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Nossos jovens levaram um gesto 
de carinho aos desabrigados.

BINGO DE BOTECO
Foi uma boa experiência. O Salão de Festas estava cheio.

ANIVERSÁRIO DO PADRE 
MARCOS ALMEIDA

Padre Marcos Almeida, nosso 
Pároco e Reitor, comemorou 
seu 45º. Aniversário, com 
direito a trovadores.

ETAPA DE FORMAÇÃO 
DE LEIGOS SALETINOS

Nova turma de leigos 
saletinos passou pela 4ª. 
Etapa de Formação. Em 
agosto, a 5ª. e última Etapa 
de Formação.

AÇÃO SOCIAL DOS 
JOVENS
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Pe. Marcos Almeida, ms
Pároco e Reitor

Antes de falar do título, quero lembrar 
das Mulheres que disseram “sim” 

para a vida e comemoram seu dia neste 
mês, mês de Maria. Quero dar Graças por 
todas as Mães que, com coragem e respon-
sabilidade, amam, geram vida, no ventre 
ou no coração, amamentam, criam e edu-
cam. A estas Senhoras da Família, todo ca-
rinho, respeito e admiração, hoje e sempre.

Agora sobre as “Marcas”. Um barco ao 
passar pela água deixa ondas que logo 
desaparecem. Logo após passar é como se 
não estivesse estado ali. Podemos compa-
rar esta situação àqueles que não deixam 
obras ao passar pela vida. Nós devemos ser 
instrumentos para a realização das obras. 
Sozinhos realizamos muito pouco, quase 
nada. Pela Graça do Pai, e de graça, nós re-
cebemos “talentos”. Não importa quantos, 
cinco, dois, um. O importante é o que faze-
mos com eles. Nós os multiplicamos parti-
lhando ou escondemos por medo? Que res-
posta queremos ouvir do “patrão”: “Venha 
participar da minha alegria ou joguem-no 
lá fora, na escuridão”? Na catequese sobre 
o Batismo, feita na Audiência Geral em 
14.01.2014, o Papa Francisco disse: “Nin-
guém se salva sozinho. Somos uma comu-
nidade de fieis, somos Povo de Deus e nesta 
comunidade experimentamos a beleza de 

MARCAS!
compartilhar a 
experiência de 
um amor que 
nos precede 
a todos, mas 
que ao mes-
mo tempo nos 
pede para ser 
«canais» da 
graça uns para 
os outros, ape-
sar dos nossos 
limites e peca-
dos.” 

Quem tiver ouvidos que ouça! Convido 
todos a refletir sobre as palavras do Papa 
Francisco, principalmente neste mês em 
que vamos celebrar o Pentecostes. Que este 
“Fogo” que fez arder os corações dos discí-
pulos de Emaús e pousou sobre as cabeças 
dos Apóstolos também possa nos ajudar a 
ouvir e responder o chamado: “Vinde, meus 
filhos não tenhais medo”. Este pedido é 
para as vocações sacerdotais e também para 
nós leigos. Feliz Dia das Mães e Feliz Fes-
tas com datas móveis, que acontecem neste 
mês. A todos, juntos, misturados, com Saú-
de, Paz e Alegria!

José Carlos Ávila Aira
Grupo de Coordenação do CPP

Querido Irmão, querida Irmã, estamos 
iniciando o mês de maio e, para nós, ca-

tólicos, o mês de maio é conhecido como Mês 
de Maria. Um mês inteirinho para homena-
gear aquela a quem, para nós, se tornou mo-
delo de escuta e obediência à vontade do Pai. 
Muitos crescemos cantando “mãezinha do céu, 
eu não sei rezar, ou só sei dizer, que eu quero te 
amar; azul é teu manto, branco é teu véu; mãezi-
nha, eu quero te ver lá no céu...”; e, através des-
se amor, fomos aprendendo a rezar do jeito 
dela: na escuta e no serviço. Mas, neste ano, 
além do mês de Maria, maio é também oca-
sião de celebrarmos diversas festas móveis 
que têm, na Páscoa, a sua data referencial:

Ascensão do Senhor: esta solenidade é cele-
brada quarenta dias após a Páscoa e recorda 
a “subida” de Jesus para junto do Pai, onde 
está sentado à sua direita (Mc 16,19);

Pentecostes: Como o próprio nome indica 
(penta, cinquenta em grego), é celebrado 
50 dias após a Páscoa e, nele, celebramos o 
cumprimento da promessa feita por Jesus de 
que não nos deixaria órfãos, mas que, man-
daria o Paráclito, o Defensor, o Advogado, 
portanto, a “descida” do Espírito Santo so-
bre a igreja (At 2). Essa, faz parte das três 
principais festas do cristianismo, junto com 
a Páscoa e o Natal;

Festa da Santíssima 
Trindade: celebrada 
no primeiro domingo 
após a festa de Pen-
tecostes, é conhecida 
como a festa da famí-
lia de Deus. Somos 
convidados a renovar 
o nosso compromisso 
batismal: “ Ide, pois, e 
ensinai a todas as nações; 
batizai-as em nome do 
Pai, do Filho e do Espíri-
to Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos 
prescrevi. Eis que estarei convosco todos os dias, 
até o fim” (Mt 28, 19-20);

Corpus Christi: Celebrada sempre 60 dias 
após a Festa da Páscoa, ou seja, na primeira 
quinta feira após a festa da Santíssima Trin-
dade, da presença tendo sua origem no ano 
de 1264. É o único dia do ano que a Eucaris-
tia (Corpo de Cristo) sai em procissão pelas 
ruas da cidade como manifestação pública 
da fé.

Como pudemos ver, razões não faltam para 
que, juntos, vivamos toda essa experiência 
de fé. Contamos com a sua presença, unidos 
na prece.
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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

A imagem milagrosa de Nossa Se-
nhora Aparecida foi encontrada 
no rio Paraíba do Sul, no ano de 
1717, quando três pescadores re-
colheram na rede de pesca o cor-
po de uma imagem quebrada na 
altura do pescoço. Num segundo 
lance de rede, pescaram a cabeça 
da mesma imagem. Juntando as 
duas partes, viu-se que se tratava 
da Senhora da Conceição. Depois 
do encontro da imagem, a pesca 
de peixes foi abundante e os pes-
cadores intuíram a presença e ação 
de Deus naquele singular evento. 
No próximo ano, celebraremos os 
300 anos de bênçãos e graças con-
cedidas pela intercessão da Mãe 
Aparecida. 

Para oportunizar a todos nós, a 
participação em comemoração 
tão importante para toda a Igreja 
do Brasil, o Santuário Nacional de 
Aparecida promove o Jubileu “300 
anos de bênçãos”, com uma pro-
gramação devocional e obras de fé 
que vão nos preparar para o gran-
dioso tricentenário e a peregrina-
ção da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida em todas as dioceses do 
Brasil (Cf. www.a12.com). 

Nossa Arquidiocese está partici-
pando da preparação do Tricen-
tenário e no dia 1º de maio, por 
ocasião da Romaria da Arquidio-
cese a Aparecida, recebemos seis 
imagens peregrinas para as seis 

300 ANOS DE BÊNÇÃOS

Regiões episco-
pais e uma para 
o Vicariato para 
a Educação e 
Universidade. 

No mesmo dia, 
1º de maio, na 
igreja de San-
t’Ana, durante 
a Santa Missa 
das 18h00, a 
imagem pere-
grina de Nossa 
Senhora Apare-
cida foi acolhida na nossa Região 
Episcopal com uma bela celebra-
ção. No mês de maio, a imagem 
peregrina percorrerá as paróquias 
do Setor Sant’Ana e, nos meses 
seguintes, as paróquias dos ou-
tros Setores de nossa Região, até o 
mês de fevereiro de 2017, quando 
concluiremos a peregrinação com 
uma grande celebração regional 
em honra à Rainha e Padroeira do 
Brasil. 

Vamos nos preparar com fé para 
acolher aquela que fez uma excep-
cional peregrinação da fé e repre-
senta um ponto de referência cons-
tante para a Igreja. Ela deixou-se 
conduzir pelo Espírito, através de 
um itinerário de fé, rumo a uma 
destinação feita de serviço e fecun-
didade (Cf. EG 287). 

Esta peregrinação está em pro-

funda unidade com a celebração 
do Ano da Misericórdia, porque 
a Virgem Maria é a Mãe da Mise-
ricórdia, e a peregrinação da ima-
gem é um convite muito especial a 
todos nós para refugiarmo-nos sob 
o manto da Mãe da Misericórdia. 

Vamos fixar n’Ela o olhar para 
que nos ajude a anunciar a todos 
a mensagem da salvação e para 
que os novos discípulos se tornem 
operosos evangelizadores. Sempre 
que olhamos para a Mãe e Rainha 
do Brasil, voltamos a acreditar na 
força revolucionária da fé, da Pala-
vra, da ternura e do afeto (Cf. EG 
287-288). 

Vamos juntos dizer em cada pa-
róquia: Dai-nos a benção ó Mãe 
querida... 
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MÃES, DOUTORAS PARA SEMPRE

Certo dia, uma mulher foi 
renovar sua carteira de 

motorista. Quando lhe per-
guntaram qual era a sua pro-
fissão, ela hesitou. Não sabia 
bem como se classificar. O 
funcionário insistiu: “O que 
eu pergunto é se tem um tra-
balho.” 

- “Claro que tenho um tra-
balho”, exclamou a mulher. 
“Sou mãe”! 

- “Nós não consideramos 
isso um trabalho. Vou co-
locar dona de casa”, disse o 
funcionário friamente.

Uma amiga dessa mulher 
soube do ocorrido e ficou 
pensando a respeito por al-
gum tempo. Num determi-
nado dia, ela se encontrou 
numa situação idêntica. A 
pessoa que a atendeu era 
uma funcionária de carreira, 
segura, eficiente. O formulá-
rio parecia enorme, intermi-
nável. A primeira pergunta 
era: “Qual é a sua ocupa-
ção?” Essa mulher pensou 
um pouco e, sem saber bem 
como, respondeu: “Sou dou-
tora em desenvolvimento 
infantil e em relações huma-
nas.” A funcionária fez uma 
pausa e depois de ter anota-
do tudo, perguntou: “O que é 
que a senhora faz exatamen-
te?” Sem qualquer traço de 
agitação na voz, com muita 
calma, a mulher explicou: - 
“Desenvolvo um programa 
a longo prazo, dentro e fora 
de casa”.

E, pensando na sua família, 
ela continuou: “Sou respon-
sável por uma equipe e já 
recebi três projetos. Trabalho 

JOVENS DA SALETTE

Certamente, o dia 10 de 
abril passado será lem-

brado por muito tempo por 
jovens aqui da Paróquia 
Nossa Senhora da Salette. 
No segmento deixado pelo 
Papa Francisco, durante 
a Jornada Mundial da Ju-
ventude, ocorrida na cida-
de do Rio de Janeiro (RJ) 
em 2013, na qual afirmava: 

“Não tenham medo de ir e 
levar Cristo para todos os 
ambientes, até as perife-
rias existenciais, incluindo 
quem parece mais distante, 
mais indiferente. O Senhor 
procura a todos, quer que 
todos sintam o calor da 
Sua misericórdia e do Seu 
amor”.

Devidamen-
te orientados 
e assistidos 
pela coor-
denação da 
Pastoral, es-
ses jovens 
paroquianos 
participaram 
de uma ação 

em regime de dedicação ex-
clusiva. O grau de exigência 
é de 14 horas por dia, às ve-
zes até 24 horas”. À medi-
da que ia descrevendo suas 
responsabilidades, a mulher 
notou o crescente tom de 
respeito na voz da funcio-
nária, que preencheu todo o 
formulário com os dados for-
necidos. Quando voltou para 
casa, a mulher foi recebida 
por sua equipe: uma meni-
na com 7 anos, outra com 3 
e, subindo ao andar de cima 
da casa, ela pôde ouvir o seu 
mais novo projeto: um bebê 
de seis meses, testando uma 
nova tonalidade de voz. Fe-
liz, a mulher tomou o bebê 
nos braços e pensou na glória 
da maternidade, com suas 
múltiplas responsabilidades. 
E horas intermináveis de de-

dicação... “Mãe, 
onde está meu sapa-
to? Mãe, me ajuda a 
fazer a lição? Mãe, 
o bebê não para de 
chorar. Mãe, você 
me busca na escola? 
Mãe, você vai assis-
tir a minha dança? 
Mãe, você compra? 
Mãe...”

Sentada na cama, a 
mulher pensou: “Se era dou-
tora em desenvolvimento 
infantil e em relações huma-
nas, o que seriam as avós?” 
E logo descobriu um título 
para elas: doutoras-sênior 
em desenvolvimento infantil 
e em relações humanas. As 
bisavós, doutoras executivas 
sênior. As tias, doutoras-as-
sistentes. E todas as mulhe-

res, mães, esposas, amigas e 
companheiras: doutoras na 
arte de fazer a vida melhor. 
Num mundo em que se dá 
tanta importância aos títu-
los, em que se exige sempre 
maior especialização, na área 
profissional, torne-se uma es-
pecialista na arte de amar.

Autor desconhecido

social nas imediações do 
Terminal Santana do Me-
tro. Esse grupo de jovens 
é representado por 38 cris-
mandos – jovens que se 
preparam para o Sacramen-
to do Crisma – e 25 jovens 
já crismados, que atuam 
como catequistas. A pro-
gramação pastoral prevê 
uma atividade semelhan-
te a cada semestre do ano, 
além dos encontros sema-
nais que precedem a Mis-
sa Dominical das 11h e do 
Dia de Formação, marcado 
para 19.06.2016, na Casa de 
Formação dos Missionários 
Saletinos, aqui em São Pau-
lo (SP).
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CAPELA SANTA CRUZ
Página quase independente; diferente, que é da gente. Leia e passe para frente!

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

FIQUE POR DENTRO

A Páscoa, aqui no Bra-
sil, ocorre após a 

Primavera. Assim, a na-
tureza se renova e mos-
tra toda sua exuberância. 
Também nós, como se-
guidores de Jesus, deve-
mos nos renovar e nos 
transformar. Durante a 
Páscoa morremos para 
o pecado e elevamo-nos 
triunfantes com Cristo, 
em um relacionamento 
de amor sem limites rumo à vida 
eterna, onde o pecado, a dor e a 

As nossas despesas são como no 
seu condomínio: Taxas, licen-

ças, impostos, luz, água, telefone, 
segurança, funcionários, encargos, 
reparos, etc. E ainda mais: objetos 
litúrgicos, vestimentas, folhetos, 
impressos e caridade. É nisso que 
a Capela aplica o seu   Dízimo!   Ba-
lancetes à disposição na Secretaria

Aconteceu em abril: meia dúzia 
de fiéis chegaram firmes às 80 ou 
mais primaveras. Os   mais novos, 
outra meia dúzia, estão se adap-
tando muito bem, acontece que o 
nosso coral – A voz da Santa Cruz 
– agora enriquecido pelo violão e 
voz da Neuza, precisa de um te-
cladista para o lugar da Carmen, 
que está de mudança. No outro 
coral – Canta Cruz – o Domingos 
está contratando um cantor mirim. 
Vai acontecer neste mês de Maria: 
teremos festa para Nossa Senhora 
de Fátima, Dia das Mães e corpus 
Christi, cuja procissão tradicional-
mente sai da Capela e segue até o 
Santuário. Nessa mesma semana 
alguns fiéis daqui e do Santuário 
peregrinarão até o seminário Mar-
celino Ramos.   

BREVE EDITORIAL

Destarte, com devida vênia do nosso 
Editor Chefe, atrevo-me a convidá-
lo a uma reflexão aos textos deste 
Informativo, assim como aos editados 
por cristãos de boa fé, nos meios 
de comunicação impressa. Penso 
que todos têm um objetivo comum: 
anunciar a Boa Nova. Mas, penso 
também, que todos têm as mesmas 
dificuldades: qual o público alvo? 
Como atingi-lo? Isso sem contar com 
a soberba irresistível que todos nós, 
“escrivinhadores”, temos por sermos 
donos da verdade.
Imaginando que o leitor é culto, 
erudito, outras vezes o imaginamos 

limitado e restringimos a mensagem 
em frases feitas e vazias. Mas, caro 
leitor, reflita conosco: Se o propósito 
comum é “transmitir a Boa Nova”, 
cada um do seu jeito, que diremos 
dos pioneiros escribas Marcos, 
Matheus, Lucas e João?  Que diremos 
das cartas de Paulo, Pedro e tantos 
outros? Concluímos que tinham as 
mesmas dificuldades e outras mais. 
Apenas eram livres da soberba, são 
os legítimos merecedores de crédito e 
nunca receberam uma moeda   pelos 
direitos autorais. Por isso, prefiro 
os que não são “profissionais da fé” 
aos que vivem da venda de livros. 
Prefiro ler os que têm intenção 
dê “acrescentar uma letrinha no 
livro da implantação do Reino de 
Deus, mesmo com “pecadilhos” 
gramaticais. Estes textos, aqui no 
Informativo, nos convocam a assumir 
nosso lugar na família, no trabalho e 
na comunidade; são um chamamento 
para nos colocarmos no nosso lugar. 
Nunca a frente Dele. Muito menos 
atrás, só assistindo, mas sempre “ao 
lado de Deus”, ajudando-O. Leia-os 
com o coração, Penso que assim fica 
melhor para ´escribas ‘, editores e 
leitores.         

João Bosco
Leigo saletino

PÁSCOA E RENOVAÇÃO

morte não existem. De-
pois da ressurreição do 
Cristo, não existe peca-
do, decepção, ou difi-
culdade que tenhamos 
passado   capaz de supe-
rar essa fé emanada da 
Santa Cruz. Deixemos 
que o Espírito Santo nos 
conduza a vivermos um 
novo ciclo, rico de espe-
rança.

Síntese do texto e reflexão  
de Tales Rafael
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Comunidade em Revista

Dia 09/04

Dia 22/04

Foi celebrado após a Missa das 19h30, no Salão de Festas e com 
a presença de paroquianos, que levaram o abraço amigo a nosso 

Pároco e Reitor. Feliz com a recepção e até com a surpresa do grupo 
de trovadores que entoaram algumas canções. Recém-chegado para 
sua nova residência religiosa, Padre Marcos Almeida vai imprimin-
do seu ritmo e suas decisões, conseguindo o apoio da comunidade. 
Muita saúde, muita paz e muita sabedoria em seu novo mandato, 
e parabéns pelo seu “sim”, tão vigoroso quanto o “sim” de Maria.

CATEQUESE

No início de abril ain-
da foi possível aco-

lher algumas inscrições 
em todos os segmentos 
da Catequese: crianças, 
jovens e adultos. Os ca-
tequistas, cônscios de 
sua responsabilidade 
de levar a Mensagem e 
o próprio Jesus Cristo 

àqueles que ainda não o 
conhecem. Daqui para a 
frente, o compromisso 
da Catequese se intensi-
fica, passando por tardes 
e dias de formação, além 
dos encontros semanais, 
visando preparar pais, 
crianças, jovens e adultos 
para a Eucaristia.

QUARTA ETAPA DE FORMAÇÃO
Em todo o Brasil, à exceção 
da Região Norte, a Família 
Saletina – missionários 
e leigos saletinos – 
desenvolveram a quarta 
Etapa de Formação de 
Leigos Saletinos, turma 
2015/2016. O tema dessa 
Etapa foi “A Solidariedade 
Reconciliadora”, tendo 
como subtemas Leitura 
da Realidade, Os Apelos 
e Sofrimentos de Hoje, A 
Igreja e suas Respostas e 
o Compromisso Cristão. 
Cada Etapa de Formação 
tem um aprofundamento 
bíblico; nesta Etapa o tema 
foi “Maria de Nazaré”. 
Especificamente para a 
Região Sudeste do País – 

Estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais 
– nas localidades em que há 
grupos de leigos saletinos, 
a Etapa foi conduzida pelo 
Padre Luciano Batista, 
nosso Vigário Paroquial, 
e pelos leigos saletinos, 
Nelson Velloso e Mario 
Apone, tanto aqui em 
São Paulo (SP), quanto 
em Pompéu (MG). Em 
agosto, no primeiro final de 
semana, a Quinta e última 
Etapa de Formação dessa 
turma ocorrerá na cidade 
de Pompéu (MG), com a 
presença do Coordenador 
Provincial dos Missionários 
Saletinos, Padre Edegard 
Silva Júnior.

A noite desse sábado 
esteve convidativa 

a sair de casa. E houve 
um endereço certo: Sa-
lão de Festas do Santuá-
rio Salette, 20h. A Equi-
pe de Eventos acertou 
na decoração, desde os 
ornamentos, passando 
pelo ambiente musical e 
pela intensidade de luz. 
Tudo remetia a um Bote-
co de boa qualidade, ali, 

BINGO DO BOTECO
quando o Baixo Bexiga 
irradiava emoções, con-
versas e discussões, cla-
ro, com uma boa dose de 
cerveja gelada e os quitu-
tes que todo bom Boteco 
oferece a seus clientes. 
Casa cheia, animação e 
participação da comuni-
dade de fieis. A ideia foi 
boa; novas atrações são 
aguardadas.

ANIVERSÁRIO DO PADRE MARCOS ALMEIDA
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Dia 23/04 Dia 26/04

15/5 – Pentecostes:
- As Equipes de Liturgia se prepararam para a 

celebração;

18/5 – Bênção do Papa Francisco à imagem de 
Nossa Senhora da Salette:

- Cerimônia será transmitida pela Rádio e TV do 
Vaticano, às 05h, horário de Brasília;

- Até o fechamento desta edição, não se tinha a 
confirmação da transmissão ao vivo por alguma 

rede católica de TV, aqui do Brasil;

22/5 – Santíssima Trindade:
- As Equipes de Liturgia se prepararam para a 

celebração;

25/5 – Romaria de Corpus Christi – Santuário 
Salette de Marcelino Ramos (SP):

- Pela 25ª. vez, de forma consecutiva, a Romaria 
seguirá para celebrar a grande data litúrgica;

- Os Romeiros daqui de São Paulo (SP) são 
esperados pela comunidade gaúcha, com muito 

carinho;

26/5 – Corpus Christi:
- Procissão às 15h, saindo da Capela Santa Cruz.

VEM AÍ...

DIA DE FORMAÇÃO

Formação para leigos 
tem sido uma cons-
tante dentro de nossa 
Igreja, desde o encer-
ramento do Concílio 
Vaticano II, há 50 anos. 
A CNBB – Conferência 
Nacional dos Bispos 
do Brasil tem feito a 
sua parte, quer na edi-
ção de livros específi-
cos, quer no estímulo 
dado tanto aos religio-
sos quanto aos leigos. 
A Região Episcopal de 
Sant’Ana tem sido um 
ponto de apoio expres-
sivo para a formação 
de leigos, através dos 
Bispos Auxiliares que 
por aqui passaram, 
desde Dom Paulo Eva-
risto Arns, Dom Joel 
Cataplam, Dom Odilo 
Scherer, Dom Joaquim 
Carreras e, atualmente, 
Dom Sergio de Deus. 
Neste dia, em suas de-
pendências, aconteceu 
uma formação desti-

nada aos agentes de 
pastorais que cuidam 
do relacionamento fa-
miliar. Um dos pales-
trantes, Padre Bolívar 
Hauck, nosso Vigário 
Paroquial, discorreu 
sobre os Sacramentos. 
A Região Episcopal 
de Sant’Ana também 
é uma das pioneiras 
na formação de leigos, 
disponibilizando Cur-
sos de Teologia para 
Leigos e Cursos de 
Evangelização. Vários 
paroquianos daqui fa-
zem esses cursos. A 
Igreja, em todo o mun-
do, divulga e intensi-
fica essa formação, já 
que, apenas a devoção, 
nos dias atuais, não é 
suficiente para uma 
boa Evangelização e 
missão apostólica. Há, 
cada vez mais, a neces-
sidade urgente de for-
mação.

 REUNIÃO DO CPP – CONSELHO 
PAROQUIAL DE PASTORAIS

Nessa reunião foram 
delineados os pro-

cedimentos para a Feira 
Pastoral que acontecerá 
nos finais de semana de 
21/22 e 28/29 de maio 
e 4/5 e 11/12 de junho. 
Em cada final de sema-
na haverá apresentação 
de um vídeo, mostrando 
a estrutura da Paróquia 
como um todo e o plan-
tão dos agentes de pas-
torais dos segmentos de 
Serviço, Diálogo, Anún-
cio e Testemunho. O ob-

jetivo é mostrar, a toda a 
comunidade, como a Pa-
róquia de Nossa Senhora 
da Salette, constituída 
pelo Santuário Salette e 
pela Capela Santa Cruz, 
desenvolve suas ativida-
des através dos religio-
sos saletinos para aqui 
designados, dos leigos 
devidamente preparados 
para suas funções e por 
todos os colaboradores e 
benfeitores, a maioria de 
forma anônima.
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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

DE FERNANDO 
PESSOA...

Posso ter defeitos, viver an-
sioso e ficar irritado algumas 

vezes, mas não esqueço de que 
minha vida é a maior empresa 
do mundo. E que posso evitar 
que ela vá à falência.

Ser feliz é reconhecer que vale a 
pena viver, apesar de todos os 
desafios, incompreensões e pe-
ríodos de crise. Ser feliz é deixar 
de ser vítima dos problemas e se 
tornar um autor da própria his-
tória. 

É atravessar desertos fora de si, 
mas ser capaz de encontrar um 
oásis no recôndito da sua alma.

É agradecer a Deus cada manhã 
pelo milagre da vida.

Ser feliz é não ter medo dos pró-
prios sentimentos.  É saber falar 
de si mesmo. 

É ter coragem para ouvir um 
“não”. É ter segurança para re-
ceber uma crítica, mesmo que 
injusta.

Pedras no caminho? Guardo to-
das, um dia vou construir um 
castelo...

Ser Feliz!

No recente processo de impeach-
ment contra a Presidente Dilma 

Roussef, a Câmara Federal propor-
cionou um festival de asneiras e ba-
nalidades, além de nos mostrar um 
desfile de erros grosseiros no uso de 
nossa Língua Pátria. Alguém, talvez, 
em algum tempo, se dará ao trabalho 
de escrever um livro sobre isso; em al-
guns momentos ficou a impressão de 
que a concordância verbal foi abolida 
de nossa Língua. Saindo do ambien-
te da Câmara Federal, já que eles não 
nos merecem, anotamos aqui alguns 
erros por nós cometidos, de forma 
muito grosseira:

- Caderno aspiral; o correto é caderno 
com espiral;

- A mala está leviana; o correto é A 
mala está leve. A propósito, o ami-

go leitor já viu alguma mala impru-
dente?

- Estou quites com o Serviço Militar; 
o correto é Estou quite com o Servi-

ço Militar. É bom que todos nós, es-
tejamos quites com o Serviço Militar.

- O motorista embriagado perdeu a 
direção do veículo. Neste exemplo, 

duas correções: primeiro, não se deve 
dirigir embriagado; e, segundo, a fra-
se correta é O motorista embriagado 
perdeu o controle do veículo. Se bem 
que embriagado, não só o motorista, 
mas qualquer um de nós, podemos 
perder o rumo, não saber ao certo 
onde nos encontramos ou para onde 
vamos.

A Catequese Familiar promoveu, no 
início deste mês, uma Tarde de 

Formação para pais e crianças que estão 
se preparando para a Eucaristia. O tema 
foi Explicação da Missa. Muitos pais, 
comentando o tema, mostraram-se en-
tusiasmados com a riqueza de detalhes 
e informações detalhadas pelo Padre 
Marcos Almeida, durante a explana-
ção. O texto explicado foi baseado no 
livro “Missa – Celebração do Mistério 
Pascal de Jesus”, de autoria do Padre 
Humberto Robson de Carvalho e edita-
do pela Paulus. Este livro é um subsídio 
prático para o fiel cristão compreender 
e celebrar melhor a Eucaristia. Com lin-
guagem acessível, o conteúdo está fun-
damentado nos principais documentos 
da Igreja e em respeitados estudiosos 
da Liturgia. Indicado para todos os cris-
tãos, em especial aos catequistas dos 
vários segmentos. À venda na Loja La 
Salette.
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Santos do Mês Gizela

Dia 13

Dia 26

Em 1432 a Itália vivia uma épo-
ca marcada por divisões polí-
ticas e religiosas e agitada por 

facções, traições e crimes. Foi nesse 
cenário de desolação que, no dia 26 
de maio de 1432, uma segunda-feira, 
às 17h, que Nossa Senhora apareceu 

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA

Em 13 de maio de 1917, Lúcia, 
Francisco e Jacinta, três crian-
ças de 10, 9 e 7 anos respecti-

vamente apascentavam um pequeno 
rebanho na Cova da Iria, Freguesia 
de Fátima, hoje diocese de Leiria-Fá-
tima. Por volta do meio dia, depois 
de rezarem o terço, brincavam cons-
truindo uma pequena casa de pedras 
soltas, no local onde hoje se encontra 
a Basílica. De repente, viram uma luz 
brilhante e julgaram ser um relâm-
pago, decidiram ir embora, mas logo 
abaixo outro clarão iluminou o espa-
ço. Foi quando viram uma “Senhora 
mais brilhante que o sol”, de cujas 
mãos pendia um rosário branco. A Se-
nhora disse aos pastorzinhos que era 
necessário rezar muito e convidou-os 
a voltarem à Cova da Iria todo dia 13 
durante mais cinco meses consecuti-
vos, e àquela mesma hora. As crianças 
assim fizeram, e nos dias 13 de junho, 
julho, setembro e outubro, a Senhora 
voltou a aparecer na Cova da Iria para 
falar com eles. No dia 13 de agosto 
as crianças foram levadas para Vila 

Nova de Ourém pelo 
Administrador do Con-
celho, então a aparição 
se deu no sítio dos Vali-
nhos no dia 19.  Em 13 de 
outubro, na última apa-
rição e na presença de 
cerca de 70.000 pessoas, 
a Senhora disse que era 
a “Senhora do Rosário” 
e pediu que fizessem ali 
uma capela em sua hon-
ra. Depois da aparição, 
todos os presentes ob-
servaram o milagre pro-
metido às três crianças 
em julho e setembro: “o 
sol, assemelhando-se a um disco de 
prata, podia ser olhado sem dificul-
dade, e girava sobre si mesmo como 
uma roda de fogo, parecendo preci-
pitar-se na terra”. Lúcia já era freira 
quando Nossa Senhora apareceu-lhe 
novamente em 10 de dezembro de 
1925 e em 15 de fevereiro de 1926 no 
Convento de Pontevedra, na Espanha 
e, mais uma vez na noite de 13 para 

14 de junho de 1929, no Convento de 
Tuy. Pediu a devoção dos cinco pri-
meiros sábados - rezar o terço, medi-
tar nos Mistérios do Rosário, confes-
sar-se e receber a Sagrada Comunhão 
em reparação dos pecados cometidos 
contra o Imaculado Coração de Maria 
e a Consagração da Rússia, ao mesmo 
Imaculado Coração.

NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO
para a camponesa Joaneta Varoli, em 
Caravaggio. Ela avistou uma senhora 
que, segundo ela, parecia uma rainha, 
porém muito bondosa. A senhora 
apresentou-se como “Nossa Senhora” 
e disse: “Tenho conseguido afastar do 
povo cristão os merecidos e iminentes 

castigos da Divina Justiça, e 
venho anunciar a Paz”. Nos-
sa Senhora pediu que o povo 
voltasse a fazer penitência, 
que jejuasse às sextas-feiras e 
que fossem orar na igreja, no 
sábado à tarde, em agradeci-
mento pelos castigos afasta-
dos. Pediu, também, que fosse 
erguida uma capela em sua 
honra. No local da aparição 
brotou uma fonte de água lím-
pida e abundante e nela, até os 

dias de hoje, muitos doentes recupe-
ram a saúde. Joaneta levou ao povo e 
aos governantes o recado da Virgem 
Maria e, em nome dela, solicitou os 
acordos de paz. Apresentou-se a Mar-
cos Secco, senhor de Caravaggio, ao 
Duque Felipi Maria Visconti, senhor 
de Milão, ao imperador do Oriente, 
João Paleólogo, com o intuito de unir 
a igreja dos gregos com a Igreja de 
Roma. Em suas visitas levou ânforas 
com água da fonte sagrada e curas ex-
traordinárias aconteceram, o que pro-
vou a veracidade da aparição. Enfim, 
a paz aconteceu. Sobre Joaneta, após 
cumprir a missão de transmitir a men-
sagem de Maria, os historiadores pou-
co ou nada falam. Por alguns anos foi 
visitada a casa onde ela morou e, com 
o tempo caiu no anonimato.
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2206-4435

ANDORRA

A E x o r t a ç ã o 
A p o s t ó l i c a 
Pós-Sinodal, 

de autoria do Papa 
Francisco, denomi-
nada “Amoris Lae-
titia” – A Alegria 
do Amor – também 
identificada como 
Documentos Ponti-
fícios No. 24 – versa 
sobre o amor na fa-
mília. Da mesma for-
ma que Jesus Cristo interpretava 
o Antigo Testamento, sob a ótica 
de Deus, sem lhe alterar alguma 
vírgula, o Papa Francisco, relê 
e interpreta a doutrina da Igre-
ja, também sob a ótica de Deus, 
com seu eterno olhar misericor-
dioso, sem lhe alterar sentido, 
forma ou conteúdo.

Com muita coragem e discerni-
mento aborda temas importan-
tes no dia a dia da Igreja e das 

AMORIS LAETITIA – A ALEGRIA 
DO AMOR

famílias. O Capítulo 
VIII, em especial, 
permite-nos acompa-
nhar, discernir e inte-
grar a fragilidade de 
situações complexas 
e irregulares. Diante 
dessas situações há 
que se considerar as 
situações atenuantes 
e o uso do discerni-
mento pastoral, ou 
seja, cada caso é um 

caso diferente, já que a norma 
não pode contemplar todos os 
casos em si mesma.

O clero e a comunidade laica, 
têm que reler as situações com-
plexas e irregulares existentes na 
sociedade, e se perguntar: “Como 
é que Deus quer que eu aja diante 
dessas situações”? Este documen-
to se impõe; precisa ser o livro 
de cabeceira de todo cristão.

As estruturas sociais 
injustas têm rosto e 

nome: são as diversas fa-
ces dos pobres e excluídos 
das sociedades ditas mo-
dernas, que perambulam 
pelas ruas das cidades. 
Um dado recente, divul-
gado pela Prefeitura de 
São Paulo, diz que há cer-
ca de 16.000 moradores 
de ruas, isto, sem contar 
os milhares que vivem na 
periferia das existências 
sociais, em condições de 
subemprego, sem saúde, 
sem educação, sem segu-
rança e sem saneamento 
básico, o mínimo necessá-
rio para uma vida melhor.

Um olhar misericordio-
so para essas estruturas 
injustas é necessário. A 
solução dos problemas 
também está em nós, e 
não apenas nos governos 
em seus diversos níveis. 
O Documento de Puebla 
– Conferência Episcopal 

ROMARIA A CALDAS NOVAS

Estão em andamento as 
tratativas para a Roma-
ria ao Santuário Salette 

de Caldas Novas (GO), apro-
veitando-se a data de 12 de ou-
tubro próximo, Dia de Nossa 
Senhora Aparecida, Padroeira 
do Brasil. A Romaria sairá no 
próprio dia 12 de outubro, re-
tornando a São Paulo (SP) no 
domingo, dia16. No programa 
está a visita ao Santuário do 

REVELAÇÃO E MISERICÓRDIA 
NOS TEMPOS DE MODERNIDADE

Latino-Americana e do 
Caribe – No. 437, nos lem-
bra que “As situações de in-
justiça e pobreza extrema são 
um sinal acusador de que a 
fé não teve a força necessária 
para penetrar os critérios e 
as decisões dos setores res-
ponsáveis da liderança ideo-
lógica e da organização da 
convivência social e econô-
mica de nossos povos”.

O que nós, cristãos, à luz 
de nossa fé, podemos de 
fato fazer? Pensamos logo 
em grandes projetos e so-
luções, e nos esquecemos 
de que para o primeiro 
quilometro há que se dar 
o primeiro passo. Fico 
com a impressão de que 
o aprendizado vem dos 
mais novos; nossos jovens 
tiveram um olhar miseri-
cordioso sobre essas in-
justiças que nos rodeiam, 
aqui mesmo na região de 
Santana.

Mario Apone

Pai Eterno, além da programa-
ção religiosa e de lazer para os 
dias de permanência na cida-
de turística. Assim que forem 
concluídas as negociações com 
hotel, empresa de transportes 
e Santuário, a lista de adesões 
será colocada à disposição dos 
interessados.

Leigos Saletinos
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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 MAIO

02 Odete Alves Da Silva
 Henrique Patron De Andrade
 Edson Francisco Brazelino
 Ademir Ferreira Pinto
04 Laura Lucena 
05 Enzo Antonio Bertolini
06 Elizabeth A. Puertollano
07 Arlete Bortoliero Sales
 Almira Bezerra Costa
08 Belem Arcanjo Da Silva
	 Odete	Nunes	Girotto
 Gina Dipierri Landert
09	 Ivone	Martins	Nogueira
	 Katia	Guimaraes	De	C.	Lima
10 Eudinice Fiuza Lobo
	 Aquiles	Augusto	Carone
 Maria Anselane 
12 Sueli Prado 
13	 José	De	Aritiméa	Da	Silva
14 Carlos Eduardo Heitmann
	 Ascagno	Chicca	
	 Fabia	Guedes	Veiga
15 Amauri Caetano Monteiro
 Silmara Cosmo  Frois
 Claudio Fernandes Junior
17	 Ana	Maria	Gemignani	Silva
	 Etelvina	Teresa	F.	De	Aguiar
 Victor Da Silva Medeiros
	 Caio	Rodrigues	
18 Neide Brunhari Marinuchi
19 Elizabeth Horacio  Brenner
19	 Pe.Atico	Fassini	
21 Paulo Macedo 
22 Antonio Simoes Sobrinho
22	 Dinorah	Fagundes	Canale
 Mirtes Machado De Souza
23 Neuza Marchini 
 Alberto Carlos Palazzo
 Nicodemis Panzeri 
 Lucio Araujo 
 Neuza Maria Carazelho
24 Maria Clara Pinezzi De Mello
 Maria Cassia Miranda
25 Maria Pedroso Da Cruz
	 Maria	Cristina	Pinto	Santos
	 Diogo	Cezar	Alves	Torres
 Evelin Leite Lima Alencar
29 Fabio Machado Avila
 Bras Aparecido Da Costa
	 Ilda	Brugugnoli	
 Geraldo De Oliveira Jesus
 Maria Ferreira Dos Santos
30 Marina Stel De Ferrini

Capela Santa Cruz

03    Ivaro M. Cesar Da Silva
04				Edda	Pardini	Magri
05    Maria Salete Marlon
07				Maria	Vitória	M.	Coutinho	Mota
14    Conceição De Moraes Lopes
17				Anna	Maria	Z.	Menegasso
19    Simone Denaro
20    Marlene Schmutz Cruz
21    Edelcio Dos Santos Luterio
22    Denise Stabiano G. Manso
25				Waldir	Evangelista	Corrêa
28    Antonio Marcos Costa

Prezados Dizimistas, que a Paz 
esteja com todos.

Com este artigo inauguramos este 
dialogo no Informativo Salette. 
Nossa intenção é chegar a todos 
os dizimistas leitores com mais in-
formação acerca do Dizimo mos-
trando nossa realidade, nossas ne-
cessidades e, principalmente, nos-
sas realizações – entendemos que 
todos estes temas são do interesse 
de toda comunidade. Que esta co-
luna seja para você leitor(a) fonte 
de leitura e que o ajude a refletir 
acerca do Dízimo e de tudo que 
ele representa seja para nós en-
quanto dizimistas, seja para nossa 
comunidade a qual pertencemos.

Falar do Dízimo é sempre uma questão 
que, por vezes, nos remete a palavras 
mal-entendidas, situações não tão bem 
explicadas, receios de se apresentar a 
realidade dos fatos e, por que não, ti-
midez ao pedirmos a colaboração de 
toda comunidade. Com esta coluna 
mensal esperamos, de alguma forma, 
ajudar na elucidação de algumas estas 
questões bem como, temos a esperança 
de colher sugestões da comunidade a 
respeito dos assuntos que se apresen-
tarem.

Atravessamos, bem sabemos, um pe-
ríodo que se apresenta como um dos 
mais difíceis dos últimos anos; mas, 
apesar de todas estas crises de grandes 
amplitudes, saberemos atravessar este 
período crucial na vida de todos nós 
com muito senso de julgamento e, com 
certeza, saberemos tomar as decisões 
que nos conduzirão a dias melhores. 

Tudo o que mencionamos no parágra-
fo anterior afeta diretamente o Dízimo. 
Sabemos das dificuldades de todos, 
mas ainda assim entendemos que é 
hora de agir – não podemos esperar e 
tampouco nos abater ante as dificulda-

DIALOGO COM O DIZIMISTA

des que se apresentam por isso, vamos 
arregaçar as mangas e seguir em fren-
te. O primeiro passo foi dado no início 
do mês passado quando apresentamos 
no CPP uma radiografia atual do Dízi-
mo, bem como, da situação financeira 
do Santuário. Nos próximos artigos 
todos terão a oportunidade de receber 
informações acerca da utilização dos 
recursos do Dízimo, com isso evitare-
mos perguntas a nossos plantonistas 
do tipo: “é verdade que o dinheiro 
do dízimo fica todo com os padres”? 
Também daremos a evolução dos cus-
tos fixos do Santuário tais como água, 
luz e comunicações, já que não temos 
isenção destes custos. E informaremos 
sobre as obras prioritárias a serem efe-
tuadas e sobre os novos projetos, sem-
pre pensando em engrandecer a casa 
de nossa mãe. 

Finalizando, informamos que a mis-
sa das 18h30, do 4º. domingo do mês, 
será celebrada em intenção de todos 
Dizimistas. Desde já convidamos todos 
a participarem, será um prazer rece-
bê-los. Um beijo no coração de todos. 

Rui Verdasca e Maria Aparecida
Pastoral do Dízimo
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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

O PODER DA COMPAIXÃO

A piedade é somente um sentir 
pena, enquanto a compaixão resulta 
em uma ação.  Só a ação, é capaz de 
fazer transformações e resolver pro-
blemas. A palavra hebraica (hamal) 
e grega (splanchnisomai), às ve-
zes traduzidas como “compaixão”, 
também têm um significado mais 
amplo, como mostrar pena, amar 
e mostrar misericórdia. E sempre 
esteve associada às pessoas religio-
sas, como Madre Tereza de Calcutá, 
que dedicou sua vida aos pobres, e 
a Jesus Cristo, que sempre esteve ao 
lado dos enfermos, leprosos, cegos e 
desvalidos.

JESUS ERA TOMADO DE COM-
PAIXÃO PELO SOFRIMENTO 

ALHEIO

Os Evangelhos registram que Jesus, 
em suas andanças por todas as cida-
des e povoados, ao ver as multidões, 
tinha compaixão delas porque esta-
vam aflitas e desamparadas, como 
ovelhas sem pastor (Mt 9, 35-38). 
Pouco adiante, Mateus volta a regis-
trar: “Quando Jesus saiu do barco e viu 
tão grande multidão, teve compaixão 
deles e curou os seus doentes”. (Mt 14, 
14). Jesus expressa verbalmente esse 
sentimento por ocasião da segunda 
multiplicação de pães e peixes: “Tenho 
compaixão desta multidão”. (Mt 15, 32)

 Porque Jesus não só enxergava, mas 
também se compadecia do sofrimento 
alheio, muitos clamavam e gritavam 
diante dele: “Filho de Davi, tem miseri-
córdia de nós”. A compaixão de Jesus 
pelo sofrimento alheio ia muito além 
do mero sentimento. Ele se entregava 
ao ministério de aliviar os outros de 
suas dores. O povo lhe trazia todos os 
que estavam padecendo vários males 

e tormentos, epiléticos e 
paralíticos e os curava.

MARIA

Especialmente queri-
da pelos cristãos, se 
tornou, de modo pre-
ciso, a imagem da Mãe 
Sofredora, imagem da 
compaixão, como o Fi-
lho Jesus Cristo, morto 
em seus braços. Na Mãe 
que compadece, encon-
tramos os sofrimentos 
de todos os tempos, o 
reflexo mais puro de 
compaixão divina que 
é o único consolo ver-
dadeiro. Só nela tem 
fim a imagem da cruz, 
porque Ela é a cruz as-
sumida, que se partilha 
em amor, aquela que 
nos permite experimentar em sua 
compaixão, a compaixão de Deus. 
Assim, a dor da Mãe é a dor pascal 
que manifesta a transformação da 
morte em solidariedade redentora 
do amor.

SALETTE

La Salette, em 1846, era um punhado 
de aldeias sem relevância, encolhidas 
pelo frio e pobreza, nos Alpes France-
ses, perto de Grenoble. O povo pobre, 
cerca de 800 habitantes, ignorante e 
sofrido, carregava o peso da fome, da 
mortalidade infantil, dos desconcer-
tos meteorológicos, das pragas agríco-
las.  Pobre Povo sem presente, e nem 
futuro, sem esperança e sem fé, des-
garrado de Deus e da Igreja. A 19 de 
setembro de 1846, foi, no entanto, con-
templada pela infinita compaixão do 
Senhor. Duas míseras crianças analfa-
betas, Melânia e Maximino, pastorzi-

nhos, nesse dia, estavam nas monta-
nhas, a mil e oitocentos metros de alti-
tude, onde a pastagem era abundante. 
De repente viram um foco de intensa 
luz.  O foco vagarosamente se abriu. 
Uma Senhora sentada sobre uma pe-
dra, chorava efusivamente. Levantan-
do-se, com voz materna chamou junto 
a si as humildes crianças. Falou-lhes 
da cruel realidade que o povo vivia e 
de sua irreligião. Compadecida, por 
meio delas convidou-as a se conver-
ter, mostrando-lhes nova esperança 
de vida pelas vias da reconciliação. 
Ao despedir-se deles, pediu-lhes que 
transmitissem tudo a todo seu povo. 
E desapareceu.  As crianças a denomi-
naram simplesmente de “Bela Senho-
ra”.  E assim, ano a ano, cresce sua de-
voção de Reconciliação e Compaixão 
pelos pecadores!

Jorge Marquesi
Leigo Saletino


