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Dia 31 de julho, a partir das 12h30. 
Os convites estão à venda na Loja La 

Salette, ao preço de R$ 35,00.

CRISMA
Jovens e adultos de nossa Paróquia receberam o Sacramento do Crisma, pelas mãos  

de Dom Júlio Akamine, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo.

FESTA JUNINA DO 
CENTRO SOCIAL

O frio que assolou a capital paulista em 
meados de junho assustou, mas não 

impediu a realização da tradicional Festa 
Junina, promovida pelo Centro Social.

MASTER CHEF MIRIM

Leigos Saletinos Mirins exercitaram 
sua misericórdia, preparando e 
distribuindo comida aos mais 

necessitados.

FEIJOADA SALETINA
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Ao final deste 
mês, completarei 
16 anos de sacer-
dócio, convido 
você a elevar a 
Deus uma prece 
de louvor e gra-
tidão. Aos avós, 
parabéns pelo 
seu dia a ser ce-
lebrado próximo 
dia 26.

“Até aqui nos ajudou o Senhor”. 
(1Sam, 7,12) E com certeza, continuará 
a nos ajudar! Não desistamos, sejamos 
perseverantes em nossos propósitos. 
Foco, força, fé e coragem! Continuemos 
firmes rumo à vitória e a realização de 
nossos sonhos, sem esquecer do que 
nos diz o poeta: “Sonho que se sonha 
só é só um sonho; sonho que se sonha 
junto se transforma em realidade”. 

Feliz julho para todo nós!

Editorial

Palavra do Reitor
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Qual o nosso compromisso de Batiza-
dos? Os sacramentos têm, por fim 

único, despertar na mente das pessoas 
a ideia da presença sempre benéfica do 
Criador. Nós sentimos esta presença? 
Nossa participação, de filhos e filhas de 
Deus, não se encerra com a participação 
na Sagrada Eucaristia. Ela é o centro da 
nossa fé e é o que nos motiva e impul-
siona a cumprir nosso compromisso de 
participar da comunidade.

Precisamos escapar da corrupção que o 
egoísmo provoca neste mundo. Precisa-
mos nos enxergar como comunidade e 
assumir nosso compromisso de parti-
cipar. Deus nos ama e deseja que este 
Amor seja compartilhado. Nosso Se-
nhor Jesus Cristo nos ensina que Amar 
é Servir. “Ninguém se salva sozinho”. Em 
comunidade, somos instrumentos que 
Deus, por amor, chama para participar-
mos da Sua obra. Em Suas mãos somos 
barro a ser modelado.

“Deus não escolhe os capacitados, capacita 
os escolhidos. Fazer ou não algo só depen-

COMPROMISSO
de de nossa 
vontade e per-
severança”. O 
compromisso 
de participar 
também está 
no Dízimo. 
Ninguém é tão 
pobre que não 
possa contri-
buir com “duas 
pequenas moe-
das”. O milagre não está na fortuna de 
uma única pessoa. É na riqueza da par-
ticipação de todos, contribuindo com o 
coração e conforme suas posses, que se 
realiza a multiplicação. “Agora, portanto, 
permanecem estas três coisas: a fé, a espe-
rança e a caridade. A maior delas, porém, é a 
caridade”. (1Cor 13,13)

Sempre juntos, misturados, com Saúde, 
Paz e Alegria!

Bem-vindo julho! Há seis meses está-
vamos iniciando um novo ano, fize-

mos novos planos, renovamos nossas 
esperanças e sonhos... e, com certeza, 
muitos novos projetos! Estamos ini-
ciando um novo semestre! Seis meses 
se passaram; talvez, seja um momento 
oportuno de nos perguntar: quais os 
avanços? Quais as conquistas? E, so-
bretudo, olhando para frente, aprovei-
tar o tempo que nos resta para concreti-
zar aquilo que ainda não conseguimos, 
antes de lançarmos todos os novos de-
safios e oportunidades que faremos no 
ano vindouro. 

Esse novo tempo, para nós da Paró-
quia, é um tempo marcado pelas fes-
tas de nossa Padroeira. Setembro se 
aproxima! Muitas coisas já estão sendo 
preparadas, organizadas. Afinal, serão 
170 anos da Aparição e 76 do nosso 
Santuário. Temos certeza que será para 
nós um tempo da graça de Deus! Nove-
na, Quermesse, e tudo o que esse tem-
po festivo nos proporciona. Contamos 
com você, contamos com a sua presen-
ça. Junte-se a nós, nessa empreitada.
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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

Conta o San-
to Evange-
lho de São 

Marcos que ha-
via na região dos 
Gerasenos um 
homem possuído 
por um espírito 
impuro que ma-
chucava a si mes-
mo e aos outros 
e ninguém conse-
guia dominá-lo. 
Esse homem foi 
ao encontro de 
Jesus que passava 
por aquela região 
e foi libertado de 
todo o mau. (Mc 
5,1-20) O encontro com o Deus 
misericordioso mudou toda a sua 
vida. 

Em gratidão pela nova vida, rece-
bida gratuitamente de Jesus, este 
homem O seguia. É a experiên-
cia de ser amado, de saborear a 
amizade do Senhor e o desejo de 
corresponder tamanha ternura e 
bondade. Jesus compreendeu seu 
coração e suas intenções e lhe deu 
uma missão:  “Vá para tua casa, 
para os seus, e lhes anuncie tudo o 
que o Senhor fez para você, e como 
teve misericórdia de você”. (Mc 5, 
19)

A possibilidade de encontrar a 
misericórdia não pode ficar es-
condida, a misericórdia precisa 

Missionários da Misericórdia!

ser anunciada, co-
nhecida. O Papa 
Francisco ensina 
que “a missão no 
coração do povo 
não é uma parte da 
minha vida, ou um 
ornamento que pos-
so pôr de lado; não é 
um apêndice ou um 
momento entre tan-
tos outros da minha 
vida. É algo que não 
posso arrancar do 
meu ser, se não me 
quero destruir.... É 
preciso considerar-
mo-nos como que 
marcados a fogo por 

esta missão de iluminar, abençoar, vi-
vificar, levantar, curar, libertar”. (EG 
273)

Assim, o homem de endemonia-
do, no encontro com a misericór-
dia e livre, tornou-se missionário 
da misericórdia. É o princípio fun-
damental da Palavra na vida do 
batizado: imitador de Cristo (Ef 5, 
1), imitador da misericórdia. “Ele 
partiu e começou a anunciar na 
Decápolis o quanto Jesus tinha 
feito por ele. E todos ficavam ma-
ravilhados”. (Mc 5, 20) Ele passou 
a imitar o Senhor anunciando a 
mais bela notícia: o Deus miseri-
cordioso existe.  

Com Jesus ele descobriu que era 
uma missão nesta terra e para isto 

foi liberto, para assumir sua mais 
pura realidade, o mais profun-
do do seu ser, o encontro consigo 
mesmo: imagem e semelhança de 
Deus. “O verdadeiro missionário, que 
não deixa jamais de ser discípulo, sabe 
que Jesus caminha com ele, fala com 
ele, respira com ele, trabalha com ele. 
Sente Jesus vivo com ele, no meio da 
tarefa missionária”. (EG 266)

Os frutos da missão, em nome 
de Jesus, são relatados por São 
Marcos: “E todos ficavam mara-
vilhados”. (Mc 5, 20) O anúncio 
corajoso da misericórdia enchia de 
alegria o coração daqueles que o 
ouviam e acalenta o nosso coração 
hoje, porque a misericórdia é uma 
das maiores necessidades de nos-
so tempo.  

Se lá o Senhor Jesus enviou o ho-
mem de Gerara - vá e anuncie que 
o Senhor teve misericórdia de ti 
– hoje, nós somos enviados como 
missionários da misericórdia de 
Deus. O chamado dirige-se a nós, 
pessoalmente ou através da co-
munidade paroquial, nas pasto-
rais, movimentos e serviços para 
sermos a voz que anuncia e o si-
nal transbordante e interpelador 
da misericórdia de Deus e, assim, 
“possa chegar o bálsamo da mise-
ricórdia como sinal do Reino de 
Deus já presente no meio de nós” 
(MV 5).
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Falar sobre Ele, hoje, é como 
apontar para uma estrela nas 
galáxias do Universo. Não mui-

to diferente daquela que apareceu aos 
sábios do Oriente, quando Jesus nas-
ceu. Escolher o que já 
se disse de sua vida 
é uma pesquisa com 
toda a motivação.

Somente quem é 
novo tem lugar no 
seu Reino. Nasce em 
seio virgem, da Mãe 
por ele escolhida, 
usando um privilégio 
exclusivamente seu. 
Num mundo cansado 
e envelhecido, abre 
um caminho novo: 

PARTICIPAÇÃO x COMPROMETIMENTO

Recentemente, durante uma aula de 
Teologia no Centro de Formação 

Pastoral Frei Galvão, da Região Epis-
copal Sant’Ana, surgiu a questão: qual 
a diferença entre PARTICIPAÇÃO e 
COMPROMETIMENTO?

Ainda que a resposta seja simples, a 
questão é muito mais que complexa; é 
perturbadora! Senão, vejamos: muitos 
de nós, agentes e coordenadores de pas-
torais, grupos e movimentos, partici-
pamos da comunidade; alguns de nós, 
agentes e coordenadores de pastorais, 
grupos e movimentos somos compro-
metidos com a comunidade.

Uma pequena história para elucidar a 
questão: é difícil encontrar alguém que 
não goste de um bom “Bife a Cavalo”, 
prato de nossa cozinha popular, cujos 
ingredientes principais são um bife de 
carne de boi e um ou dois ovos, con-
forme o gosto do freguês. Para que que 
se tenha esses dois ingredientes, preci-

samos da colaboração do boi e 
da galinha. A galinha PARTI-
CIPA, enquanto o boi se COM-
PROMETE. Após botar o ovo, 
ou os ovos, a galinha continua 
sua vidinha de sempre, cacare-
jando aqui e acolá; já o boi, para 
nos fornecer um pedaço de car-
ne, teve que dar sua vida.

Para ser agente ou coordenador 
de pastoral, grupo ou movi-
mento não é suficiente a PAR-
TICIPAÇÃO, é necessário o 
COMPROMETIMENTO. Nes-
tes tempos atuais, onde a crise 
sócio, política e econômica se avoluma, 
é necessário um COMPROMETIMEN-
TO de todos nós. É caso de nos pergun-
tarmos: Sou dizimista? Sou assinante da 
Revista Salette? Participo eficazmente 
dos eventos promovidos pela Paróquia, 
independentemente da pastoral, grupo 
ou movimento que os promove? O meu 
trabalho, ainda que voluntário, tem a 

mesma qualidade, dedicação e respon-
sabilidade de um trabalho profissional?

Pense nisso; precisamos desenvolver a 
cultura do comprometimento.

Mario Apone
Leigo Saletino

UM HOMEM CHAMADO JESUS 
convoca discípulos e funda sua Igreja, 
proclama uma doutrina, que impres-
siona pela novidade, falando de um 
jeito como ninguém jamais falara.

Os gestos misteriosos 
de Jesus sempre ques-
tionaram os apósto-
los. Não foi diferen-
te, quando em pleno 
clima da Santa Ceia, 
levantou-se, cingiu a 
cintura com uma toa-
lha de serviço e co-
meçou a lavar-lhes os 
pés.

Dizer algo de novo só 
é possível porque Ele 
é infinito. Certo ou 
erado, poderíamos, 

por exemplo, acrescentar que, não se 
contentado em ser Deus, quis também 
ser humano, assumindo corpo igual 
ao nosso, para que pela sua maior se-
melhança conosco, pudéssemos nos 
tornar m ais parecido com Ele.

Perseverar nessa busca é uma meta 
para um ideal. Talvez para escutar 
o que são Tomás de Aquino ouviu 
de Sua Voz: “Falaste bem a meu res-
peito”. Gostar de envolver-se com o 
assunto é como abraçar o mistério, 
mergulhando em sua história. Eis o 
convite!

Catequese Familiar

(Trecho adaptado do livro “Conheça + Jesus 
Cristo”, de autoria do Padre Antonio Marcos 
Girardi, editado pela Suplegraf)
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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

As reuniões, com a presença do 
Pároco, Padre Marcos Almeida, 
aconteceram em dias diferentes: 
assuntos econômicos no dia 04 de 
junho e a de assuntos litúrgicos no dia 
08 de junho;

Durante o mês de junho, nas quintas-
feiras, entre 16h e 17h, um grupo de 
homens se reuniu para rezar o Terço 
dos Homens; grupo originado no 
Santuário Salette.

DEU ZEBRA:
A dedetização contra cupins, ratos e 
baratas, e a limpeza das caixas d’água, 
foram realizadas no dia 12 de junho. 
A Capela permaneceu fechada entre 
os dias 13 e 15 para que ocorresse a 

A CAPELA NÃO É PARÓQUIA

Mas, já foi durante 13 anos. 
Esta pequena Capela já exis-
tia em 1895, quando foi ele-

vada à categoria de Paróquia e Matriz 
Provisória de Sant’Ana. Em 1904, o 
primeiro Missionário Saletino a che-
gar ao Brasil, Padre Clemente Hen-
rique Moussier, foi nomeado seu Pá-
roco. Em 1908, a igreja de Sant’Ana 
torna-se, de fato e de direito, Paróquia 
e Matriz, e a Capela volta a sua condi-
ção de capela.

Como o uso do cachimbo deixa a boca 
torta, a Capela não perdeu a mania e 
a pretensão de ser, até hoje, paróquia. 
Para ser paróquia é preciso um míni-
mo de infraestrutura: casa paroquial 
com acomodações apropriadas, sa-
cristia, salas de reuniões e de festas, 
secretaria, espaço para eventos e esta-
cionamento suficiente. A Capela San-
ta Cruz não tem tudo isso. Somos uma 
pequena comunidade da Paróquia 
Nossa Senhora da Salette, representa-
da por cerca de 400/500 fieis, assisti-
dos, orientados e administrados pelos 
Missionários Saletinos. Temos nos-
sas missas diárias, grupos de oração, 

equipes de canto, colaboradores, dizi-
mistas; temos a Secretaria e a Tesoura-
ria, que funcionam das 14h às 18h, nos 
dias úteis. Temos também Equipe de 
Manutenção, Zeladoria e um peque-
no grupo de pastorais; tudo isso su-
pervisionados por um Conselho Con-
sultivo Auxiliar, criado há cerca de 15 
anos pelos Padres Ildefonso e Bolívar.

O propósito de ambos foi o melhor; 
que caminhássemos com nossas pró-

prias pernas e peculiaridades, sem 
que isso levasse a uma separação da 
Paróquia Nossa Senhora da Salette. 
Uma minoria de pessoas, de boa-fé, 
mas com a boca torta, não entendem 
e continuam vendo a Capela como 
particular e exclusiva. Avançando 
nessa reflexão, referimo-nos a ofertas 
de rifas, bijuterias, cosméticos, distri-
buição de jornais e de material de pro-
paganda, cujo interesse é particular 
– não comunitário – e muito menos 
objetiva a caridade. Jesus condenou 
veementemente esta prática – vendi-
lhões do Templo.

A Capela é privilegiada pelos seus 
fieis, pela sua localização geográfica, 
e tem o tamanho certo para louvar a 
Deus, orar, celebrar batismo, casa-
mentos e bodas, e também encontrar 
velhos e novos amigos. Quem não é 
o maior, tem que ser o melhor; pode 
não ser paróquia, mas é a m ais antiga 
e bonita da Região. Venha conferir!

João Bosco
Leigo Saletino

ACONTECEU E DEU CERTO
evaporação dos odores. Como isso só 
acontece com temperatura acima de 
15 graus – o que não correu – a Capela 
precisou ficar interditada mais algum 
tempo. Os bichos morreram todos; 
nós quase.

ACONTECE QUE:
A Capela precisa de uma geladeira, 
uma garrafa térmica grande, reformar 
o jardim, substituir os paramentos 
dos padres, um teclado melhor, 
instalação de mais 3 câmeras de 
segurança, alarmes e de se desapegar 
de imagens e objetos sem uso. Em 
setembro próximo vamos iniciar 
uma campanha para arrecadação de 
fundos. Contamos com os benfeitores 
e dizimistas como você.

VAI ACONTECER:

Em julho, férias, mas o expediente 
será normal, ainda que com menor 
número de fieis nas celebrações;

14 de setembro, Festa Mundial da 
Exaltação da Santa Cruz.

Conselho
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Comunidade em Revista
12 de junho

25 de junho

FESTA JUNINA DO CENTRO SOCIAL 

Durante dois finais de se-
mana – 11/12 e 18/19 de 

junho – o Centro Social pro-
moveu sua tradicional Festa 
Junina, cujo objetivo, além 
de propiciar uma convivên-
cia fraterna entre nossos 
paroquianos e benfeitores, 
é arrecadar fundos a fim de 
custear a sustentação finan-
ceira do Centro Social no que 
tange ao auxílio às famílias 
mais necessitadas. Além do 
programa governamental – 
VIVALEITE – a assistência 
social promovida pelo Cen-
tro Social reflete-se na entre-
ga de cestas básicas a mais 
de uma centena de famílias 
cadastradas, ao fornecimen-
to de remédios mediante a 
apresentação de receitas mé-
dicas, atendimento odonto-
lógico, médico, fisioterápico 
e formação de pessoas em 
alguns segmentos, possibili-

tando a entrada dessas pes-
soas no mercado de trabalho. 
Tudo isso é suportado com 
recursos angariados, aqui na 
Paróquia, através de eventos 
festivos, doações e benfeito-
res, que de forma anônima 
contribuem generosamente 
com este empreendimento. A 
Festa Junina deste ano, ape-
sar do frio que fez, contou 
com a participação de muita 
gente, que se divertiu, pôde 
cantar as cantigas juninas e 
saborear os quitutes apresen-
tados, com destaque à pizza 
e ao cuscuz, além do pinhão, 
milho cozido, pastel, doces 
e churrasco. E para esquen-
tar um pouco, o Quentão e 
Vinho Quente estavam mui-
to bem preparados. E, para 
quem quis se esconder um 
pouco do frio, o Bingo – sem-
pre uma atração a mais – fun-
cionou todos os dias.

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO – CRIANÇÃO 
 DO MUNDO – CATEQUESE FAMILIAR

A Catequese Familiar tem 
sempre dois encontros 

anuais de formação para pais 
e crianças. No primeiro se-
mestre as famílias são convi-
das, à luz do livro do Gênesis, 
a refazerem a criação. Cada 
grupo teve que preparar um 
dia da criação. Os trabalhos, 
elaborados nas casas das fa-
mílias, foram apresentados à 
comunidade durante a Missa 
das 09h do dia 12 de junho, 
sendo depositados ao pé do 
Altar, onde permanecerão 
durante a celebração. Mui-
tos paroquianos, ao final da 
missa, tiveram a curiosidade 

de ver os trabalhos mais de 
perto. No segundo semestre, 
em continuidade, os grupos 
familiares deverão trabalhar 
o mundo criado por Deus em 
confronto com as atividades 
produtivas e comerciais que 
nós, seres humanos, fazemos, 
o que afeta profundamente 
nosso planeta. O tema desse 
segundo encontro de forma-
ção refere-se à Sustentabili-
dade: o que nós, individual 
e coletivamente podemos 
fazer para garantir a susten-
tabilidade desta Terra criada 
e abençoada por Deus?

MASTER CHEF MIRIM

O Grupo de Leigos Saletinos 
Mirins promoveu o Do-

mingo do Master Chef Mirim. 
Com a ajuda dos pais e mães 
e da Coordenação do Grupo, 
os jovens leigos saletinos pre-
pararam cerca de 40 kits de 
alimentação e distribuíram aos 
moradores de rua, próximo à 
Estação Santana do Metro. No 
retorno, eles contaram a expe-
riência de preparar e distribuir 
a alimentação. Foram abra-
çados, beijados e 
ouviram histórias, 
histórias tristes de 
pessoas que per-
deram muito na 
vida e que hoje 
habitam nossas 
ruas. Segundo da-
dos da Prefeitura 
de São Paulo, são 
cerca de 15.000 os 
moradores de ruas 

aqui na Capital. A ação social 
promovida pelos jovens leigos 
é a gota d’água que ajuda a 
apagar o incêndio. Certamen-
te, para aquele pequeno grupo 
de pessoas que recebeu seu kit 
de alimentação, o domingo 
foi proveitoso. Os leiguinhos 
fizeram sua parte, e Maria de 
La Salette, que a tudo observa, 
pôde sorrir, ainda que com lá-
grimas nos olhos. Parabéns aos 
leiguinhos.

PEREGRINAÇÃO A EUROPA

Os Peregrinos de La 
Salette promoveram 

mais uma peregrinação à 
Europa, desta vez visitan-
do a Itália e a França. No 
roteiro, visita ao Santuário 
Nossa Senhora da Salette, 
no alto da montanha de La 
Salette, local da aparição 
de Nossa Senhora, em co-
memoração aos 170 anos 
da Aparição de nossa Mãe. 

Depois passaram pelo San-
tuário do Padre Pio, e visi-
taram alguns pontos turís-
ticos, passando por Roma e 
pelo Vaticano. O grupo foi 
acompanhado pelos Padres 
Marcos Almeida, Reitor e 
Pároco de nosso Santuário, 
e também pelo Padre Mar-
cos Queiroz, Reitor e Páro-
co do Santuário Salette do 
Rio de Janeiro.
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12 de junho

CRISMA DE JOVENS

Um grupo de 45 (quarenta e cin-
co) pessoas, sendo 38 jovens e 7 

adultos receberam o Sacramento da 
Crisma pelas mãos de Dom Júlio Endi 
Akamine, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese de São Paulo, Vigário Episco-
pal da Região Lapa. A cerimônia co-
meçou às 15h, no frio domingo que se 
fazia em São Paulo. Concelebraram a 
cerimônia nosso Pároco e Reitor, Pa-
dre Marcos Almeida, e nosso Vigário 
Paroquial, Padre Ático Fassini. Padri-
nhos, madrinhas, familiares e amigos 
lotaram os espaços do Santuário. Esse 
grupo iniciou sua preparação em mar-
ço do ano passado, e, ao longo desse 
período, participaram de encontros 

semanais e outras ativi-
dades, onde puderam 
desenvolver e aumentar 
sua fé cristã. Durante a 
preparação se ressaltou a 
importância do compro-
metimento deles com a 
comunidade; espera-se, 
que cumprida mais esta 
etapa de evangelização, 
eles possam se integrar 
e engajar nas pastorais, 
grupos e movimentos de 
nossa Paróquia, princi-
palmente, no Grupo de Jovens, que se 
reúne aos domingos, às 09h. Parabéns 
aos crismandos e aos catequistas, que 

muito se empenharam nessa ativida-
de. Nossos agradecimentos a Dom 
Júlio Akamine, que presidiu a cele-
bração.

VEM AÍ...

A saída está marcada para 
o dia 12.10.2016, às 06h, 
com previsão de chega-
da por volta das 17h. A 
programação foi montada 
com a orientação dos Pa-
dres Ildefonso Salvadego e 
Daniel Aguirre, com visita 
ao Santuário do Pai Eter-
no. O retorno será no dia 

REUNIÃO SEMESTRAL DA 
COORDENAÇÃO NACIONAL DOS 

LEIGOS SALETINOS

A Coordenação Na-
cional estará reuni-
da aqui n o Santuá-

rio Salette, definindo seu 
caminhar e sua programa-
ção. Neste ano encerra-se a 
formação de nova turma de 
leigos saletinos – 2015/2016 
– que se incorporará aos 
demais leigos saletinos. 
De 30 de setembro a 09 de 
outubro próximo, aconte-
cerá, no Santuário Salette, 
na montanha de La Salette, 
o II Encontro Internacional 
de Leigos Saletinos, com 
representantes de todos os 
grupos espalhados ao redor 

do mundo. Desse encontro 
participam um religioso 
saletino de cada província. 
Aqui do Brasil, nossos re-
presentantes serão a Vilma-
ri Pedrozo, Coordenadora 
Nacional, Maria Auxiliado-
ra de Oliveira Maciel, Vice 
Coordenadora Nacional e 
Fabiana dos Santos Barreto, 
leiga saletina de Tancredo 
Neves (BA). Serão acompa-
nhadas pelo Padre Renoir 
Dalpizzol, Orientador Espi-
ritual dos Leigos Saletinos 
aqui no Brasil. A todos, que 
tenham uma boa estada na 
Montanha e uma boa parti-
cipação.

De 15 a 16 de julho

FEIJOADA SALETINA

Encerrando mês de férias escolares, os leigos 
saletinos promovem a Feijoada Saletina. Os 

convites acham-se à venda na Loja La Salette, ao 
preço de R$ 35,00 cada. A bebida será vendida à 
parte. Reserve já seu convite e participe de mais 

este evento.

ROMARIA AO SANTUÁRIO 
SALETTE DE CALDAS NOVAS (GO)

16.10.2016, com chegada 
prevista ao redor de 22h. 
Ônibus semileito, com re-
gime de meia pensão, ao 
preço de R$1.500,00 por 
pessoa. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na 
Secretaria Paroquial ou na 
Loja La Salette.
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A única e Melhor de São Paulo 
Serviço de Van - só para Zona Norte

Lingua Portuguesa Livro do Mês

Um Cartão Postal 
                     da Zona Norte

Em 14 de abril de 1911, após colidir 
com um iceberg, não muito longe 
da costa norte-americana, o Titanic 
afundou. Assim registraram muitos 
dos jornais, à época. E ainda hoje se 
diz dessa forma: o Titanic afundou.

Não se pode confundir o verbo afun-

dar, com o verbo afundar-se. No 
primeiro caso, afundar, significa ir 
ao fundo. É muito bem empregado 
quando se usa nas construções de fra-
ses com este significado: O mergulha-
dor afundou e retornou à superfície; 
ou O submarino afundou e retornou 
à superfície.

No segundo caso, afundar-se, signi-
fica ir à pique. Isto é, afundar e não 
retornar à superfície. Assim, é com 
pesar que devemos dizer, ou escrever: 
O Titanic afundou-se. Coisas de nos-
sa gramática.

“Francisco de Assis e Francisco de Roma”, 
de autoria de Leonardo Boff é o Livro do 
Mês. Ser Francisco de Assis corresponde 
à Tradição de Jesus Cristo e à exigência 
evangélica. É a opção pela simplicidade 
e confraternização entre os povos, a 
natureza e o planeta Terra.  Quando 
um papa, o primeiro vindo da América 
Latina, escolhe o nome de Francisco tem 
como intenção passar uma importante 
mensagem ao mundo sobre sua missão, 
o que, possivelmente, será uma nova 
primavera na Igreja.

Ao fazer esta analogia entre os Franciscos, 
Leonardo Boff aproxima essas duas figuras 
simbólicas, traçando um paralelo entre seus 
exemplos de vida. Não se trata de simples 
comparação, mas o sim da constatação 
de uma inspiração divina. Os dois foram 
chamados por Deus para reconstruir a sua 
Igreja. Leitura fácil, próprio do estilo de 
Leonardo Boff, é o livro recomendado para 
este mês de férias escolares. A propósito, 
boas férias às crianças da Catequese. O 
livro acha-se à venda na Loja La Salette.

HISTÓRIAS QUE O POVO CONTA

Conta-se que o Professor Albert 
Einstein, autor da Teoria da Rela-

tividade, era, com frequência, solicita-
do a proferir palestras e conferências 
sobre o assunto em diversas Universi-
dades ao redor do mundo. 

Como não gostava de dirigir, con-
tratou um motorista para dirigir seu 
carro durante essas deslocações. De-
pois de várias viagens, o Professor 
comentou com seu motorista, como 
era aborrecido repetir a mesma coisa, 
tantas vezes. O prestativo motorista 
respondeu-lhe: “Se o senhor quiser, pos-
so substituí-lo por uma noite. Ouvi sua 
conferência tantas vezes, que posso repe-
ti-la, palavra por palavra”.

Professor Einstein concordou e troca-
ram de lugar, antes de chegarem ao 
local da próxima conferência, onde, 
nenhum dos acadêmicos conhecia 
pessoalmente o Professor. O motoris-
ta ministrou a palestra que havia ou-

vido dezenas de vezes, sem cometer o 
menor deslize. Entretanto, ao final da 
palestra, um professor, participante 
da conferência, fez-lhe uma pergun-
ta. O motorista, sem ter a menor ideia 
da resposta que devia dar, mas, com 
muita calma, ponderou, dizendo: “A 
pergunta é tão simples que vou deixar 
para o meu motorista responder”.
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Santos do Mês Gizela

Dia 09

Dia 30

Dia 26

A devoção de rezar três 
Ave-Marias seguidas, 
segundo a tradição, 

nos foi deixada por Santa Ma-
tilde, a quem a Virgem Maria 
recomendou esta prática para 
se ter uma boa morte. São Leo-
nardo de Porto Maurício suge-
riu que se rezasse três Ave-Ma-
rias pela manhã e à noite para 
louvar a “Imaculada Conceição 
de Maria” e para pedir a graça 
de evitar o pecado mortal, ob-
ter pureza e conseguir perseve-
rar até o fim. A propagação da 
devoção se deve à “Confraria 
das Três Ave-Marias” que foi 

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE 
CHIQUINQUIRÁ

Em 1555, 
o colono 
esp an hol 

Antônio de San-
tana, curador da 
cidade de Suta, 
pediu para Alon-
so de Narváez 
que fizesse um 
quadro de Nossa 
Senhora do Ro-
sário para colo-
car na capelinha 
de sua proprie-
dade. A pintura, 
feita sobre uma tela rústica te-
cida pelos índios, mostra a Vir-
gem Maria com o Menino Jesus 
levando o cetro da realeza; tem 
uma meia Lua sob os pés, nas 
mãos o rosário e, ao seu lado, 
Santo Antônio de Pádua e San-
to André. A tela foi colocada na 
capela em 1563 e ali permaneceu 
por mais de uma década. Com o 
passar do tempo, a capela, que ti-
nha teto de palha, se deteriorou 
por causa da umidade e a pintu-
ra ficou em péssimo estado. Por 
volta de 1585 foi levada ao po-
voado de Chiquinquirá, onde fi-
cou abandonada. Diz-se até que 
serviu para secar grãos ao sol. 

Em 1586 Ma-
ria Ramos, uma 
mulher do lugar, 
sabendo da tela 
da Virgem deci-
diu consertar o 
velho oratório e 
deu para a tela 
maltratada, o 
melhor lugar na 
capela. Diaria-
mente rezava e 
pedia à Virgem 
do Rosário que 
se manifestasse. 

No dia 26 de dezembro de 1586, 
quando saía do oratório, a indí-
gena Isabel passava pelo lugar 
com seu filho e grita: “Olhe, olhe 
Senhora.” Do interior da capela 
saía uma forte luminosidade e, 
quando olharam para a pintura, 
viram que os buracos e os rasgos 
tinham desaparecido e as cores 
e o brilho originais tinham vol-
tado. Desde então começou a 
devoção a “Nossa Senhora do 
Rosário de Chiquinquirá”. No 
local foi construída uma peque-
na capela, que em 1608 tornou-
se uma bela igreja e, em 1812, 
cedeu lugar à atual basílica.

SANT’ANNA E SÃO JOAQUIM

Sant’Anna e São 
Joaquim não são 
mencionados nos 

Evangelhos. As primei-
ras referências a eles es-
tão no “Evangelho de 
Tiago Maior” (século II) 
e em outros textos apó-
crifos. Conta-se que São 
Joaquim era um homem 
muito rico e que fazia 
suas ofertas em dobro 
em agradecimento ao se-
nhor por sempre lhe ser 
propício. De acordo com 
a tradição, Sant’Anna era 
filha de Natã, sacerdote Bele-
mita, e de Maria. Suas irmãs 
mais velhas eram Maria de 
Cleófas e Sobé, mãe de Isabel, 
que geraria São João Batista. 
O culto a Sant’Anna difundiu-
se no oriente e, no século VI, 
o imperador Justiniano man-
dou erguer lhe um templo em 
Constantinopla. Nos séculos 
seguintes a devoção expandiu-
se pela Europa. Em 1584, uma 

Bula do Papa Gregório XIII 
instituiu sua festa, comemora-
da no dia 26 de julho, mês que 
passou a ser chamado de “Mês 
de Sant’Anna”. São Joaquim, 
a partir de 1584, passou a ser 
cultuado no dia 20 de março. 
Só em 1913 a Igreja determi-
nou que os Avós de Jesus Cris-
to deviam ser celebrados jun-
tos no dia 26 de julho. 

 NOSSA SENHORA DAS TRÊS AVE-MARIAS
instituída em Blois, França e 
era dirigida por Frei Chè-
meny. Antes, Santo Afonso 
Maria de Ligório já havia 
dado impulso a esta de-
voção. Em 30 de julho de 
1912, o Papa Bento XV pro-
moveu a Instituição à ca-
tegoria de Arquiconfraria. 
Em 1910, Frei Fidel de Be-
nissa iniciou a devoção na 
Espanha. Em 1913, foram 
criados um Apostolado e a 
revista “O Propagador das 
Três Ave-Marias” na região 
de Murcia. Em Totana, na 
mesma região, existe uma 

igreja dedicada à “Nossa Se-
nhora das Três Ave-Marias”. 
Essa devoção é praticada 
na Espanha, Itália, França, 
América Central e América 
do Sul e consiste em rezar 
todos os dias, pela manhã 
e à noite, três Ave-Marias 
seguidas, em louvor à San-
tíssima Trindade. Além de 
agradecer a Deus e glorifi-
car Maria, podemos, depois 
de cada Ave-Maria, pedir 
a intercessão de Nossa Se-
nhora para as nossas neces-
sidades.  
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2206-4435

ANDORRA

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES  
EM JULHO

Na edição passada publicamos reportagem sobre novas obras 
necessárias a atender as pessoas que demandam nossa Paró-

quia e nosso Santuário, atendendo as novas exigências governa-
mentais. Tais obras estão sendo viabilizadas – algumas já concluí-
das – e, para tanto, há que se refazer o caixa da Paróquia.

A ação contributiva dos paroquianos e dos benfeitores certamen-
te possibilitará o término das obras e o pagamento necessário às 
empresas contratadas para executarem tais serviços. Durante o 
mês de junho foi distribuído, à saída das missas, um envelope so-
licitando essa colaboração. Essas obras possibilitarão um melhor 
acesso às pessoas com necessidades especiais, portanto, seja você 
também, parceiro nesta empreitada.

CAMPANHA DA ACESSIBILIDADE

Prezados Dizimistas, que a Paz esteja com todos.
Dando continuidade à divulgação da Campanha do Dízimo 2016 da Arquidiocese de São Paulo 
cujo tema é “SEU DÍZIMO PROMOVE AS OBRAS DE MISERICORDIA” destacamos neste 
mês, de forma resumida, o artigo de autoria de Luiz Eduardo Gasparetto, Coordenador da 
Pastoral do Dízimo da Paróquia Santa Rosa de Lima/Perdizes.

DÍZIMO E O ANO DA MISERICÓRDIA

MISERICÓRDIA – sentimento de dor e solidariedade com re-
lação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em 
desgraça, acompanhado do desejo ou da disposição de ajudar ou 
salvar essa pessoa: dó, compaixão, piedade. (Dicionário Eletrô-
nico Houaiss)

Quando, muitas vezes, o interesse individual acaba prevalecendo 
sobre o coletivo, e onde a ideia do “cada um por si” é mais im-
portante do que o “um por todos e todos por um”, torna-se ainda 
mais fundamental o Ano da Misericórdia e o dízimo faz parte 
deste momento especial, porque é através da partilha proporcio-
nada pelo dízimo que vencemos o egoísmo e nos dedicamos a 
pensar naqueles que necessitam de nós.

É na oferta do dízimo que manifestamos a nossa solidariedade e 
construímos e sustentamos a vida na nossa comunidade. Devemos priorizar o coletivo em detri-
mento do individual, onde todos têm o direito de viver uma vida digna com suas necessidades 
mínimas atendidas e, se não podemos ajudar a resolver os problemas de todos pelo menos po-
demos fazer algo pelos que estão mais próximos de nós: os membros de nossa comunidade. O 
dízimo passa a ser, neste momento, um instrumento de partilha e uma ferramenta de distribuição 
de renda, ou seja, passa a ser um verdadeiro ato de misericórdia. Aqueles que já são dizimistas 
acreditam que o interesse coletivo é mais importante que o individual e aqueles que não são têm a 
oportunidade de se juntar a este grupo, ser mais um dizimista mostrando estar consciente de sua 
responsabilidade social e de estar fazendo a sua parte.

Rui Verdasca & Maria Aparecida     

Pastoral do Dízimo

DIÁLOGO COM OS DIZIMISTAS
04 Gislaine Dias Antonio
05 Ernesto Hohl
 Hugo de Carvalho Fiori
 Bárbara Caroline Reis Baccelli
06	 Trinidad	de	La	Fuente	Martinez
 Joaquim Alves de O. Paiva E Familia
07 Adilson Gouveia
08 Alayde Montechi V. de Oliveira
 Maira Docima de Oliveira
09 Marcelo Henrique Marques Gaspar
10 Nestor Nilo e Joana B. da Cunha
11 Manuel Fantolan Corredoira
 Carlos Alberto Fernandes
14 Janaina Maria da Rocha Leite
 Ana Maria da Silva Rosa Machado
15 Air Pires de Campos
	 Minalda	Romano	Marcos	Giustino
 Marcio Honorato Kimura
17	 Izilda	Maria	Carvalho	Fernandes
18 Anerina Maria dos Santos
19	 Paulo	Ricardo	M.	Louzada	E	Loeni
 Lucia Macedo Pires de Campos
 Claudia Aparecida Trepichio
21 Benedita do Espirito Santo Vieira
 Adirley Ana de Araujo Laurito
24	 Maria	Ignez	Rodrigues	Carvalho
 André Ribeiro Guimarães
25 Rubens Cesar Santner
 Maria do Carmo da S. Macario
26	 Neuza	Maria	Tavares	Artuso
 Olimpio Ramos
27 Marlene dos Santos Fial
28 Maria Elane A. de Oliveira
29 Maria Ferreira dos Santos
30	 Alzira	de	Oliveira	Dias
	 Odette	Conegundes	de	Souza
 Rosa Claudia Garcia Silva
31 Mary Kobayashi Sandoval

Da  Capela

01   Josephina Noronha Pacheco
04			Eduardo	Sanches	Munhoz	da	Silva
05   Heloisa Helena Bueno
       Walkiria E. Campahili
08			Luiza	Helena	T.	C.	Neto
09   Rosa Laurino dos Santos
       Ana Célia Santos
13   Maria Stella Cintra de Campos
15   Maria Teresa G. de Oliveira
19   Simone Frotscher
22   José Magri de Mendonça
24   Cândida Maria G. Branco
28			Luiz	Pereira	Machado
31			Isabel	Cristina	H.	Nunes
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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

No final do último mês de maio 
aconteceu a Semana Teológi-
ca, evento realizado pela PUC/

SP, que trata de temas atuais ligados à 
Igreja e à Teologia. Este ano o tema foi 
a Misericórdia, como nos pede o Papa 
Francisco. Refletimos sobre algumas 
pessoas que levaram a vida imitando 
Cristo. Um deles foi Charles de Foucau-
ld, que teve uma experiência profunda 
de Deus, e entendeu, a partir daí, que 
teria uma vida dedicada a imitar Jesus 
ocupando o “último lugar”, com simpli-
cidade, pobreza, atuando junto aos mais 
necessitados. Ele deixou muitos escritos, 
entre eles um em que chama os cristãos 
a serem “fermento na massa”.

O último dia da Semana Teológica foi 
muito gratificante, com representantes 
de pastorais e movimentos que atuam 
diretamente com os mais necessitados: 
Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral da 
Saúde, da Ajuda à Igreja que Sofre, da 
Comunidade o Caminho, e dos Vicen-
tinos, mostrando a ação da Misericórdia 
dentro da Igreja. Emocionei-me com o 
relato dos Vicentinos, um trabalho já 
tão conhecido em nossa comunidade, 
levando não só cestas aos pobres, mas 
aproximando-se deles para ver quais 
suas reais necessidades, e poder atuar 
como seu fundador Frederico Ozanam, 
que levava um feixe de lenha para se 
aproximar dos excluídos. O Vicentino 
disse que sua primeira visita foi uma 
“Segunda Comunhão”, a Primeira é a 
Eucaristia, e agora ele encontrou Cristo 
na pessoa do necessitado. Os Vicentinos 
são imitadores do Cristo Acolhedor, 
que chega onde está o Cristo sofredor.

Com toda essa riqueza de aprendizado 

SER FERMENTO NA MASSA

durante essa semana teológica, fiquei 
refletindo sobre o “ser fermento”, de que 
falou Charles de Foucauld. Gosto de fa-
zer pão de fermentação natural e obser-
var o movimento do fermento. Quem 
compra o pão pronto, talvez não saiba 
como ele age. O fermento é um ser vivo, 
e toda semana deve ser alimentado com 
mais farinha e água, para ser ativado. 
Após algumas horas, ele está borbulhan-
do, mostrando sua vitalidade. Então é 
hora de misturá-lo na massa do pão, e 
após um tempo, ela estará dobrada de 
tamanho, aerada, linda, e principalmen-
te, viva! Nós devemos ser também fer-
mento nessa grande massa de cristãos. 
Jesus nos alimenta na Eucaristia, e assim 
nos tornamos ativos dentro da comuni-
dade. Devemos “borbulhar”, deixar o ar 
entrar na massa, fazê-la dobrar de tama-
nho, deixá-la arejada e viva. Para isso, 
não podemos ficar fechados dentro das 
nossas paróquias. Ser cristão é muito 
mais que isso. É preciso ser missionário, 

chegar onde há necessidade de vida e 
evangelização.

Aproveitando que tivemos a feira pas-
toral no Santuário Nossa Senhora da 
Salette, onde pudemos ver o trabalho 
ativo de tanta gente, espero poder com-
partilhar esse relato contribuindo para 
que todos nós, agentes de pastorais, lei-
gos e leigas e todos os fiéis participantes 
de nossa comunidade, passemos a ser 
FERMENTO, levando a Igreja a todos, 
e sendo misericordiosos, como o Pai foi 
misericordioso. E para finalizar nossa 
semana teológica, no campus Ipiranga 
foi feita uma linda homenagem a dois 
grandes exemplos de Fé e de Fermento 
para nós, Dom Helder Câmara, e nos-
so querido Dom Paulo Evaristo Arns, 
que brindou a todos com sua presença, 
e com seus 95 anos de idade, encheu a 
sala e os corações com sua voz, e seu in-
confundível sotaque gaúcho, nos dizen-
do: CORAGEM!
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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

No dia 18 de maio de 2016, o 
Papa Francisco, abençoou a 
coroa de Nossa Senhora da 

Salette durante uma cerimônia no Vati-
cano, que foi acompanhada pelos Mis-
sionários Saletinos, que se deslocaram 
das montanhas da Salette, de Roma sede 
da congregação, e de províncias saleti-
nas de vários continentes, e lá contritos 
acompanharam essa cerimônia. É, pois, 
um momento propício, para nos apro-
fundarmos e saber como, a “coroação à 
Mãe de Jesus“ surgiu e de que forma, fi-
cou conhecida através dos tempos.  

Rosário – No quinto mistério glorioso, 
contemplamos a Coroação da Santíssi-
ma Virgem, que foi proclamada pelos 
coros dos anjos e santos, como Rainha 
e Imperatriz da criação, Medianeira de 
todas as graças e Corredentora do gê-
nero humano. Nossa Senhora nos espe-
ra no céu para nos oferecer a coroa da 
vitória, quando tivermos lutado o bom 
combate e merecido nosso prêmio espi-
ritual. Também nós podemos oferecer 
uma coroa a Maria, uma coroa de ora-
ções, isto é, o Santo Rosário com que 
enaltecemos suas glórias e invocamos 
sua intercessão, oração católica, que tem 
crescido e evoluído através dos tempos e   
tem grande representatividade no devo-
cionário diário.

Assunção – A alma santíssima, que não 
deixou de progredir um minuto sequer 
durante toda a sua existência terrena, 
tinha chegado ao clímax. A Virgem Ma-
ria chegara à suprema perfeição. Possuía 
incomparável beleza de alma, pois esta-
va repleta de virtude; seu amor a Deus 
atingira o apogeu. Essa santidade trans-
lúcida em toda a sua pessoa, proporcio-

TE COROAMOS, Ó MÃE!
nava uma beleza incomparável. 
Compreende-se que a bem-aven-
turança da Virgem Maria seja sem 
igual. A glória está proporcionada 
ao mérito da santidade e à graça, 
e Nossa Senhora em mérito e gra-
ça, atingiu o máximo insuperável 
por qualquer criatura. Ela é Cor-
redentora indissoluvelmente uni-
da ao Redentor, é a companheira 
inseparável das dores de Jesus, é 
a Imaculada, a Cheia de Graça, a 
Mãe de Deus. Com certeza, todos 
esses títulos, a elevam muito aci-
ma de todos os Anjos e santos e a 
sublimam no reino do céu a um 
trono tão alto que nenhum Anjo 
nem santo o pode atingir. Acima 
do trono de Maria só o trono de 
Jesus. 

Um canto que nos leva à co-
roação de Maria – Coroamos a 
imagem de Maria, desejosos de, 
aprender com ela a cantar as ma-
ravilhas de Deus, no nosso dia a 
dia, reconhecendo-o como Deus 
Vivo: “Minha alma glorifica o 
Senhor e meu espírito exulta em 
Deus meu Salvador”. (Lc 2, 47):

“Se um dia um anjo declarou que tu eras 
cheias de Deus, Agora penso quem sou 
eu para não, Te dizer também cheia de 
graça, oh mãe, cheia de graça, oh mãe 
agraciada! Se a palavra me ensinou que 
todos hão de concordar, E as gerações te 
proclamar, agora eu também direi tu és 
bendita, oh mãe, tu és bendita, oh mãe, 
Bem-aventurada! Surgiu um grande si-
nal no céu, uma mulher revestida de sol, 
a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma 
coroa. Não há como se comparar, perfeito 

é quem te criou, se o Criador te coroou, 
te coroamos, oh mãe, te coroamos oh 
mãe, te coroamos, oh mãe. Nossa rainha 
Te coroamos, oh mãe! Te coroamos, oh 
mãe!

Com o coração exultante, aguardamos 
a chegada de setembro e as comemora-
ções dos 170 anos da aparição de Nossa 
Senhora da Salette, Mãe Reconciliadora 
dos Pecadores.


