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NOSSA SENHORA DA SALETTE NO VATICANO
Em comemoração aos 170 anos da Aparição de Nossa Senhora
da Salette, sua imagem foi coroada na Praça São Pedro,
Vaticano, pelo Papa Francisco.

CORPUS CHRISTI

PENTECOSTES

CRISMA DE JOVENS

Celebração de Pentecostes
finalizou o Tempo Pascal.

Procissão, Celebração, Romaria, Noite de
Formação e uma Homilia proferida pelo
Padre Ático Fassini; veja o que aconteceu.

Catedral da Sé revestiu-se de roupas
coloridas e de alegria contagiante;
os protagonistas foram os jovens de
nossa Arquidiocese.
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Editorial

M

ês de Junho é o mês do amor... Junho traz consigo festividades
que são muito populares: as festas
juninas e o dia dos namorados. Falarei hoje sobre o dia dos namorados,
tão esperado pelos casais apaixonados. No Brasil, a data apresenta
uma história que está relacionada ao
frei português Fernando de Bulhões
(Santo Antônio). Em suas pregações
religiosas, o frei sempre destacava a
importância do amor e do casamento.
Em função de suas mensagens, depois
de ser canonizado, ganhou a fama de
“santo casamenteiro”.

são para que
dure. Conviver
com o outro implica em deixar
de ver um reflexo
obscuro e ver-se
face a face, com
companheirismo e amizade. A
passagem bíblica
que fala sobre
o amor termina
afirmando: “Assim, permanecem agora
estes três: a fé, a esperança e o amor. O
maior deles, porém, é o amor”.

Portanto, em nosso país foi escolhida
a data de 12 de junho por ser véspera do dia de Santo Antônio (13 de junho). Assim como em diversos países
do mundo, aqui também é tradição a
troca de presentes e cartões entre os
casais de namorados. (www.suapesquisa.com)

Encerro este editorial desejando que
todos os casais, mesmo os que não
estejam mais juntos, sejam uma referência de amor e respeito para seus
filhos convivendo de forma respeitosa, sendo sempre um veículo de energia de fé, esperança e amor entre as
pessoas, tão imperfeitas mas sedentas
por uma vida e mundo melhor.

Sempre que vejo casais comemorando
50 anos (ou mais) de casamento penso: como eles resistiram? É necessário
que haja muito respeito e compreen-

Raquel R. M. J. Carone
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor

A

pós um maio repleto de intensas celebrações conclusivas do
período pascal, iniciamos o mês dos
“santos populares”; assim chamados,
por fazerem parte das celebrações e
festejos que reúnem centenas ou milhares de pessoas, sobretudo no nordeste brasileiro.
Embora os Santos Antônio (13), João
(25), Pedro e Paulo (29) sejam os mais
celebrados e lembrados na liturgia e
nas rodas ao entorno da fogueira, ao
sabor do milho e do amendoim, da
canjica e do quentão, não podemos
esquecer, sobretudo nós paulistas, de
São José de Anchieta, celebrado no
dia 09, conhecido como o Apóstolo
do Brasil, embora tenha nascido na
Espanha. Imaginava ser impossível
se tornar sacerdote devido à sua frágil saúde; ainda estudante, foi encaminhado, por recomendação médica,
à “Terra de Santa Cruz”, por ter um
clima favorável à melhora de sua tuberculose óssea. O clima saudável,

colaborou para a
sua cura, e aqui
ele foi ordenado sacerdote em
Salvador
(BA),
em 1565. Exímio
catequista
dos
índios, em pouco tempo, falava
fluentemente a
língua tupi e escreveu a primeira
gramática; incansável na luta contra
a escravização dos índios; é um dos
fundadores da Cidade de São Paulo.
Roguemos a Deus para que possamos, entre festas e celebrações, recordar o testemunho desses homens, que
pela fé, se tornaram colunas da Igreja
e a edificaram através da vida missionária. Boas festas juninas! Contamos
com sua presença na festa junina do
Centro Social
Pe. Marcos Almeida, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

V

O DÍZIMO E AS OBRAS DE MISERICÓRDIA

isitando uma comunidade e falando sobre as obras de misericórdia materiais e espirituais fui interpelado por uma senhora, membro
atuante da comunidade e com forte
senso de corresponsabilidade eclesial. Ela testemunhou que é uma dizimista fiel na comunidade, mas não
se dedicava às obras de misericórdia.
Essas palavras da senhora levaramme a perguntar aos membros da
referida comunidade quais eram as
obras de misericórdia e se havia relação entre o dízimo e a misericórdia.
A resposta da maioria dos membros
da comunidade é que não há relação
entre dízimo e misericórdia. Uma
coisa é o dízimo e outra são as obras
de misericórdia. Para iluminar a reflexão pedi que olhássemos, a partir
da Palavra de Deus, a experiência do
dízimo e sugeri a leitura do Deuteronômio: “A cada três anos tomarás o
dízimo de tua colheita no terceiro ano e
o colocarás em tuas portas. Virá então
o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva
que vivem nas tuas cidades, e eles comerão e se saciarão. Deste modo o Senhor
teu Deus te abençoará em todo o trabalho
que a tua mão realizar”. (Dt 14,28-29)
Ao ouvirem o texto, os membros da
comunidade começaram a elencar o
trabalho realizado pela comunidade
em favor dos mais pobres, dos doentes, dos marginalizados. Também
recordaram os cursos de formação,
de orientação psicológica, auxílio espiritual e apareceram as obras de misericórdia que os membros da comunidade estavam realizando. Por fim,
perguntei: De onde vêm os recursos
para realizar todos estes trabalhos

sociais e solidariedade para com os
mais pobres? Foram unânimes em
responder: De nossas campanhas de
alimentos, roupas e
do dízimo.
O piedoso Tobias,
lá no Antigo Testamento, certa vez
também testemunhou: “O terceiro
dízimo eu o entregava
aos órfãos, às viúvas
e aos prosélitos que
viviam com os filhos
de Israel”. (Tb 1,6-8)
Tobias, fiel dizimista, foi um homem
que experimentou a misericórdia de
Deus e através da contribuição do
dízimo vive a misericórdia para com
os demais. Aquele que experimenta o amor de Deus e sua presença
ao seu lado se compromete com Ele
oferecendo parte de sua vida e seus
bens em favor das obras de Deus e
dos irmãos mais necessitados.
Tobias fala de terceiro dízimo porque no Antigo Testamento o homem
de fé oferecia seu dízimo para várias
finalidades, chamados na época primeiro dízimo, dado aos sacerdotes,
segundo dízimo, dado aos levitas, e
o terceiro dízimo, dado aos pobres.
Atualmente, a Igreja nos ensina a
contribuir com o dízimo que tem
quatro finalidades: a manutenção
do culto, dos ministros do culto, das
obras de piedade e caridade. (Cân.
222,1)

Continuamos a reflexão a partir da
Palavra ouvida e
vimos que ser dizimista é um estilo
de vida que brota
da fé, promove a
fé e é marcado pela
misericórdia
aos
excluídos, fundada
em uma espiritualidade de comunhão.
Faz parte desse estilo de vida levar o
dízimo à comunidade eclesial para
que a própria comunidade organize
a distribuição dos recursos, conservando uma parte generosa dos mesmos para as obras de misericórdia
em favor dos mais frágeis.
Por fim, foi uma alegria de todos verem que a comunidade eclesial com
o nosso dízimo consegue: “Levar uma
palavra e um gesto de consolação aos
pobres, anunciar a libertação a quantos
são prisioneiros das novas escravidões
da sociedade contemporânea, devolver a
vista a quem já não consegue ver porque
vive curvado sobre si mesmo, e restituir
dignidade àqueles que dela se viram privados. A pregação de Jesus torna-se novamente visível nas respostas de fé que
o testemunho dos cristãos é chamado a
dar. Acompanhem-nos as palavras do
Apóstolo: Quem pratica a misericórdia,
faça-o com alegria”. (Rm 12, 8 – citado
pelo Papa Francisco - Misericordiae
Vultus, 16)

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
3

BÊNÇÃO A IMAGEM DE NOSSA
SENHORA DA SALETTE

L

ogo após a audiência geral
concedida na praça de São
Pedro, no Vaticano, na manhã
de 18 de maio passado, o Papa
Francisco abençoou a imagem
de Nossa Senhora da Salette,
trazida diretamente do Santuário saletino da Franca, por
um grupo de religiosos e devotos de Nossa Senhora da Salette. Essa cerimônia, requisitada
pelos Missionários Saletinos,
através da Reitoria do Santuário francês, tendo à frente o
Padre Manoel Bonfim – reitor
– e do Conselho Geral dos Missionários de Nossa Senhora da
Salette, representado, no ato,
pelos Padres Silvano Marisa
e Adilson Schio, faz parte dos
festejos em comemoração ao
170º. da Aparição de Nossa Senhora da Salette.
A coroa dourada, que encimou
a imagem de Nossa Senhora
da Salette, foi levada daqui de

São Paulo (SP), doada por algumas famílias de benfeitores
de nossa Paróquia. A imagem
retornou ao Santuário de Nossa Senhora da Salette, no alto
da montanha de mesmo nome,
local da Aparição de Nossa Senhora, sendo recebida pela comunidade local e um número
muito grande de devotos, que
participaram da celebração,
marcando, de forma solene, o
retorno da imagem da Virgem
de La Salette.

ROMARIA AO SANTUÁRIO NACIONAL
DE NOSSA SENHORA APARECIDA

A

Legião de Maria, como faz todos os anos, preparou a Romaria à Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na
cidade de Aparecida, interior de São Paulo. A Romaria seguiu
no dia 05 de junho, às 06h, chegando a tempo de participar da
Missa das 10h, no Santuário Mariano, retornando a São Paulo
logo após o almoço.
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25ª. ROMARIA DE CORPUS CHRITI
– MARCELINO RAMOS (RS)

A

lgumas
pessoas
disseram: “parece que
foi ontem...”; na
verdade, 25 anos
se passaram. Por
iniciativa do Padre
Pedro Sbalchiero
Neto, um grupo de
pessoas organizou
a Romaria de 1992;
de lá para cá, a Romaria de Corpus Christi seguiu anualmente para o Seminário Nossa Senhora da Salette, em Marcelino Ramos (RS),
de forma consecutiva. Os mais
antigos dizem que antes dessa
data, aconteceram algumas romarias, de forma esporádica,
sem que nos fosse possível determinar suas datas.Neste ano,
o grupo de romeiros partiu no

dia 25 de maio, às 19h, chegando ao Santuário Salette na manhã do dia seguinte. Entre celebrações litúrgicas e orações,
o grupo pôde ter seus momentos de laser e pôde percorrer as
casas comerciais da cidade, fazendo suas compras. O retorno
a São Paulo (SP) se deu no dia
29 de maio, por volta das 18h.
Os preparativos para a próxima romaria já se iniciaram.

80 ANOS

N

ascendo no dia 19 de maio, só
poderia se tornar Missionário Saletino! Padre Ático Fassini
deve ter ouvido essa exclamação muitas vezes, em seus oitenta anos de vida, celebrado
na companhia de seus irmãos
religiosos, com muito amor e
partilha. Padre Ático tem sido
para nós, saletinos aqui no
Brasil, uma dádiva de Deus,
traduzindo obras e produzindo obras sobre a Aparição e
Mensagem de Nossa Senhora
da Salette. Praticamente, toda
literatura saletina em Língua
Portuguesa, aqui no Brasil,
contou com sua colaboração,
direta ou indireta.
No início de setembro próximo
participará de um Congresso
Internacional de Congregações Marianas, em comemoração ao Centenário da Aparição
de Nossa Senhora de Fátima,

que se realizará em Fátima,
Portugal. Nessa oportunidade,
representando a Congregação
dos Missionários de Nossa Senhora da Salette, a convite do
Conselho Geral, pronunciará
uma palestra versando sobre
Nossa Senhora no contexto da
aparição. Após esse Congresso, se deslocará para a Montanha de La Salette, permanecendo até os primeiros dias
de outubro, dando assistência
religiosa no Santuário francês.

CAPELA SANTA CRUZ
Página quase independente; diferente, que é da gente. Leia e passe para frente!
ACONTECEU, ACONTECE E ACONTECERÁ NA CAPELA SANTA CRUZ

E

nquanto não temos uma estação de
TV fique sabendo das coisas lendo
esta nossa página ou fofocando na
saída das missas. Por exemplo: quando
esta edição sair já terá acontecido a visita
da imagem peregrina de Nossa Senhora
da Aparecida, aqui na Capela, nos dias
14 e 15 de maio passado. Dezenas de fiéis
compareceram e admiraram a imagem da
Padroeira do Brasil.
No dia 15, durante a missa, a Capela celebrou o aniversário – 80 anos – do Pe.
Ático, concedendo-lhe o título de “Amigo
da Casa”. No feriado religioso de Corpus
Christi; a tradicional procissão saiu da
Capela, às 15h. E seguiu pelas ruas até o
Santuário Salette, com o tapete de roupas,
preparado pelo Centro Social, e missa solene. Alguns fiéis acompanharam a 25ª.
Romaria de Corpus Christi, em Marcelino
Ramos (RS)

As “vassouras novas”, os novos e futuros
coordenadores, estão arrasando. Tomaram a vassoura, o rodo, o microfone e o
balde dos antigos, e mandaram as velhinhas ficarem quietinhas rezando e achando defeitos. Ainda bem que temos um

D

corpo de bombeiros da velha guarda, que
ainda estão na ativa, e são elas e eles que
carregam o piano na Secretaria, no Dízimo, na manutenção, no expediente litúrgico, na Tesouraria, na Recepção e divulgação nos grupos de oração, nos recursos
para caridade, na animação, na assessoria
e na coordenação geral. Sem falar da do
grupo carismático. Só falta você!
E falando dos antigos, agora vai melhorar.
O Conselho, considerando os diversos assuntos a serem tratados numa só reunião
mensal, resolveu dividi-las em duas: uma
para assuntos pastorais e outra para administrativos. Consignando que a presença
dos conselheiros é livre em ambas, mas
obrigatória naquela que lhe diz respeito.
Logo após o feriado recarregaremos os extintores de incêndio, outra empresa fará a
higienização das caixas d’agua, e aplicará
produtos para desratização e descupinização, enquanto aguardamos os serviços da
Sabesp, referentes ao vazamento externo
de água e entupimento na rede de esgoto. Em função da sua arquitetura e tamanho, 200 lugares, a Capela está recebendo

muitos pedidos de informações e reserva
para batizados, casamentos e bodas. Para
tanto, estamos formando uma equipe de
quatro pessoas, para atender estas cerimônias, recomendando aos interessados,
fiéis desta Capela ou não, que reservem a
data com seis meses de antecedência. É o
que o presidente do conselho tem a informar.

NOSSA SENHORA DE QUÊ

urante o mês de maio, o mundo
católico homenageou as mães,
começando pela nossa mãe natural e continuando com a Mãe celestial.
De nossa mãe biológica sabemos idade,
temos vários documentos, fotos e filmes
para relembrar e admirar. Mas da nossa
Mãe do céu, só temos
referência nos Evangelhos, assim, socorremo-nos da imaginação de artistas,
pintores e escultores, que a retrataram
nesses dois mil anos
e que reproduzem
momentos pontuais
da vida de Nossa Senhora, que gostamos
de lembrar e admirar,
nunca para adorá-la,
só adoramos a Deus,

mesmo porquê, Deus sempre protegeu
Nossa Senhora: primeiro Ele mandou
o anjo Gabriel dizer-lhe: “Bendita és tu
entre todas as mulheres”. Depois elevou
-A ao céu de corpo e alma. E ainda permite que ela apareça a humanidade em
diversas ocasiões, em
momentos
cruciais,
para transmitir mensagens de salvação e
de paz. Os devotos,
ao longo do tempo,
foram
imaginando,
segundo sua raça e
cultura, a “Sua Nossa Senhora “. Existem
loirinhas, pretinhas,
japonesinhas, indiazinhas, e outras mais.
Muitos nomes, tais
como: Mãe de Deus,
Mãe dos homens, Rainha dos Apóstolos,

Guadalupe, Auxiliadora, Fátima, Salette, Aparecida, Lourdes, etc. etc. Já
passam dos 500 nomes. Eu, salesiano
e saletino, divido minhas preces entre
Auxiliadora e Salette; tem dado certo,
elas nunca reclamaram, mesmo porquê
se eu tivesse que dar-lhe mais um outro
nome, entre as centenas que ela já tem,
eu a chamaria de “A mesma de sempre”.
E você, prefere Nossa Senhora de quê?

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.
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Comunidade em Revista

Dia 08/05

DIA DAS MÃES

Maio

OFÍCIO DA IMACULADA
Durante todo o mês – exceto nas quintas-feiras, sábados e
domingos – logo após a Missa das 07h, o grupo se reuniu e
celebrou o Ofício da Imaculada, em honra à Nossa Senhora.

U
de 10 a 13/05

ENCONTRO COM O PADRE

P

or duas vezes no ano, uma
no primeiro e outra no
segundo semestre, os grupos
da Catequese Familiar, que se
preparam para a Eucaristia, se
reúnem na casa de Deus, na
casa de nossa Mãe Salette, e
participam do encontro com
o Padre, fechando o círculo de
acolhida. A cada dia, os grupos

foram atendidos pelo Padre
Luciano Batista, nosso Vigário
Paroquial, que discorreu sobre
o tema proposto: Maria, Mãe
de Deus. Foi uma oportunidade para as famílias estarem
muito próximas dos missionários saletinos e se compenetrarem de que o nosso Santuário
também lhes pertence.

Dia 18/05
COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA SALETTE

O

Grupo de Oração
Canaã fez coroar
a imagem de Nossa Senhora da Salette, com
a presença de várias
crianças vestidas de
anjo. A celebração foi
presidida pelo Padre
Marcos Almeida, ms,
nosso Pároco e Reitor.

6

ma senhora, aqui da
comunidade, comentou que “dia das mães
é todo dia”. Claro que sim, e, na
edição passada, este Informativo mostrou, através de vários
artigos, a importância dessas
mulheres valiosas, que se desdobram em múltiplas facetas
para cumprir sua jornada, não
apenas de mães, mas de mulheres, esposas, irmãs, filhas e
trabalhadoras. Nossa Igreja re-

verencia essa data com muita
alegria, dando às mães, o devido respeito e reconhecimento pela sua existência, e pela
mercê de Deus. Em maio, mês
de Maria, Mãe da Igreja, Mãe
de Deus e nossa Mãe, esse dia
foi celebrado em todas as missas dominicais, aqui na nossa
Paróquia. A bênção de Deus,
especial pelo dia, foi o maior
presente para todas elas.

de 13 a 20/05
IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA
APARECIDA

P

or iniciativa do Santuário
Nacional de Nossa Senhora Aparecida, a imagem
peregrina de Nossa Senhora
Aparecida, está percorrendo
as paróquias do Brasil inteiro, em preparação ao 300º.
Aniversário de sua Aparição,
ocorrida em outubro de 1717.
Nessa oportunidade, três pescadores retiraram das águas
do Paraíba do Sul, próximo a
cidade de Guaratinguetá (SP),
uma imagem, em terracota, de
Nossa Senhora da Conceição,
denominada “Aparecida” pela

devoção popular. Em 1930,
Nossa Senhora Aparecida foi
proclamada Padroeira do Brasil, pelo Papa Pio IX. A imagem chegou à nossa Paróquia,
vinda da paróquia irmã, Nossa
Senhora Aparecida, do Jardim
São Paulo, aqui permanecendo por nove dias, visitando a
Creche e a Capela Santa Cruz,
antes de ser levada, por uma
pequena comitiva, à Paróquia
de Santa Teresinha, para posteriormente seguir o itinerário
traçado.

N

Dia 15/05

Dia 15/05

PENTECOSTES

PENTECOSTES – CRISMA DE JOVENS

o Presbitério foram
colocados os banners
com o nome dos sete dons
do Espírito Santo: Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Ciência,
Piedade e Temor de Deus.
Na Missa das 09h, Padre
Marcos Almeida, presidente da celebração, como
tem sido habitual, fez uma

nova homilia quando chamou as crianças para o
Presbitério. Nesse domingo, antes da Bênção, as
crianças perfilaram-se em
frente ao altar, precedidas
pelas Coroinhas que assistiram ao Altar, segurando
a Imagem Peregrina de
Nossa Senhora Aparecida.

C

onforme
programado,
a Pastoral do Crisma de
Jovens fez uma peregrinação
até a Catedral da Sé, passando
pela Porta Santa e celebrando
a Missa das 15h, presidida pelo
nosso Cardeal Arcebispo Dom
Odilo Pedro Scherer. A peregrinação atendeu, dessa forma,
a solicitação do Papa Francisco
para este Ano Santo da Misericórdia. Em sua homilia, Dom
Odilo lembrou da importância
para nós, cristãos católicos, de
praticarmos as Obras de Misericórdia, tanto espirituais,
quanto corporais. Como não
poderia deixar de ser, a tarde
transcorreu de forma alegre,

com nossos jovens vivenciando uma experiência forte de
relacionamento e compartilhamento, com jovens de outras comunidades, fortalecendo mais ainda sua própria fé.

Dia 25/05

4º. ANIVERSÁRIO DO GRUPO SALETTE –
NARCÓTICOS ANÔNIMOS

Dia 23/05

CATEQUESE FAMILIAR - CORPUS CHRISTI

N

em o frio foi capaz
de afastar os pais e as
crianças que se prepararam
para a Eucaristia participaram de um encontro de
formação, versando sobre o
tema. Nessa noite, a partir
das 20h30, os grupos da Catequese se encontraram no
Santuário e participaram da
representação teatral – com
marionetes – preparada
pelos catequistas. Fez-se a

leitura do Evangelho, no
qual Jesus institui a Eucaristia e após a homilia, Padre Luciano Batista, nosso
Vigário Paroquial, encerrou
a noite com a exposição do
Santíssimo, e chamando as
crianças para o presbitério,
quando puderam ver de
perto o Santíssimo e receber
uma bênção especial, cada
um deles. Foi nítida a emoção das crianças e dos pais.

Como se sabe, o grupo dos
Narcóticos Anônimos atua
em cerca de 150 países. Aqui
na Paróquia, utiliza a Sala
da Torre semanalmente, às
quartas e sextas-feiras, às
19h50. Durante duas horas
atende as pessoas que se
aproximam, sem distinção
de credo, ideologia, etnia,
situação financeira ou qualquer
outro tipo de discriminação.

O único objetivo do grupo
é dar assistência às pessoas,
inserindo-as num programa
de total abstinência às drogas
– de qualquer tipo. Para isso,
um único requisito: que a
pessoa deseje, realmente,
parar de usar drogas. Nesse
dia, o Grupo comemorou,
com muito entusiasmo, seu
quarto aniversário, sendo uma
referência aos participantes.

DESPEDIDA

E

sta é nossa despedida; estamos saindo de cena e queremos falar com nossa comunidade: Falar que nesses
anos de trabalho em nossa “senzala”, falhamos algumas
vezes, mas acertamos também, afinal, somos humanos e
imperfeitos. Dois temperos nunca faltaram em nossa cozinha: amor e alegria.
O Santuário Salette está em nova fase, com novo Reitor.
E são necessárias novas festas. “Deus fez novas todas as
coisas”, não é mesmo? Então, que a cozinha do Santuário Salette tenha também nova equipe, melhor e capaz de
agradar a todos; vocês merecem. Aqui fica nosso abraço e
nossa gratidão, com um cheirinho de tempero no ar.
Rita de Cássia C. Lombardi
Equipe de Eventos e Cozinha
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Lingua Portuguesa

A

qui já foi dito que “às
portas da igreja, ouve-se
de tudo e deve-se lhe dar ouvidos”. Dias desses, alguém
comentou, durante uma
conversa animada, dizendo: “Fiquei fora de si”. Um
ouvido mais atento registrou que a pessoa que diz
“fiquei fora de si”, certamente deixou o interlocutor completamente
fora de si.
Ora, a correspondência pessoal
entre o sujeito e o pronome é necessária e obrigatória. Vejam só:
Eu fiquei fora de mim; Tu ficaste fora
de ti; Ele ficou fora de si; Nós ficamos
fora de nós; Vós ficastes fora de vós e
Eles ficaram fora de si.

Se usarmos o pronome você – para
mim, o mais nobre dos pronomes,
já que é uma derivação de vossa
mercê, vosmecê, até chegar a grafia atual – regularmente empregado, aqui no Brasil, como segunda
pessoa do singular, mas que exige
o verbo na terceira pessoal: “Você
ficou fora de si”; isto vale também
para o plural: “Vocês ficaram fora
de si”. Essa Língua Portuguesa...

Livro do Mês
elicidade foi-se embora?” Três grandes autores escrevem
sobre felicidade: Frei Betto, Leonardo
Boff e Mario Sergio Cortela. Independentemente de suas ideologias, os três
escrevem para todos nós. Uma linguagem acessível nos faz refletir sobre o
tema felicidade. A maioria dos consultórios dos profissionais que atendem
a área de psicologia e, porque não
dizer, dos confessionários, mostram a
angústia e o sofrimento das pessoas
que buscam a felicidade a qualquer
preço. Deus nos fez para sermos felizes; ainda que isso não aconteça sempre. É possível que este livro nos ajude a entender um pouco mais sobre o
tema. Vale a pena lê-lo. À venda na
Loja La Salette.

“O valor das coisas não está no tempo em
que elas duram, mas na intensidade com
que acontecem. Por isso existem momentos
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas
incomparáveis”. (Fernando Pessoa)
“A verdade é filha do tempo, e não da
autoridade”. (Galileu Galilei)

“Se não quiser adoecer, busque soluções.
Pessoas negativas não enxergam soluções
e aumentam os problemas. Preferem a
lamentação, a murmuração e o pessimismo.
Somos o que pensamos. O pensamento
negativo gera energia negativa que se
transforma em doença”. (Dr. Drauzio
Varela)
“O que mais me surpreende na humanidade
são os homens. Perdem a saúde para
juntar dinheiro; depois perdem dinheiro
para recuperar a saúde. E, por pensarem
ansiosamente no futuro, esquecem-se do
presente, de tal forma que acabam por
não viver nem o presente e nem o futuro.
E vivem como se nunca fossem morrer. E
morrem como se nunca tivessem vivido”.
(Dalai Lama)
“A felicidade não se resume na ausência de
problemas, mas sim na sua capacidade de
lidar com eles”. (Albert Einstein)

Um Cartão Postal
da Zona Norte
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“Você nunca sabe que resultados virão
da sua ação. Mas, se você não fizer nada,
não existirão resultados”. (Mahatma
Gandhi)

“Para algo dar certo, antes de tudo, é
preciso acreditar”. (Anônimo)

“F

A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte

PENSAMENTOS

Santos do Mês

Gizela

Dia 08

E

Dia 11

SANTO EFREM

frem nasceu em Nisibi, Turquia, no ano
306. Cresceu em meio a
graves conflitos de ordem religiosa, além das
heresias que surgiam
tentando abalar a unidade da Igreja, mas nada o
fez perder a fé em Cristo e a ardente devoção
à Virgem Maria. Seu
pai era sacerdote pagão
e sua mãe era cristã.
Embora na infância ele
tenha sido educado entre o
paganismo e o cristianismo,
optou pela fé de sua mãe.
Quando o Edito de Milão,
que autorizava a liberdade
de culto, entrou em vigor,
ele estava com sete anos de
idade. O pai jamais aceitou
sua fé e o expulsou de casa.
Viveu de seu próprio sustento e com dezoito anos foi batizado. No ano 338, Efrem já
era diácono e, quando Nisibi
foi invadida pelos persas,

SANTO ONOFRE

O

ele partiu para Edessa, onde
dirigiu e lecionou numa escola que pregava e defendia
os princípios cristãos. Escreveu várias obras; para Nossa Senhora dedicou mais de
vinte poemas; seus sermões
atraiam multidões e sua escola, muito concorrida, atingia o povo mais humilde. Recebeu o carinhoso apelido de
“A Harpa do Espírito Santo”.
Morreu em Edessa, no dia 9
de junho de 373, sem ter sido
ordenado sacerdote.

nofre viveu no século
IV. Tornou-se monge
em um monastério perto
de Tebas e de lá saiu para
viver uma vida de eremita
e contemplação no deserto
da Tebaida. Solitário, ficou no deserto por quase
70 anos. Usava, como vestimenta, apenas o seu cabelo e uma espécie de calça feita de folhas. Naquela
época, o Abade Pafúncio
(São Pafúncio), foi para
o deserto tentar viver
como eremita e encontrou
Onofre, que contou a ele que
havia sido monge em um austero monastério, de onde saiu
para viver no deserto como
São João Batista, depois de
ter tido uma visão. Disse que
lutou por muitos anos contra
as mais terríveis tentações,
mas, com perseverança venceu a todas. O Abade passou
a noite com o eremita e ficou
maravilhado quando um anjo
trouxe comida para ambos.
Na manhã seguinte, Onofre
disse que o Senhor havia dito
que ele iria morrer em breve,
e que havia enviado Pafúncio

para enterrá-lo. Algum tempo depois Onofre faleceu. São
Pafúncio fez um buraco em
uma montanha e o enterrou.
Imediatamente o lugar desapareceu, mostrando ao Abade
que os restos de Onofre não
deveriam ficar ali. A história,
contada por São Pafúncio, já
era popular no século VI. A
devoção a Santo Onofre era
muito grande no Oriente e
passou para o Ocidente no
tempo das Cruzadas. Ele é
muito festejado na Espanha,
sendo o padroeiro dos tecelões
e protetor contra o alcoolismo.

Dia 27

NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

N

a ilha de Creta havia um milagroso
quadro da Virgem Maria. Um rico
negociante, pensando no bom preço que
poderia obter por ele, roubou-o para levá-lo a Roma. Durante a travessia do Mediterrâneo uma terrível tempestade atingiu o navio que transportava o quadro.
Com medo que o navio afundasse, os tripulantes pediram proteção a Virgem Maria. Logo, a tormenta passou, e a embarcação ancorou num porto italiano. Depois
que o ladrão faleceu, a Santíssima Virgem
apareceu para a filha da mulher que guardava a pintura e avisou que a imagem de
Santa Maria do Perpétuo Socorro deveria
ser colocada em uma igreja. Em 1499 o milagroso quadro foi entronizado na capela
de São Mateus, em Roma. Lá permaneceu
por três séculos, até o templo ser criminosamente destruído. Os religiosos se

dispersaram e o quadro
caiu no esquecimento. Em
meados do século XIX, o
papa Pio IX chamou a
Roma os padres Redentoristas. Eles se estabeleceram no antigo convento dos Agostinianos,
onde um dos religiosos
encontrou documentos
relativos a uma imagem
da Virgem Maria, famosa
pelos milagres que realizava. Após muita procura, por uma revelação
de Nossa Senhora, o quadro foi encontrado e, em 1866 por ordem
do Papa, foi colocado na Igreja de Santo
Afonso, em Roma, com a seguinte recomendação: “Fazei que todo o mundo conheça

o Perpétuo Socorro”. Por
muitos séculos a ilha de
Creta esteve dominada pelos muçulmanos
e muitos documentos
cristãos foram destruídos, por isso a origem
do milagroso ícone é
desconhecida. É uma
pintura sobre madeira,
em estilo bizantino. De
semblante grave e melancólico, Nossa Senhora traz no braço esquerdo o Menino Jesus, para
quem o Arcanjo Gabriel
apresenta quatro escravos e uma cruz. Dizem os entendidos que deve ser uma das
cópias do retrato da Virgem Santíssima
feito por São Lucas.
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DIALOGO COM O DIZIMISTA

P

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
EM JUNHO

rezados Dizimistas, que a Paz esteja com todos.

A Arquidiocese de São Paulo, através
da Pastoral do Dízimo, está lançando
a Campanha do Dízimo 2016. Levamos ao conhecimento de todos uma
série de artigos acerca do tema. Para
este mês, recomendamos a leitura do
texto “O Dízimo e as Obras de Misericórdia”, de autoria de Dom Sergio
de Deus, Vigário Episcopal da Região
de Sant’Ana, publicado, como de costume, na página 3 deste Informativo.
Muito obrigado, um beijo no coração
de todos.

O

Rui Verdasca & Maria Aparecida
Pastoral do Dízimo

OBRAS ASSISTENCIAIS

projeto arquitetônico
do
Santuário
Salette
data da primeira
metade do século
passado. À época,
todas as especificações técnicas e
as exigências regulamentadas pelas
autoridades governamentais, foram
atendidas no projeto.
Passados
todos
esses anos, novas
exigências e regulações foram sendo
criadas. O CPAE
– Conselho Paroquial para Assuntos
Administrativos e Econômicos sempre
esteve atento, atendendo essas exigências à medida em que foram apontadas
e com os recursos financeiros aportados
pela comunidade; em especial, pelos dizimistas, através de suas contribuições
de forma continuada.
Nosso Santuário carecia de uma adap-

tação às normas
atuais no que tange
à acessibilidade das
pessoas com necessidades
especiais.
Novos
corrimões
foram colocados na
escadaria de entrada
do Santuário, além
de piso tátil, desde
a entrada do estacionamento frontal. As
obras para instalação de um elevador
para o Centro Social
estão em andamento, o que virá facilitar o acesso das pessoas que demandam
a área. Além disso, o
projeto de uma rampa que dará acesso
ao Presbitério está sendo feito.
Toda a infraestrutura feita até o ano passado, que envolveu as áreas dos Salões
de Festa e Paroquial, foram finalizadas.
A continuação do projeto será feita no
decorrer dos próximos anos, à medida
que os aportes financeiros assim o permitirem.

ANDORRA
2206-4435
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01 Antonio Casagrande
Maria Tereza M. Simoes
04 Luiz Antonio Matheus
Paulo Henrique Garcia Bissoli
Ignês Therezinha Ferini
05 Elza Mara Fernandes Amadio
Rosa Benedicta Diniz Ferreira
06 Deolinda M. Zeni
08 Maria Aparecida Nunes
Losinfeldt
09 Maria Zilda de Jesus
10 Antonio Joaquim Gonçalves
Idalina Toldo da Silva
11 Rafael Rodrigues Ramos
Luciene Maria de Macêdo Silva
Bruno Coral Ricetti
12 Maria Gabriela de O. Alves
Akira Aoki
Antonio Bertequini Neto
13 Romildo Loureiro
15 Wilza P. Dias Terrazas
16 Marta Garcia Leal Verne
Everton Melo Monteiro
17 Sérgio Motta Marques
Maria Vitoria B. Santos
19 Wilma Grecco
20 Jumar de Souza Rissi
Ir. Jose Benedito Antunes
Solange da Costa Pereira
22 Erivaldo Nunes de Andrade
Maria do Socorro de França
Fernando Pinho dos Santos
25 Jose Sinkevisque
26 Antonio Marcos de Andrade
Marilia dos Santos Leal
28 Maria Irece Souza Lima Goda
28 Kleber Vieira dos Santos
29 Rosely Kakuta
Capela Santa Cruz
03 Rosa Ester de Castro
04 Nelia Laurino
08 Helena Alcântara
12 Paulo de Araújo Malta
17 Silvia Maria Novelli
18 Martha Dubieux
        Maria Clara Bittencourt
25    Maria Celia Fronterotta Malta
26 Giselda Giacosa Abdych
28 Rosangela Ap. Telles de Castro

CORPUS CHRISTI
A breve narrativa da Ceia Pascal, em
Marcos 14, 12ss, descreve o maior milagre
realizado por Jesus, segundo Tomás de
Aquino. Por entre preces e cânticos, Jesus
celebra a Páscoa conforme o ritual da fé
judaica, para engrandecer as maravilhas
realizadas por Deus na história de seu
povo: a libertação do Egito, a Aliança
do Sinai e a revelação de sua Palavra.
Jesus, ao fazer a memória solene do
passado, contempla, ao mesmo tempo,
as maravilhas que o Pai realiza por meio
do próprio Jesus para o bem de seu povo:
o Reino do Pai é anunciado, os famintos
são saciados, os doentes são curados, os
pecadores são perdoados, os angustiados
são socorridos e os mortos ressuscitam.
Na Ceia Pascal, Jesus também tinha, diante
de si, os Doze escolhidos por Ele; pobres,
inconstantes e incapazes de perceber
a grandeza da pessoa e da missão do
Mestre. Às vésperas da morte na Cruz, não
quis abandoná-los à própria fragilidade.
Desejou, ardentemente, celebrar com eles
a Nova e Eterna Aliança, para permanecer
para sempre entre os seus. Em sua divina
criatividade, durante a Ceia, inventou
o gesto inaudito de se entregar, a si
mesmo, como Crucificado-Ressuscitado,
no Sacramento do Pão e do Vinho para
a vida do mundo. Vencido pelo amor, se
doa como Pão da Vida, divino sinal da
Aliança selada em seu Sangue derramado.
Mistério de fé, clamamos nós, estupefatos!

O Senhor Ressuscitado, por
esse gesto de amor supremo,
permanece entre nós, caminha
conosco, acalenta nosso coração
com sua Palavra e, para surpresa
nossa, se entrega na Fração do
Pão da Vida. Não nos sintamos,
pois, abandonados, como os
discípulos de Emaús, fugindo de
Jerusalém, decepcionados com a
morte de Jesus.
Quando participamos da Ceia
Eucarística,
ao
recebermos
o Pão consagrado que nos é
dado, acolhamos com alegria e
gratidão o Cristo que vem até
nós. Tendo entre às mãos esse pobre, mas
divino pedaço de pão, contemplemos
o celeste mistério que nos é entregue
pelo Celebrante e perguntemos, com
simplicidade, a Jesus: Quem sou eu para
Ti, eu que sou pecador, frágil e indigno
de Te acolher em minha casa? Quem sou
eu aos Teus olhos? Quem és Tu Senhor,
para Te preocupares comigo, para vires
até mim, fazendo-Te um pedaço de Pão, a
mim que muito Te esqueço?
Certamente, no silêncio do coração,
ouviremos o sussurro do Senhor Jesus a
nos dizer: Eu sou o Pão da Vida que gera vida
nova em teu existir; Eu sou o Pão do Amor
que sacia tua fome de amor; Eu sou o Pão da
Misericórdia que te fortalece em tuas misérias;
Eu sou o Pão do Perdão que pacifica tua ânsia

de reconciliação; Eu sou o Pão da Paz que
supera as angústias de teu coração; Eu sou o
Pão da Justiça que te liberta da opressão de
todo mal; Eu sou o Pão da Esperança que nutre
tua peregrinação em busca do Reino do Pai.
Acolhendo essa Palavra de Jesus, o Pão
da Ressurreição partilhado conosco,
descobriremos felizes, como os Discípulos
de Emaús, quem é o Senhor que vem até
nós. E, como eles, sentiremos arder nosso
coração. Como eles, voltaremos para junto
de nossos irmãos de fé, para celebrar a
presença do Ressuscitado, para viver a
comunhão de vida na Igreja do Senhor, e,
jubilosos, anunciar a todos que o Senhor
Jesus vive entre nós para sempre. Amém!
Padre Ático Fassini, ms

Vem Aí
Dia 12
DIA DOS NAMORADOS – Não dê presentes, ame seu namorado, sua namorada.
Dias 11, 12, 18 e 19
FESTA JUNINA DO CENTRO SOCIAL – E desfrute das delícias juninas.
Dia 13
SANTO ANTONIO – Um dos mais populares santos de nossa História.
Dia 25
SÃO JOÃO – Festeje essa data, em honra do discípulo mais amado.
Dia 29
SÃO PEDRO E SÃO PAULO – Duas colunas de nossa Igreja, se Pedro foi a pedra que sustenta,
Paulo foi quem mais longe levou a Palavra de Deus

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
RUMO AOS 170 ANOS DA APARIÇÃO DE NSRA.SALETTE

L

SALETTE É COROADA

a Salette, há 170 anos atrás: um
agrupamento de 12 aldeias pobres
e perdidas entre os penhascos dos Alpes Franceses, próxima a divisa com a
Itália. Neste cenário, cerca de 600 famílias de agricultores sobreviviam às
epidemias e agricultura incipiente. É
para esta gente inculta, rude, pobre e
abandonada, como ovelhas perdidas,
que a Mãe de Deus veio para falar de
vida e esperança.
Em vários momentos narrados na Bíblia, tivemos sempre a proximidade
dos homens e Deus, no alto das montanhas, em perfeita harmonia: Noé no
Monte Ararat; Moisés recebendo as
tábuas com os Dez Mandamentos; assim como em muitos outros momentos no Novo Testamento, aonde Jesus
Cristo, foi o centro de tudo e sempre
esteve em contato com o altíssimo. E
é lá, no alto da montanha da Salette, que vamos encontrar Maximino e
Melânia, pastorzinhos emprestados a
outras famílias, na luta diária da sobrevivência, cuidando de meia dúzia
de vacas.
Na tarde de 19 de setembro de 1846,
um forte clarão deixa Melânia atônita. Num globo de luz a sua frente
aparece uma Bela Senhora, vestida
de camponesa e assentada sobre uma
pedra, rosto entre as mãos e cotovelos sobre os joelhos, e chorando.
Chorando muito e com um detalhe,
no peito trazia um crucifixo, com um
Jesus que “parecia vivo”. Ao ficar em
pé, transmite aos pastorzinhos uma
mensagem fortemente bíblica e profeticamente válida para nós até hoje:
“Por mais que rezeis, por mais que
façais, jamais podereis recompensar
os cuidados que tenho por vós”. Em
La Salette, Maria, se apresenta radicalmente na humanidade, com os pés
no chão e dentro da realidade cotidiana de seu povo e com um detalhe; na
maior pobreza e vivendo a simplicidade ao lado de seu povo.

O

Papa Francisco, no dia 18 de
maio passado, em cerimônia
pública, no Vaticano, prestou justa
homenagem `Salette, abençoando
a imagem e a coroa, que partiu,
aqui do Santuário Salette de Saulo. A imagem, coroada, retornou
ao Santuário Salette, na Montanha
de mesmo nome.

Espírito Santo, para entrar no coração da Igreja, para falar no coração da Igreja. Isso é muito simbólico e forte para nós, no dia de
hoje, quando o Santo Padre acolheu a imagem de Nossa Senhora
da Salette”, disse Padre Manuel
Bonfim, ms, Reitor do Santuário
da França

“Na aparição de Nossa Senhora
da Salette, os peregrinos interpretaram imediatamente que, quando Nossa Senhora subiu aos céus,
ela olhava em direção a Roma.
Este olhar em direção a Roma se
concretiza hoje, porque Nossa Senhora desce da montanha e vem,
de forma simples, simples como
uma pomba, simples como desce o

Eis Maria, a mãe de Jesus, caminhando sempre ao nosso lado e
testemunhando, ontem, hoje e
sempre nossa caminhada de fé ao
encontro de Jesus. Felizes, comemoraremos neste ano, no dia 19 de
setembro, 170 anos de sua aparição.

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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Jorge Marquesi
Leigo Saletino

