. Paulo
e agradeceu a todos os que com ele trilharam esse caminho. Ao final, os paroquianos e amigos prestaram a justa homenagem a ele, que durante os últimos
seis anos, foi nosso pastor e guia espiritual. Na homenagem, algumas “marcas” suas foram destacadas.
Ajoelhado ao pé do altar, Padre Marcos
recebeu a oração de envio feita pelos
padres concelebrantes. Após a bênção
final, os presentes, em fila, foram dar
o abraço amigo e fraterno, naquele que
nos marcos de forma significativa.
Padre Marcos, o bom Deus estará contigo todos os dias de sua vida, Nossa Senhora da Salette continuará lhe
protegendo e inspirando em sua nova
empreitada. Que sua estada em terras
cariocas seja motivo de crescimento e
felicidade. Ao retornar a S. Paulo, de
passagem ou por outros motivos, tenha
certeza de que encontrará os amigos
que aqui deixou, ávidos em acolhe-lo,
em retomar conversas truncadas que ficaram pelo caminho, e para aquela taça
de bom vinho.
Vá em paz amigo.

ANDORRA
2206-4435
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ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2016
DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
EM MARÇO

Deus da vida, da justiça e do amor,

01
02
03

Fizestes com ternura o nosso planeta,

04
05
07

Morada de todas as espécies e povos.
Dai-nos assumir, na força da fé e em
irmandade ecumênica,

08
09

A corresponsabilidade na construção
De um mundo sustentável e justo para
todos.

10

No seguimento de Jesus,

11

Com a alegria do Evangelho

13

E com a opção pelos pobres. Amém!

14
15
17

C

SEMANA CATEQUÉTICA – CÚRIA
REGIONAL DE SANT’ANA

omo
tem
acontecido
nos últimos anos,
a Cúria Regional de Sant’Ana
programou para
este início de
ano, a Semana
Catequética, que
aconteceu entre
os dias 23 e 26 de
fevereiro, no Auditório da Cúria,
com início às 20h.
A Equipe Catequética da Cúria
Regional programou uma série de
palestras, tendo começado com o
tema sobre a Ano da Misericórdia, trabalhado pela Irmã Denise,

18

20
21
22

23
24
25
27

28
30

Missionária Consolata. O tema,
atualíssimo, serviu para enfocar
o Ano da Misericórdia, instituído
pelo Papa Francisco, em 08 de dezembro passado, no processo de
evangelização. Um grupo de Catequistas de nossa Paróquia se fez
representar durante a Semana.

31

Jorge Camargo
Nilse Myruan R. da Costa
Maria Regina de Almeida
Adelino Lourdes de Oliveira
Graziela P. Santos Boltini
Ana Mayre Dutra Ortelan
Luiz Carlos S. Simonelli
Rubens Mendonça
Ivone Maia Geraldes
Jederson da Cruz Freitas
Elaine Ferreira de Freitas
Maria Cristina Tanu Beneventi
Edilene Maria Prestia P. Dias
Eulália da Silva Santos
Ana Dalva Silveira Gomes
Clementina Logarzo
Ivani Primo
João Elson Almeida Silveira
Luiza Zotelli Sesso
Rafael Mangieri Augusto
Antonio da Fonseca Nadais
Matilde Maria da Conceição
Giovana Guedes Barbosa
Manoel Thomas
João Alves Machado Sobrinho
Maria Celeste Batelli Barioli
Luiz Antonio Amancio
Marcelo Luz de Souza
João Telo de Menezes
Valmir Passi
Claudia Storoli Custódio Souza
Terezinha Reis Ferreira
Heleni Alves Oliveira dos Santos
Bernardete Alves Guimarães
Graciliano Campestre Valle
Valdemar Dantas de Souza
Mariana Marcos Gavaldão
Ariel Rubens de Vasconcellos
Maria Jose Fávero Bandeira
Padre Alfredo Granzotto, ms
Claudinei Carlos do Nascimento
José Antonio Salmazi
Marcio Henrique Antunes
Aparecida dos Santos
Maria Lucia Martins Lim
Sheizin Goya
Luiz Antonio Lucarelli Pádua
Jonas Bodenmuller
Marcia Chaves S. Gazetti
José Paixão da Cista
Luiza da C. B. Fernandes
Vilma Aparecida Belloto
Maria Eni Lemos
Maria Antonia S. S. Pedro
Carlos Roberto Ferreira da Silva
Joaquina das Neves dos Santos Baltazar
Arlete Reinhardt
Olivia Camargo F. Dias
Vanilde Rosa A. de Oliveira
Perla Bizzario Sauhi
Ricardo Manfredo
Gilberto Pereira

Capela Santa Cruz
02 Maria Diva Rosa
03 Roberto Carlos da Silva
06 Luciana Maria Furlan de Mendonça
06 João Bosco de Almeida
07 Lívia de Andrade Bessa
12    Maria Djalma T. de Lima
18 Maria Conceição Aparecida de Souza
22    Flavio Bettiol
23 José Carlos Fontolan
24    Encarnacion Martins Rossetti
29 Vera Scarpato Fortuna

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
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Gotas de Espiritualidade Saletina

SOMOS UMA GRANDE FAMÍLIA

“Dou-vos um novo mandamento: Amai-vos uns aos outros. Como eu vos
tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros”. (Jo 13, 34)
ANTIGO TESTAMENTO - Se procurarmos na Bíblia citações sobre
a família, com certeza, teremos que ir direto ao Antigo Testamento e
nos encontrarmos, no livro do Gênesis, com Adão e Eva, Caim e Abel.
Cada um, e no seu tempo, foi protagonista de uma parte da história.
Porém, faltou a cada um deles a fé em Deus.
NOVO TESTAMENTO – E aqui temos exemplos de Maria e Jesus.
Maria entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel: “Quando
Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou
cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: ‘Bendita és tu entre
as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre’”. (Lc 1, 39)

P

ara falar de Deus, Jesus buscou, no contexto familiar, figuras que seriam compreensíveis
para o povo. Quando se dirige de
uma forma mais íntima a Deus,
usa a exapressão aramaica Abba,
que era um termo carinhoso usado pelas crianças e jovens para
chamarem e designarem seu pai.
Tinha o sentido de pai querido,
papai, papaizinho.
Uma passagem importante na
vida de Jesus: Um amigo, chamado Lázaro, adoecera em Betânia. Suas irmãs, Marta e Maria,
mandaram dizer a Jesus: “Senhor,
aquele que amas está enfermo”. Tendo recebido essa mensagem, Jesus ficou ainda dois dias no lugar
onde estava. Depois, disse aos discípulos: “Nosso amigo Lázaro dorme, mas despertá-lo-ei do sono”. Os

discípulos disseram: “Senhor, se ele
dorme, está salvo”. Então Jesus disse-lhes claramente: “Lázaro morreu
e eu, por amor a vós, alegro-me de não

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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ter estado lá, para que acrediteis. Mas
vamos encontrá-lo”. (Jo 11, 3-15)
Maria, em La Salette, nos diz: “Estou incumbida de interceder sem cessar por vós”. Num outro momento,
disse a Maximino e Melânia: “Ide e
transmiti a minha mensagem, a todo o
meu povo”, simbolizando a grande
família.
A FAMILIA NO PLANO DE
DEUS - “E Deus os abençoou”!
(Gl 1,28) A família é a imagem de
Deus, pois ela revela Deus no mais
íntimo do seu mistério. Porque
Deus não é solidão, mas é família.
Pai, Filho e Espírito Santo: A Família Divina. (Livro A família no
plano de Deus, de Pe. Presentino Rovani, ms)

A FAMILIA NOS NOSSOS
DIAS - Meus irmãos, podemos
dizer que não é fácil manter
uma família cristã nos dias de
hoje diante dos desafios que a
família enfrenta. Peçamos ao
Senhor e à sua Mãe Santíssima que preservem a família,
como preservou a de Nazaré,
para que nossos filhos e netos
possam conhecer a unidade
familiar que nos legou nossos pais. E que a “Mãe da Reconciliação”, esteja sempre à
nossa frente, a indicar o melhor
caminho.
Jorge Marquesi
Leigo Saletino

