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SEMANA SANTA
Veja as celebrações de nossa Semana Maior, a Semana Santa.

MARÇO INTENSO

Tradicionalmente o mês de março 
marca o retorno intenso das atividades 
pastorais. Pastorais e movimentos 
foram intensos nesse período.

PÁSCOA

Entenda a Páscoa Cristã e como 
as datas móveis são determina-
das.

ROMARIA DE 
CORPUS CHRISTI

Ainda restam vagas para a 
Romaria de Corpus Christi ao 
Santuário Nossa Senhora da 
Salette, em Marcelino Ramos (RS).
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AMAR COMO JESUS AMOU

Amar é uma condição no ser hu-
mano. É uma ação espontânea e 
dá sentido à existência de cada 

um de nós. Existem várias formas de 
amar e quando o amor é desinteressa-
do se torna divino e não necessita de 
retribuição. No Evangelho de São João 
aprendemos com o Mestre Jesus: “Este 
e o meu mandamento: amai-vos uns aos 
outros, como eu vos amo.”

É muito fácil amar nossa família, amigos 
e pessoas da comunidade a qual perten-
cemos, mas alguém que nos deu a vida, 
merece um amor desmedido. No Ano da 
Misericórdia somos instados a praticar-
mos a caridade com os doentes, com os 
afastados da sociedade, pobres de alma 
e coração.

Em breve nossa Paróquia apresentará 
detalhadamente o trabalho de seus mo-
vimentos e pastorais que amparam os 
idosos, necessitados e doentes de corpo 
de da alma. Junte-se a nós para que a pa-
lavra de Jesus fique cada vez mais viva 

e presente entre 
nós. Conheça 
as pastorais e 
movimentos e 
integre-se àque-
le que lhe traz 
mais afinidade. 

A ausência de 
amor produz 
nas pessoas os 
piores senti-
mentos: inveja, 
orgulho, descrença, desrespeito e injus-
tiça. Façamos a nossa parte cultivando o 
amor por meio de ações concretas doan-
do o que temos de sobra para o outro, 
amando verdadeiramente o nosso pró-
ximo!

“Senhor, Deus do amor, ensina-me a 
amar. Mesmo que meus olhos se fechem, 
ensina-me a amar”.

Na alegria do Cristo Ressuscitado, 
acolhemos o mês de abril, ainda 
na oitava de Páscoa. Após aquele 

domingo alegre e festivo, o mais impor-
tante do calendário cristão, iniciamos o 
tempo Pascal que dura os cinquenta dias 
seguintes que vão da Ressureição até festa 
de Pentecostes (cinquenta em grego). Nes-
te tempo, a liturgia católica nos convida 
a viver, ainda na primeira semana (oita-
va) a grandiosidade e importância de tal 
festa e não esgotá-la em apenas um dia, 
mas estendê-la nos dias seguintes, como 
nos dizem as Normas Universais do Ano 
Litúrgico: “devem ser celebrados com ale-
gria e júbilo como se fossem um único dia 
festivo”.

Celebraremos em abril outra grande sole-
nidade: a Festa da Anunciação do Senhor. 
Você, caro irmão, deve estar se pergun-
tando o porquê da Anunciação do Senhor 
celebrada em abril, já que, a referida festa 
é, como nos diz o próprio nome, o dia em 
que o Anjo Gabriel anunciou à Virgem 
Maria que ela estava grávida, anteceden-
do, portanto, o nono mês de gravidez, o 
dia 25 de março. É verdade! No entanto, 
normalmente a festa da Apresentação do 
Senhor acontece durante a Quaresma e, 
às vezes, como em 2016, na Semana San-
ta. Nesse caso, a liturgia abre uma exce-

ção para que, 
ambas sejam 
celebradas em 
sua plenitu-
de, na segun-
da feira após 
a oitava de 
Páscoa, caso 
contrário, ce-
lebraríamos, 
neste ano, 
Anúncio à 
Virgem Maria 
sobre a sua 
gravidez e Paixão e Morte do Senhor no 
mesmo dia.

Lembremos ainda, o Decreto do papa João 
Paulo II, que diz: “Por todo o mundo, o 
segundo domingo da Páscoa irá receber o 
nome de Domingo da Divina Misericór-
dia; um convite perene para os cristãos 
do mundo inteiro enfrentarem, com con-
fiança na divina benevolência, as dificul-
dades e desafios que a humanidade irá 
experimentar”. Celebraremos assim, em 
abril, o Dia da Divina Misericórdia, num 
contexto de ano jubilar extraordinário da 
Misericórdia.

Um bom e santo mês a todos!
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Palavra do Pastor

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

2574-9465

No dia da Páscoa, alguns discí-
pulos estavam a caminho de 

Emaús, entristecidos pelos aconte-
cimentos daquela semana fatídica, a 
Semana Maior, a Semana da entrega 
total  de Deus em favor dos homens.   

Os discípulos, marcados pela dor 
da morte de seu Senhor e Mestre, 
ficaram com os ‘olhos como que 
vendados’ e não foram capazes de 
perceber a novidade que Jesus ha-
via prometido: a Ressurreição. Nem 
mesmo o testemunho de algumas 
mulheres, que foram ao túmulo e 
voltaram dizendo que tinham vis-
to um anjo e que este afirmou que 
Jesus está vivo, os convenceu da 
verdadeira realidade da Páscoa (Lc 
24,23). Discípulos entristecidos e 
desanimados que haviam escolhido 
viver uma Quaresma sem Páscoa, a 
Paixão de Jesus sem a Ressurreição.  

A ALEGRIA NA PÁSCOA
Os discípulos de Emaús no caminho 
da tristeza, retornando para casa, 
deixaram-se iluminar pela Palavra 
de Deus recordada pelo Senhor e a 
Palavra foi, para estes discípulos, o 
despertar à Verdade, que Jesus está 
vivo, que é possível encontrá-Lo e 
que Ele quer dar aos seus nova ale-
gria: “E aconteceu que, enquanto es-
tava com eles à mesa, tomou o pão, 
rezou a benção, partiu-o e lhes deu. 
Então, abriram-se os olhos deles e o 
reconheceram”. (Lc 24, 30-31)

E os discípulos voltaram para Jeru-
salém para comunicar aos outros 
tudo o que viveram e a maravilha 
do encontro com Jesus. A Páscoa na 
vida dos discípulos se transformou 
em Missão. A Páscoa os sacudiu, os 
fez colocar os pés na estrada e, no-
vamente, dar asas a grandes sonhos, 
porque eles ficaram cheios de Espe-
rança e com grande Alegria.  

Nós, discípulos 
hoje que cele-
bramos a Pás-
coa e vivemos 
na alegria do 
tempo Pascal, 
não podemos 
permanecer pa-
rados, como se 
a Páscoa fosse somente um rito a ser 
vivido no isolamento de nossa casa, 
sozinhos. A Páscoa nos sacode, nos 
impulsiona a comunicar “o Deus 
que manifestou o seu amor imenso 
em Cristo morto e ressuscitado. Ele 
torna os seus fiéis sempre novos; 
ainda que sejam idosos, «renovam 
as suas forças. Têm asas como a 
águia, correm sem se cansar, mar-
cham sem desfalecer» (Is 40, 31). 

Cristo é a «Boa-Nova de valor eter-
no» (Ap 14, 6), sendo «o mesmo on-
tem, hoje e pelos séculos» (Heb 13, 
8), mas a sua riqueza e a sua beleza 
são inesgotáveis. Ele é sempre jo-
vem, e fonte de constante novida-
de” (Papa Francisco, Evangelii Gau-
dium, 11). 

Vamos deixar o marasmo pastoral e 
recuperar o entusiasmo com as coi-
sas do Senhor. Vamos nos unir às 
forças missionárias de nossas Paró-
quias e Comunidades, para impreg-
nar tudo com a alegria da Páscoa, a 
alegria que se transforma em Mis-
são, testemunhando e anunciando, 
oportuna e inoportunamente, Jesus 
Cristo Ressuscitado.  
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A Solenidade da Anunciação do 
Senhor Jesus Cristo é uma das 
mais importantes de todo o ano 

litúrgico. Celebra-se no dia 25 de mar-
ço, ou seja, nove meses antes do Natal 
do Senhor. Nesta data, Nossa Senhora 
recebe o anúncio de São Gabriel Arcan-
jo, de que será mãe do Filho de Deus, 
e sua encarnação dar-se-á pela força do 
Espírito Santo, sem a ocorrência de uma 
relação.

Nesta data, os paramentos litúrgicos 
são da cor branca e é entoado o Hino 
de Louvor. Também são reservadas 
duas leituras, o salmo e o Evangelho, 
por conta do grau solene desta ocasião. 
De qualquer modo, não é cantada (ou 
rezada) a palavra Aleluia, por estarmos 
dentro da Quaresma. Esta solenidade 
faz parte do ciclo de outras comemo-
rações que estão ligadas ao Natal, de 
modo a formarem uma preparação re-
mota para o Natal. Algumas dessas ce-
lebrações são:

24 de junho – Solenidade da Nati-

ANUNCIAÇÃO E PÁSCOA

vidade de São João Batista;
08 de setembro – Festa da Na-
tividade de Nossa Senhora;
21 de novembro – Memória 
da Apresentação de Maria no 
Templo.

Não podemos deixar de notar algo 
muito interessante: a Anunciação, 
uma data fixa, sempre ocorre den-
tro do Ciclo da Páscoa, devido ao 
cálculo da data pascal e de suas 
celebrações satélites (Tempo da 
Quaresma, por exemplo). Por 
conta da mobilidade da Páscoa e, con-
sequentemente, das semanas da Qua-
resma, a Anunciação ocorre, a cada ano, 
em uma semana quaresmal diferente. 
Em certos anos, ela chega a ocorrer du-
rante a Semana Santa, incluindo a Sex-
ta-feira da Paixão ou a Quinta-feira da 
Ceia do Senhor.

Sempre que a Anunciação ocorrer na 
Semana Santa, ela é, obrigatoriamente, 
movida para a segunda-feira da Segun-

da Semana da Páscoa, para não substi-
tuir nenhuma comemoração ligada à 
Páscoa (Semana Santa, Tríduo Pascal 
e Oitavas da Páscoa). Quando ocorrer 
em uma das semanas da Quaresma, ela 
substitui a liturgia do dia normalmente 
e os requisitos litúrgicos (cor e entoação 
do Hino de Louvor). E, se ocorre em um 
domingo da Quaresma, é transferida 
para a segunda-feira após o referido do-
mingo.

Padre Marcos Queiroz, ms

A partir da Páscoa são determinadas 
outras datas celebradas com crité-

rios próprios, em nossa Igreja:

Quaresma – vai da quarta-Feira de Cin-
zas até o Domingo de Ramos;

Domingo de Ramos – domingo ante-
rior ao Domingo de Páscoa;

Semana Santa – vai do Domingo de Ra-
mos até o Sábado Santo;

Sábado Santo – Sábado que antecede o 
Domingo de Páscoa;

Páscoa do Senhor – ocorre no primeiro 
domingo depois da primeira Lua Cheia 
que ocorre após o dia 21 de março;

COMO DETERMINAR A DATA DA PÁSCOA
Pentecostes – 50 
dias após o Do-
mingo de Páscoa;

Santíssima Trin-
dade – Domingo 
seguinte ao de 
Pentecostes;

Corpus Christi 
– Primeira quin-
ta-feira após o 
domingo da San-
tíssima Trindade.

No Concílio Geral 
de Nicéia, no ano de 325, foi determi-
nado “que a Páscoa Cristã seria reali-

zada no primeiro 
domingo depois 
da primeira Lua 
Cheia, após o 
equinócio (*) da 
Primavera do He-
misfério Norte, ou 
do outono no He-
misfério Sul, que 
ocorre no dia 21 de 
março ou depois 
dessa data”. De 
tempos em tempos 
há necessidade de 
se recalcular essa 
data, a fim de cor-
rigir o calendário. 

Há uma fórmula, um tanto complexa 
para fazer esses ajustes de tempo. Neste 
ano, a primeira Lua Cheia, após 21 de 
março, ocorreu no dia 23 de março, por-
tanto, a Páscoa foi comemorada no dia 
27 de março.

(*) Equinócio é o fenômeno que acon-
tece de 6 em 6 meses: nessa data, o dia 
e a noite têm exatamente 12 horas cada 
um. Ocorre nos meses de março e se-
tembro.

Mario Apone
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Eram 20h quando come-
çou a Vigília Pascal, com 

o Fogo Novo sendo aceso em 
frente ao fac-símile de Nos-
sa Senhora da Salette. O 
Santuário ainda permanecia 
fechado; os fieis se aglome-
ravam no espaço externo, se-
guindo o rito. Padre Marcos 
Almeida presidiu a celebra-
ção, concelebrada pelo Pa-
dre Ático Fassini. Aos 
poucos, a procissão de 
entrada encaminhou-
se para o Santuário, 
que abriu suas portas 
e acolheu a multidão 
de fieis. A liturgia lon-
ga, mas necessária, 
seguiu com o Padre 
Ático proclamando o 
Evangelho e fazendo a 

SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS

Excepcionalmente, a Mis-
sa das 09h co-

meçou às 08h30, 
como tem sido nos 
últimos anos. A 
Equipe de Liturgia 
seguiu à risca as 
leituras, providen-
ciando, inclusive, o 
“jumentinho” que 
levou Jesus em 
sua entrada em Je-
rusalém. A Missa 
começou no pátio 
lateral, em frente ao Centro 
Social e a procissão adentrou 
a nave principal do Santuá-
rio, todo ornamentado para 
a celebração. Padre Marcos 
Almeida, nosso Pároco presi-
diu a celebração, refletindo, 
durante a homilia, as duas 
vertentes que as leituras do 
dia propunham: a Entrada 

de Jesus em Jerusalém e a 
sua Paixão e Morte, morte de 
Cruz. A mesma multidão que 
exultou de alegria na entrada 
de Jesus em Jerusalém, foi a 
mesma multidão que se calou 
e sofreu durante sua trajetó-
ria ao Calvário. Foi o início 
da Semana Santa, a Semana 
Maior dos cristãos.

MISSA DO LAVA-PÉS

Os Sinóticos apontam para 
a Eucaristia; João aponta 

para o Serviço. Não importa, 
a celebração da Quinta-Fei-
ra Santa contempla ambos 
os motivos: a Instituição da 
Eucaristia, quando Jesus se 
reparte aos seus mais próxi-
mos discípulos e o Serviço, 
mostrado ao se ajoelhar e 
lavar os pés desses mesmos 
discípulos. “Fazei isso em 

memória de mim; colocai-vos 
a serviço dos outros”. Simples 
assim. É o resumo de todo 
o Evangelho. Padre Marcos 
Almeida, presidiu a celebra-
ção, concelebrada pelo Padre 
Alfredo Granzotto, nosso Vi-
gário Paroquial. O Evangelho 
foi representado por fieis de 
várias pastorais e movimen-
tos. Padre Marcos Almeida, 
na homilia, ressaltou a aber-

tura do Tríduo Pas-
cal, relacionando a 
nossa festa maior 
com o nascimento 
de Jesus. Ao final da 
celebração, os Minis-
tros Extraordinários 
da Sagrada Comu-
nhão renovaram seu 
“compromisso de 
levar o Pão da Vida 
aos outros, princi-
palmente enfermos 
e idosos”.

VIGÍLIA PASCAL

Logo após o Lava-Pés, co-
meçou a Vigília Pascal, 

que se estendeu até à meia-
noite, retor-
nando às 06h 
da Sexta-Fei-
ra Santa. Se-
guindo roteiro 
proposto pela 
Arquidiocese 
de São Pau-
lo, através 
do folheto “O 
D o m i n g o ” , 
pastorais e 

movimentos se revezaram, de 
hora em hora, fazendo sua 
hora santa.

BEIJO NA CRUZ

Com a presença dos Padres 
Marcos Almeida, Ático 

Fassini, Alfredo Granzotto e 
Luciano Batista, a cerimônia 

transcorreu com muitos fieis 
presentes, perfilando-se para 
o Beijo na Cruz, com Jesus 
crucificado.

PROCISSÃO

Começou a cho-
ver por volta das 

16h; o noticiário 
mostrava que a ci-
dade de São Paulo 
estava em situação 
de alerta. A chuva 
diminuiu; meia hora 
antes, cessou; mas, 
tão logo começou a 
Procissão, às 19h, 
tornou a aumentar 
de intensidade, e as-
sim foi, por quase todo o per-
curso. Se diminuiu o número 
de fieis presentes, serviu para 
mostrar a fé que move os 
cristãos; havia muito fieis se-
guindo a procissão, com suas 
capas de chuva e partilhando 
o uso de seus guarda-chuvas. 
A 14ª. Estação da Via Sacra 
foi realizada no presbitério do 

Santuário, cuja representa-
ção esteve a cargo dos Leigos 
Saletinos Mirins.

Ao final, o Santuário foi fe-
chado, assim permanecendo 
até o Sábado Santo, com a 
Missa da Ressurreição do Se-
nhor.

SÁBADO SANTO – VIGÍLIA PASCAL
homilia; sua emoção a todos 
contagiou. A Bênção da água, 
foi preparada e acompanha-
da pela Pastoral do Batismo. 
Ao final, Padre Marcos agra-
deceu ao Maestro Enzo pelo 
excelente trabalho à frente do 
Coral, unindo as mais diver-
sas tendências dos grupos de 
canto de nossa Paróquia. Foi 
a Páscoa do Senhor!
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Comunidade em Revista

Dia 28/02

Dia 13/03

Dia 11/03

Dia 12/03

CATEQUESE

O final de fevereiro e início 
de março se caracterizam 

pelo início das atividades das 
diversas pastorais envolvidas 
com a catequese. Assim, no 

mês tivemos o envolvimento 
dos três grandes grupos de 
catequese: de Crianças, de Jo-
vens e de Adultos.

CRISMA DE JOVENS

Começou a preparação 
de uma nova turma 

de crismandos, com a par-
ticipação de 40 jovens. São 
nossos jovens fieis que se 
apresentaram para cumprir 
mais esta etapa de evange-
lização. A Coordenação, 

engrandecida pela partici-
pação ativa de jovens, reju-
bila-se com toda a comuni-
dade, e se desdobra nessa 
preparação. Certamente, 
contribui para a formação 
de novas lideranças.

REENCONTRO DOS GRUPOS

O Salão de Festas do San-
tuário recebeu as fa-

mílias que participaram da 
Catequese Familiar duran-
te os anos de 2013, 2014 e 
2015. Havia alegria no am-
biente; era o reencontro de 
quem tinha perseverado na 
fé, de quem tinha continua-
do com seu compromisso. 
Pais e crianças relataram 
sobre o significado da Ca-
tequese e o que tinha sido 

modificado em suas vidas. 
Alguém sugeriu “começar 
de novo”, outro “marcar 
novos reencontros”, outros 
ainda sugeriram ações para 
os coroinhas e leigos saleti-
nos mirins; tudo isso sen-
do anotado, e certamente, 
pensado e trabalhado para 
o futuro próximo. Os que 
perseveraram fazem parte 
do nosso patrimônio.

DIVISÃO DE GRUPOS

Sempre um momento de 
expectativa, tanto para 

os catequistas, quanto para 
as famílias que se inscreve-
ram para a preparação para 
a Eucaristia de crianças. 
Pais e crianças se reuniram 
às 14h do sábado, no San-
tuário, juntamente com os 
catequistas e o Padre Mar-
cos Almeida, que deu início 

à tarde de apresentação. 
Em seguida, os grupos ini-
ciaram o ano preparatório 
para a Eucaristia. Muita 
coisa acontecerá até o final 
do ano, quando se realiza-
rá a cerimônia da Primeira 
Eucaristia para esse grupo 
de crianças. Sejam todos 
bem-vindos à nossa Paró-
quia.

APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS

Na Missa das 09h acon-
teceram duas apre-

sentações: das crianças 
que fizeram a sua Primeira 
Eucaristia no ano passado 
e das crianças que farão a 
preparação para a Eucaris-
tia neste ano. Padre Ático 
Fassini, ms, que presidiu 
a celebração, com alegria 
e emoção aflorada, convi-
dou as crianças ao presbi-
tério, para que pudessem 

ser vistas e aplaudidas. Os 
que já trilharam o caminho 
de preparação, receberam, 
ao final da celebração, os 
certificados e o material de 
uso, frutos de sua dedica-
ção e participação. Às no-
vas crianças, nossas orações 
para que a preparação seja 
bem-feita e possa ser usu-
fruída com alegria e cami-
nhada forte em direção a 
Jesus Cristo, nosso Senhor.
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Dia 09 e 10/03

REUNIÃO DOS EIXOS

Os Eixos do Serviço, 
Diálogo, Anúncio e 

Testemunho, por meio de 
seus coordenadores, se reu-
niram no Salão de Festas do 
Santuário para dar sequên-
cia a suas atividades. Nas 
reuniões, os participantes 
foram instados a fazer um 
levantamento de suas ações 
e necessidades, além de 
preparar a Feira Pastoral, 
recém adiada por decisão 

do CSS – Conselho Superior 
do Santuário. O calendário 
civil não favoreceu o início 
das atividades das pasto-
rais e movimentos e dessa 
forma o tempo exíguo para 
preparar a Feira Pastoral 
indicou seu adiamento. A 
nova data será definida em 
breve, com tempo suficien-
te para a preparação por 
parte das pastorais e movi-
mentos.

CENTRO SOCIAL

Tornou-se, por sua ação 
social, não só referência 

na Região de Santana, como 
também nosso “Cartão de 
Visita”. A direção, os cola-
boradores e os voluntários, 
devidamente assistidos 
pelos religiosos saletinos 
daqui, são os responsáveis 
por isso. À medida que a 
atuação do Centro Social 
cresce, torna-se mais neces-
sário aumentar o corpo de 
voluntários. Certamente, 

muitos paroquianos desco-
nhecem a ação social e soli-
dária dessa entidade. Certa-
mente, muitos paroquianos 
têm condições de se dedicar 
a essa obra. Repense seu 
tempo, repense sua atuação 
na comunidade; é possível 
que você se sinta neces-
sário a essa causa. Se isso 
acontecer, procure a dire-
ção do Centro Social. Nossa 
Senhora da Salette e Deus 
agradecem.

ROMARIA DE CORPUS CHRISTI

Pela 25ª. vez, de forma 
consecutiva, nossa Paró-
quia organiza a Romaria 

de Corpus Christi, rumo ao 
Santuário Nossa Senhora da 
Salette, em Marcelino Ramos 
(RS). A saída se dará no dia 25 
de maio próximo, quarta-feira, 
às 19h; retornando a São Paulo 
no dia 29 de maio, domingo, 
ao redor das 18h. Os religiosos 
saletinos e os colaboradores do 
Santuário Salette da cidade, as-
sim como a comunidade local, 
aguarda com muito entusias-
mo nossa Romaria, que tem, 

ano após ano, se revestido de 
compromisso solidário e ma-
nifestação de fé. Ainda existem 
algumas vagas; informe-se na 
Secretaria Paroquial. O preço é 
de R$ 650,00 por pessoa, tudo 
incluído, podendo ser parcela-
do até o dia da viagem. Quem 
já participou das versões an-
teriores, recomenda. E, neste 
ano, por ser a Romaria do Ju-
bileu (25 anos) e acontecer no 
Ano da Misericórdia, reveste-
se de toda religiosidade neces-
sária.

Vem aí...

03/04 – 15h – Santuário Salette – 
Festa da Ácies – Legião de 
Maria

09/04 - 20h – Bingo de Boteco 
– Equipe de Eventos e 
Catequese Familiar

15 a 17 /04 – 4ª. Etapa de Formação 
de Leigos Saletinos 
– Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo

22 a 24 /04 – 4ª. Etapa de Formação 
de Leigos Saletinos – 
Pompéu – MG
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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

“A sorte resulta da combinação dos 
acontecimentos”. (Marcus Tulius 
Cicerus, político e orador 
romano, que viveu entre os 
anos 106 e 43 a.C)

Uma questão que nos derruba 
muitas vezes é a questão do gê-
nero; a palavra é masculina ou 

feminina? Por exemplo: Mackensie. Ela 
pode ser tanto masculina quanto femi-
nina. Se nos referirmos à universidade, 
será a Mackensie (feminina). Se nos re-
ferirmos ao colégio, será o Mackensie 
(masculino). Parece ser simples, nem 
sempre é.

Outro exemplo: Internacional é o nome 
de vários clubes e times de futebol aqui no 
Brasil. Falamos e escrevemos “o Interna-
cional de Porto Alegre e a Internacional 
de Limeira”. A resposta para isso está no 
nome completo desses dois times de fute-
bol: Internacional Futebol Clube, portanto 
masculino, e assim construímos “o Inter-
nacional de Porto Alegre”; Associação 
Internacional de Limeira, portanto femini-
na, e assim construímos “a Internacional 
de Limeira”.

Mas, e o Palmeiras, cujo nome completo 
é Associação Esportiva Palmeiras? Como 
em tudo na vida há exceções, essa é uma 

delas. Pode-se explicar também se rela-
cionando o gênero com o nome original 
do time: o Palestra Itália, cujo nome foi 
trocado em virtude de problemas havi-
dos durante a II Guerra Mundial, o mes-
mo acontecendo com o Germânia, que 
se tornou Tietê, e Espéria, que se tornou 
Floresta, e que tempos atrás, voltou a ser 
chamado de Espéria.

Mesmo que você, leitor amigo, não torça 
para “o Palmeiras”, não diga nunca “a 
Palmeiras”, já que há muita grandeza 
nesse nome.

“O Regresso do Filho Pródigo”, 
de autoria do sacerdote ho-
landês Henri Nouwen, é o 

livro indicado para este mês. Esse livro 
foi editado pela Paulinas e pelo Editorial 
Apostolado da Oração, de Portugal. Padre 
Henri exerceu seu sacerdócio nos Estados 
Unidos, no Canadá e em seu próprio país 
de origem, sendo muito respeitado pelos 
mais de trinta títulos publicados, a maio-
ria versando sobre espiritualidade.

Nesta obra ele narra sua experiência con-
templativa e reflexiva diante do quadro de 
Rembrandt, de mesmo nome: O Regresso 
do Filho Pródigo, exposto no Museu Hermi-
tage, em São Petersburgo, na Rússia. São 
suas palavras: “Quanto mais falava sobre o 
Filho Pródigo, mais o considerava como se fos-
se a minha própria obra: um quadro que encer-
ra, não só o essencial da história que Deus quer 
que eu conte, mas também o que eu próprio 
quero contar a Deus e aos homens e mulheres 
de Deus. Nele está todo o Evangelho. Nele está 
toda a minha vida e a dos meus amigos. Este 

quadro converteu-se numa misteriosa janela 
através da qual posso pôr um pé no Reino de 
Deus”.

PENSAMENTOS

“Uma vida sem reflexão não vale 
a pena ser vivida”. (Sócrates, 
filósofo grego, que viveu entre 
os anos 470 e 399 a.C)

“A vida não muda com a virada 
de uma folha do calendário. 
A única maneira de mudar a 
vida é mudarmos”. (Georg 
Lichtemberg, físico e escritor 
alemão)

“Nunca lhe deram oportunidades? 
Mas já pensou em criá-las por si 
mesmo? As pessoas estão sempre 
culpando as circunstâncias pelo 
o que são. Eu não acredito em 
circunstâncias. As pessoas que vão 
para a frente neste mundo são as 
que se levantam, procuram pelas 
circunstâncias que querem e, se não 
as encontram, as criam”. (George 
Bernard Shaw, dramaturgo 
irlandês)
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Santos do Mês Gizela

Dia 15

Dia 25

Dia 19

SÃO BENTO JOSÉ LABRE

Por volta do século III, nos domí-
nios de Diocleciano, imperador 
de Roma, havia um jovem sol-

dado chamado Jorge nascido na Capa-
dócia, Turquia. Filho de pais cristãos, 
desde a infância aprendeu a temer a 
Deus e a crer em Jesus como seu Sal-
vador. Depois da morte de seu pai foi 
viver com a mãe na Palestina. Devido 
a sua dedicação e habilidade foi pro-
movido a capitão do exército romano 
e recebeu o título de conde. Com 23 
anos foi morar na corte e exercia altas 
funções. Diocleciano planejava matar 
todos os cristãos e reuniu o senado 
para confirmar o decreto. Indignado, 
Jorge se levantou, renegou os deuses 

São Bento José Labre 
nasceu em Amettes, 
França, em 25 de 

maio de 1748. De família 
camponesa, era o primei-
ro de 15 irmãos. Era cha-
mado de “Vagabundo de 
Deus” ou “O Cigano de 
Cristo”. Determinado a 
seguir a vida religiosa an-
dou 60 léguas a pé até à 
Normandia. Tentou ficar 
com os monges cistercien-
ses de Montagne e, tam-
bém não conseguiu. Pas-
sou algumas semanas no 
Mosteiro dos Cartuxos de 
Neuville e outras tantas 
na abadia cisterciense de 
Sept-Fons. Com 22 anos 
as ruas passaram a ser seu 
abrigo. Peregrinou por 
toda parte e transformou 
o mundo em seu mosteiro. 
Não tinha medo de nada, 
levava consigo o “Novo 
Testamento”, o livro “Imi-
tação de Cristo” e o “Bre-
viário”. Trazia no peito 

um crucifixo, no pescoço 
um terço e nas mãos um 
rosário. Alimentava-se de 
um pedaço de pão, de al-
gumas ervas e passava a 
noite ao relento, rezando e 
meditando. Em 1770 che-
gou a Roma e misturou-se 
aos mendigos. Os maus 
tratos e a falta de higiene 
comprometeram sua saú-
de. Caído na rua, e já ago-
nizante, foi recolhido por 
um açougueiro que o le-
vou para sua casa e, ali, o 
“Mendigo de Deus” mor-
reu. Foi canonizado em 
1883 pelo Papa Leão XIII.

 SANTO EXPEDITO

Expedito viveu em fins 
do Século III e nasceu, 
provavelmente, em 

Melitene, uma cidade situa-
da entre a Armênia e a Capa-
dócia. Expedito era chefe da 
12ª Legião Romana, conhe-
cida como a “Fulminante”, 
sediada em uma das provín-
cias romanas da Armênia. 
No tempo do Imperador 
Marco Aurélio, um campo 
ao nordeste da atual Hun-
gria, que era comandado por 
um outro Imperador, foi cer-
cado por bárbaros. Era ve-
rão, fazia muito calor, a água 
estava acabando e ninguém 
podia sair do forte por causa 
dos inimigos. Marco Auré-
lio orou pedindo ajuda aos 
deuses e a legião comandada 
por Expedito saiu do forte, 
ajoelhou-se e rezou pedin-
do a ajuda de Deus. Aquela 
cena surpreendeu os adver-
sários. Terminada a oração, 
os soldados se levantaram 
e partiram para o ataque. O 
início do extermínio dos bár-
baros veio com uma chuva 
que ajudou a legião a se re-
cuperar e, em seguida, uma 
forte tempestade, com raios 
e granizo, afastou o exército 

inimigo da região. No dia de 
sua conversão o espírito do 
mal apareceu sob a forma de 
um corvo que gritava: “cras” 
(amanhã). Não querendo 
adiar mais sua conversão, 
respondeu “hodie” (hoje), 
pisoteando o corvo. Cristão 
convertido, assim como toda 
a sua tropa, Expedito foi ví-
tima da ira do imperador 
Diocleciano. Foi morto no 
dia 19 de abril de 303, duran-
te a perseguição aos cristãos 
do império de Galero. Foi 
flagelado até sangrar e de-
capitado com um golpe de 
espada. Da Armênia, local 
do martírio, o culto ao santo 
espalhou-se pela Europa e 
pelo mundo.

SÃO JORGE
pagãos e afirmou que Cristo era Deus 
e Senhor. Indagado por um cônsul 
sobre o motivo de sua ousadia, res-
pondeu que era por causa da verda-
de. Não satisfeito o cônsul perguntou: 
“o que é a verdade”? e Jorge respondeu: 
“a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a 
quem vós perseguis. Eu sou servo de meu 
redentor e, nele confiando, me pus no meio 
de vós para dar testemunho da Verdade”. 
O imperador tentou fazê-lo desistir 
da fé e o torturou de vários modos. 
Após cada tortura era levado diante 
do imperador e indagado se renega-
ria a Jesus, mas ele sempre respondia: 
“Não imperador. Sou servo de um Deus 
vivo e somente a Ele eu temerei e adora-

rei”. No dia 23 de abril de 303, Jorge 
foi decapitado. Sua imagem, matando 
o dragão, representa, para os cristãos, 
a proteção divina contra os assaltos 
do inimigo.
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2206-4435

ANDORRA

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

Supermercados SONDA – Nas nossas lo-
jas você entra cliente e sai amigo.

AUTO POSTO VOLUNTÁRIOS – A Ca-
pela abastece a alma e nós abastecemos o 
seu carro.

PADARIA CONSELHEIRO – O pão vosso 
de cada dia.

CLÍNICA DE FRATURAS ZONA NOR-
TE – Raio X, fisioterapia e convênios.

NOSSOS COLABORADORES

Quando casamos, juramos amor, 
fidelidade e respeito ao amado 

até que a morte nos separe.  Peço 
licença para publicar uma. Receita: 
“Quanto mais amamos, mais de-
vemos conhecer e respeitar o ama-
do”.  Na edição de março, mostrei 
que nossas esposas têm um raciocí-
nio próprio. E que no cérebro delas 
existe uma gaveta. Em casa o pau 
quebrou. Nesta edição, em busca 
da harmonia, revelarei a elas, como 
funciona o cérebro dos varões. “É 
quadrado, preguiçoso, só pega no 
tranco, e cheio de caixas”. A fonte 
deste texto é parte da fala do pastor 
Claudio Duarte que versa sobre “A 
caixa do nada”. Que o homem tem. 

Primeiro exemplo: Ele chega em 
casa estraçalhado do trabalho. Ele 
cansado do   trânsito, do chefe, dos 
problemas. Tira o paletó, a gravata, 
os sapatos, senta no sofá, empunha 
o controle remoto. Entra na caixa do 

A CAIXA DO NADA
nada! Ela começa: A pia quebrou; teu fi-
lho aprontou; a conta da luz chegou. Ela 
fala da sogra, da igreja, do padre, e da 
cunhada! Ele não ouviu nada! O sistema 
dele caiu. Só vai voltar em 40 minutos.  
Ela é multi-funcional como todas, pre-
para a mesa, arruma as crianças, atende 
o celular, serve a comida. E fala tudo de 
novo. Ele que tem no cérebro uma caixa 
para cada coisa, se enrosca todo, pega a 
caixa dos filhos, justamente quando ela 
fala da sogra, pega a caixa da sogra e ela 
fala de outra coisa.

Segundo exemplo: Ele atende o telefo-
ne: poucas palavras, objetivo, parabéns! 
Desliga. Ela quer saber: “Quem era? Pa-
rabéns de que? Desembucha logo”. Ele 
dá respostas esquisitas. O pau quebrou!  
Estudos neurocerebrais. Descobriram 
que no cérebro das mulheres cabem 
mais coisas, porquê é tudo misturado, 
igual a bolsa delas. Têm chave, celular, 
espelho, carteira, óculos, guarda chuva, 
foto dos filhos, e sabe-se lá o que mais. 
Elas vão tirando aleatoriamente, e “pau 
na máquina”.

Queridas leitoras, viram a diferença? 
Lembremo-nos que cada um de nós é 
único, podemos ter o mesmo gênero, a 
mesma raça, podemos ser parecidos, até 
gêmeos, mas “cada um é cada um ‘, por 
isso insubstituíveis. 

Na nossa Igreja temos o Sacramento da 
Reconciliação, tão decantada por Nos-
sa Senhora da Salette, que pressupõe: 
diálogo, compreensão oração e perdão. 
Lembremo-nos de que não somos me-
lhores nem piores, somos diferentes! 
Até mesmo depois que se fecham as ga-
vetas, as caixas e o caixão.

João Bosco

13/03 – Cerimônia de recepção 
oficial do novo Reitor e 
Pároco, Pe. Marcos Al-
meida;

17/03 – Confissões: Pe. Ático e 
Pe. Luciano ouviram con-
fissões;

20/03 - Domingo de Ramos. Pe. 
Alfredo presidiu a cele-
bração;

24/03 – Missa do Lava-Pés, nos-
sos agradecimentos à 
Equipe que preparou a 
Liturgia;

25/03 – Sexta-Feira Santa – A Ca-
pela permaneceu fecha-
da. As celebrações do dia 
foram feitas no Santuário;

26/03 – Missa da Luz. De novo 
a Capela permaneceu 
fechada e os fieis partici-
param da celebração no 
Santuário

27/03 – Domingo de Páscoa. Re-
nascemos e Ressuscita-
mos com Ele.

Aconteceu na Capela...
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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 ABRIL

02 Izidoro Coronato Junior
03 Maria José de Lima Santos
05 Antonio Carlos da Silva
06	 Simone	Reis	Mattar
 Therezinha Gema Romani
 Maria de Lourdes Estevão
07 Luiz Alberto Pomarole
	 Magdalena	Bonfiglioli
08 Rui Manuel Verdasca Rodrigues
11 Claudia Regina de O. P. Trabasso
	 Alda	Alves	Agostinho
13 Doralice de Lunas Gonçalves
 Terezinha de Paiva Duarte
 Neliana Izildinha Baldini Dalan
 Roberto Fermino
14 Altamiro Moreira Lino
 Domingos Prando
 Adevar Teodoro Vieira
15	 Nazareth	da	Rocha	Rogatto
 José Gabriel da Silva
17 Pascoalina Ratzat Gabriel
 Isaura Maria Megale C. de Oliveira
18 Idene Pompiani De Moura
 Severina Moura Santos
20 Luisa Imamura Nakamura
	 Heloísa	Helena	Bettim
21 Lourdes Vieira De Andrade
 Sandra Regina Moraes Matos
 Dilson Caires de Lima
22 Cinthia Leandro
23 Palmira Passos Ferreira
 Franceschina Franceschini
24 Ebe Sodero
	 Shosei	Takiguti
25 Ines Terezinha Terra Rossi
26 Jose Luiz Borsoi
 Sérgio Aprígio Guardão
29 Adeilda Coelho de Resende
 Aidil Quaresma de Jesus
 Silvana Policastro Pinton
	 Wilton	Luiz	Lima	Batista
30 Decia Maria Romiris Scarpelli
 Guilherme Augusto P. Manso
 Luiz Eduardo Siqueira Silva
 Ariovaldo Simielli Branco

Capela Santa Cruz
04 Thalles Rafael da Fonseca
06	 Carmen	Cavalcanti	Teixeira
	 Simone	Reis	Mattar
11 Alcides Pereira Nunes
 João Bosco Duarte Gonçalves
12 Josefa Rodrigues De Sousa
13 Carlos Pereira Couto
16 Lucina de Jesus Lourenço
18 Lourdes P. Parra Rodrigues
 Maria da Encarnação Aguiar
20 Celia Castro Satheler
21 Aparecida Coelho Correa
23 Danila Giora Corazza
24 Honorio Silva Cruz
25 Claudete Carnevalli Nery
26 Aluizio Goes Da Costa
29 Julieta Scigliano

A Bíblia pouco nos 
fala sobre José, pai 

adotivo de Jesus; sequer 
uma palavra lhe é atri-
buída. Entretanto, con-
forme observou Padre 
Luciano, nosso Vigário 
Paroquial, na homilia 
proferida no dia 19 de 
março passado, uma 
leitura mais atenta nos 
mostra a grandeza desse 
homem, que em momen-
tos cruciantes, desde o 
nascimento e até quase 
a idade adulta (não há 
precisão quanto ao ano 
em que morreu São José, 
tendo isso ocorrido entre 
os 12 e os 30 anos de ida-
de de Jesus) José assumiu sua condição de 
pai e esposo, estando sempre presente e 
atento às necessidades da família que lhe 
foi entregue por Deus.
 Aceitou Maria em casamento, 
protegendo-a contra a Lei existente na 
época e comprometeu-se em cuidar de 
Jesus, seu filho adotivo. Por decreto im-
perial, teve que se deslocar até Belém, 
levando consigo a esposa grávida. Pro-
curou local para acolhê-los durante o nas-
cimento e os primeiros dias; subiu a Jeru-
salém para apresentar o filho ao Templo, 
conforme previa a Escritura. Deslocou-se 
ao Egito, terra estranha, para fugir das 

NOTA DE FALECIMENTO

No dia 04 de março passado faleceu a Sra. 
Neuza Marchini, fundadora da FAMAPA – 

Família Madre Paulina, aqui em nossa Paróquia. 
D. Neuza conviveu com Santa Madre Paulina, de 
quem era devota e propagadora de suas ações 
evangelizadora e acolhedora. Difundiu sua vida 
e suas ações, sendo incansável batalhadora pela 
causa. Conseguiu muitos devotos, e sua obra não 
pode ficar estagnada. Nossos agradecimentos 
pela sua atuação na Paróquia, onde deixou sau-
dades e exemplo de vida e dedicação. 

SÃO JOSÉ
garras de Herodes; anos 
depois retornou a Gali-
leia, estabelecendo-se em 
Nazaré, quebrando, de 
certa forma, o vínculo de 
Jesus com Belém, já que 
sempre poderia haver 
alguém que se lembras-
se de que os meninos 
que nasceram por aquela 
época, nessa idade, de-
veriam ter sido mortos. 
Ensinou-lhe seu ofício 
de carpinteiro, ensinou-
lhe os costumes judai-
cos, orientou-lhe sobre 
a leitura das Escrituras. 
Quando Jesus completou 
12 anos de idade, retor-

nou a Jerusalém para que o menino parti-
cipasse da cerimônia prevista aos meninos 
judeus. Lá, Jesus fez sua primeira leitura 
da Sagrada Escritura; os que o ouviam 
ficaram admirados de sua eloquência e 
sabedoria. Após esse acontecimento, nada 
se fala mais de José; certamente, ao falecer 
e retornar ao Pai, deixou saudades, fez Je-
sus chorar.
A Igreja lhe é grata; São José é Patrono 
Universal da Igreja Católica. Em seu dia, 
todos nós, homens, não importa o nosso 
nome de batismo, nos tornamos José.

Leigos Saletinos
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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

Gotas de Espiritualidade Saletina

Jorge Marquesi
Leigo Saletino

A presença e a atividade 
dos Leigos Saletinos se 
acentuam, cada vez mais, 

através de sua participação nas 
comunidades aonde atuam, já 
que estão, praticamente, em ou-
tras pastorais e movimentos.

Apoio às comunidades em for-
mação, e com a devoção a Nossa 
Senhora da Salette, bem como 
utilização dos modernos meios 
de comunicação, visita a novas 
comunidades, hospitais, creches 
e prisões, implantação de progra-
mas de sustentabilidade e preser-
vação do meio ambiente, sempre 
levando a imagem e a mensagem 
de Nossa Senhora da Salette, 
num trabalho contínuo de com-
partilhamento de sua devoção a 
todos os povos.

E, entre estas atividades, com 
certeza, uma das mais importantes, 
seja tornar conhecido, é o carisma da 
Reconciliação, que é um ato profun-
do de perdão, donde nasce a paz. O 
mundo carece de reconciliação: en-
tre países, entre culturas, religiões, 
raças, níveis sociais, casais, pais e 
filhos, patrões e operários, clubes, 
vizinhos, partidos políticos, ideo-
logias, etc. A família de Deus vive 
se atritando.   Deus não gosta disto. 
Deus Pai é o eterno reconciliador e 
nos convida a sermos reconciliados 
e reconciliadores para promover a 
paz (2 Cor 5, Mt 5).

No dicionário, “Reconciliação” é o 

O IDEAL DA RECONCILIAÇÃO    

ato ou efeito de reconciliar, fazer as 
pazes. Reatamento de amizade. Per-
dão dos pecados. Bênção em templo 
profanado. O ato pelo qual Jesus 
Cristo reconciliou os homens com 
Deus. Restituir a Graça de Deus.

DEUS, UM PAI 
 RECONCILIADOR

 Todos os 73 livros da Bíblia, (46 do 
Antigo Testamento e 27 do Novo 
Testamento) falam do perdão de 
Deus e orientam os homens através 
dos tempos a viver em paz cons-
tante ou na busca desta paz. “Deus 

está em Jesus Cristo, reconci-
liando o Mundo”. (2 Cor 5,19). 

JESUS CRISTO É O 
 RECONCILIADOR

Ao nos reconciliar com Deus, Je-
sus nos torna capazes de nos re-
conciliar uns com os outros, num 
gesto de perdão compartilhado. 
Jesus nos redimiu fazendo-se ex-
piação por nossos pecados. “Por 
isso, se alguém está em Cristo, é 
uma nova criatura.   Tudo vem 
de Deus que nos reconciliou con-
sigo pelo Cristo e no confiou o 
ministério da reconciliação. Em 
nome de Cristo, nós vos suplica-
mos, deixai-vos reconciliar com 
Deus”. (2 Cor 5,17–10)

LEMBRE-SE: Nunca é tarde de-
mais para: Dar um Sorriso; um 
acolhimento; um bom conselho; 

perdoar; um aperto de mão; um 
bom dia; esquecer ofensas; renascer; 
gestos de amizade; estender a mão; 
uma oração; compreender; abrir o 
coração; dividir o amor; amar... “Eis 
que eu vos dou o meu novo man-
damento: Amai-vos uns aos outros 
como eu vos amei”. (Jo 13, 34)

Nossa Senhora da Salette, Recon-
ciliadora dos pecadores, rogai sem 
cessar por nós que recorremos a vós.


