
Informativo Salette
Santuário Nossa Senhora da Salette  -  São Paulo - www.portalsalette.com.br - Agosto de 2016 - Ano XXIX - Nº 291

FEIJOADA SALETINA

Tudo combinou com a Feijoada: temperatura, ambiente, pessoas, alegria 
 e no salão se sentia essa combinação.

AGOSTO, MÊS DAS 
VOCAÇÕES

A Palavra do Reitor ressalta a 
importância deste mês na vida 
da Igreja.

FESTA DA PADROEIRA

No final deste mês acontecerá a 
Carreata, a Missa de Abertura 
da Festa da Padroeira, no ano 
em que se completa 170 na os 
de sua aparição, e início da 
Novena.

OBRAS DE 
ACESSIBILIDADE

Continua a execução das obras de 
acessibilidade. Continua também 
a campanha que visa arrecadar os 
fundos necessários para término das 
obras.
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Editorial

Palavra do Reitor

Pe. Marcos Almeida, ms
Pároco e Reitor

Neste mês comemoramos o Dia dos 
Pais, e, em seu finalzinho, se ini-

ciam os festejos à aparição de Nossa 
Senhora da Salette, que completará, em 
setembro, 170 anos.  Refletindo sobre a 
homilia do Padre Alfredo Granzotto na 
missa do dia 24 de julho, sobre a grati-
dão que devemos ter com nossos ante-
passados, convido a todos para exerci-
tarem a prática de reverenciá-los.

A conexão com nossas origens é de ex-
trema importância porque os antepassa-
dos representam as raízes de nossa exis-
tência material. Essa relação de gratidão 
está ligada à origem de nossas vidas, 
portanto, agradecer pela saúde, pelos 
dons, pela família se torna um exercício 
saudável e importante para que harmo-
nizemos nossas orações e contato com o 
amor divino.

Se pensarmos como família cristã, de-
vemos também agradecer pelo dom 
da vida, da caridade, do amor a Nossa 
Senhora que aos pés da cruz recebeu a 
missão de ser também nossa mãe. Não 

A IMPORTÂNCIA DA GRATIDÃO
importa como nos 
comunicamos com 
nossos antepassa-
dos, basta imaginar 
que ao emitir senti-
mentos de gratidão 
eles nos acompa-
nharão em nosso 
dia a dia, nos dando 
força e energia para 
enfrentar os proble-
mas e dificuldades que encontramos.

“Gratidão não é apenas a mais rica das vir-
tudes, mas sim a mãe de todas as outras”, 
afirmou o filósofo grego Cícero. Pessoas 
gratas são mais felizes e não alimentam 
ansiedade e maus sentimentos diante 
das dificuldades da vida. Que o longo 
mês de agosto nos prepare com gratidão 
e oração para um semestre acompanha-
do de bons sentimentos, tão necessários 
nesse momento tão conturbado de nos-
so planeta. Abraços fraternos!

Raquel Rodrigues de M. Junqueira Carone
Coordenação do CPP

Estamos iniciando o mês de agosto, 
que, para nós católicos, é dedicado 

à reflexão e à oração pelas vocações. Em 
cada domingo teremos a oportunidade 
de lembrar de uma vocação específica: 
no primeiro domingo, recordaremos a 
vocação sacerdotal e celebraremos o dia 
do Padre; no segundo domingo, recor-
daremos a vocação matrimonial e, em 
especial, o dia dos pais; no terceiro do-
mingo, lembraremos a vocação à vida 
religiosa consagrada e, por fim, cele-
braremos no quarto domingo a vocação 
dos leigos e leigas, com atenção especial 
aos catequistas.

A palavra “vocação” vem do verbo lati-
no “vocare” e significa chamar. Enten-
demos que cada vocacionado é, antes 
de tudo, escolhido e chamado por Deus 
para uma missão. Como nos diz o Papa 
Francisco, “As vocações nascem na ora-
ção e da oração e, só na oração podem 
perseverar e produzir frutos”. O mês 
vocacional foi instituído no ano de 1981, 
na 19ª assembleia da CNBB – Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil, com o 
objetivo de fazer com que as comunida-

VOCAÇÃO ACERTADA, PESSOA FELIZ!

des redescubram 
a importância e a 
corresponsabili-
dade no proces-
so vocacional de 
cada pessoa.

Lembramos que o 
primeiro chama-
do que Deus nos 
faz é o chamado à 
vida e através do 
nosso sim diário, 
buscamos respondê-lo e atendê-lo de 
uma forma autêntica na realização pes-
soal e no serviço aos irmãos.

Como saletinos, religiosos e leigos, lem-
bramos que ao final deste mês, dia 30, 
estamos também vocacionados e convo-
cados a participar com muita devoção e 
alegria da abertura da novena dedicada 
à nossa Padroeira e Mãe que nos con-
vida dizendo: “Vinde, meus filhos, não 
tenhais medo”!
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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 IGREJA É UMA VOCAÇÃO

Nas proximidades do mês 
de agosto costumamos dar 
mais atenção à reflexão so-

bre o tema vocacional. Para não fu-
gir da regra, quero tratar deste tema, 
porém aproveitando uma perspecti-
va apresentada pelo Beato Paulo VI 
na audiência geral, de 17 de novem-
bro de 1971, quando ele tratava do 
tema Igreja. Escolheu como tema da 
audiência geral “A Igreja é uma vo-
cação”.  

Aqui, apresento uma síntese dessa 
belíssima catequese que nos leva a 
essência do ser Igreja, assembleia 
de convocados, vocacionados.  Na 
ocasião, perguntava o Beato Paulo 
VI: ‘Que significa Igreja’? A curiosi-
dade despertada por esta pergunta 
refere-se, agora, à etimologia da pa-
lavra: Igreja, na linguagem bíblica, 
significa uma assembleia convoca-
da, de caráter religioso. É este o seu 
significado desde o Antigo Testa-
mento. 

Cristo tornou Seu este vocábulo e 
atribuiu-lhe um sentido próprio: “a 
Minha Igreja”. (Mt 16, 18) O Santo 
Padre comentou com simplicidade, 
naquela ocasião, que a Igreja nasceu 
de uma vocação, de uma vocação 
divina e as comunidades presentes 
no Novo Testamento tinham clara 
compreensão de terem sido chama-
das: “Comecemos pelos Apóstolos’, 
dizia ele. ‘Foi Jesus quem os reuniu, 
chamando cada um deles: ‘Vinde 
após Mim’ (Mt 4, 19-22; cfr. 9, 9; Jo 
21, 19). Não se associaram por ini-
ciativa própria; foram escolhidos 
pelo próprio Cristo, que um dia lhes 

disse: «Não fostes vós que 
Me escolhestes, fui Eu que 
vos escolhi...» (Jo 15, 16 ss.; 
Lc 6, 13). São Paulo usa fre-
quentemente este conceito de 
vocação, como um conceito 
constitutivo da Igreja primi-
tiva (cfr. Rom 8, 30; Gal 1, 6; 
1 Tess 2, 12; etc.). E o mesmo 
faz São Pedro (cfr. 1 Ped 1, 15; 
2, 9; 5, 10; 2 Ped 1, 3)”.

A consciência vocacional da 
Igreja gera vida de comuni-
dade: ‘As pessoas que a aco-
lhem são convocadas, junta-
mente com outras, também 
fiéis, e formam imediatamen-
te uma comunidade, a Igreja, 
a sociedade dos «chamados a 
ser de Jesus Cristo» (Rom 1, 
6). Quem foi chamado não 
permanece só, isolado, autô-
nomo, mas é inserido, «ipso 
facto», como membro de um 
corpo, o Corpo Místico de 
Cristo, que é a Igreja (cfr. Col 2, 19; 
3, 15; Ef 4, 6)’. 

Na Igreja, insiste o Beato Paulo VI, 
as pessoas encontram o sentido da 
vida, o porquê viver; ela dá uma fi-
nalidade e um mérito à vida: o Rei-
no dos Céus. Por este motivo, é a 
geradora das vocações, e, podemos 
dizer, o “lugar” para as pessoas que 
andam à procura de uma finalidade 
pela qual valha a pena viver, buscar, 
amar, agir, sofrer e morrer.  No en-
tanto, muitos homens e as mulheres 
de nosso tempo não ouvem a voz de 
Cristo, não buscam a Comunidade, 
não se sentem convocados, e, infe-

lizmente, não encontram o sentido 
para sua vida e o lamento de Jesus 
continua: «Se neste dia tivesses co-
nhecido, tu também, O que te pode 
trazer a paz! Mas isto ficou oculto 
aos teus olhos» (Lc 19, 42).  

Como Igreja, assembleia de vocacio-
nados, cabe a nós hoje, em nome de 
Cristo, formar uma cultura vocacio-
nal no ambiente em que vivemos, 
porque todos são convocados e 
precisam ouvir claramente a voz do 
Pastor e da Igreja, o mesmo convite 
doce e decisivo: vem!
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VAI ACONTECER NESTE MÊS:

Dias 17, 18 e 19 de agosto
Salão de Festas - 20h30
Para todas as Famílias

Missa de Encerramento – 19h30

Dia 18/08/2016 - Quinta-Feira – 14h 
Salão de Festas

“Mãe e Mestra da Misericórdia”

DIA 28/08 – DOMINGO
CARREATA APÓS MISSA DAS 09h

DIA 29/08 – SEGUNDA-FEIRA
MISSA DE ABERTURA – 20h

SEMANA DA FAMÍLIA

CHÁ BENEFICENTE DO
 CENTRO SOCIAL

FESTA DE NOSSA 
SENHORA DA SALETTE
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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

Capela News

ACONTECEU EM JULHO:

Foram instaladas mais três câmeras de 
segurança, agora são sete;

Cerimônia de Bodas de Ouro do casal 
Adail e Lúcia, ocorrida no dia 17, com 
Missa às17h, presidida pelo Padre. 
Marcos Almeida. Casa repleta de amigos 
e familiares.

OUTRAS NOTÍCIAS:

A Sabesp ainda não providenciou o 
conserto dos vazamentos de esgoto e 
de água na calçada da Capela, ambos 
já protocolados várias vezes;

Toda quinta-feira, no horário, com 
início às 16h, está acontecendo o Ter-
ço dos Homens, com reflexão da Pa-
lavra, cantos e oração. Vem para cá 

você também;

Reunião do grupo RCC – Acontece 
toda segunda-feira, no horário das 
10h. A turma da Juliana e do Domin-
gos lhe aguarda;

Coligação para caridade – Há mais 
de um ano uniram-se: Oficinas San-
ta Rita, Capela e Saletinha. Funções 
e compromissos de Nossa Capela – 
Contribuir com recursos humanos 
para essa coligação. Somos vários e 
devemos contribuir financeiramente 
com recursos do dízimo e coletas. Esta 
coligação assiste cerca de 550 crianças, 
de zero a 10 anos de idade, durante o 
ano todo. Em julho e dezembro distri-
bui, em espécies, o resultado obtido. 
Você pode participar em qualquer 
área, informe-se com Irmã Maria Silo, 
Claudete Nery e Mariazinha;

Oficina Santa Rita – Distribuição de 
enxovais de bebês, roupas novas, co-

bertores e brinquedos;

Algumas pessoas não concordam com 
algumas resoluções tomadas pelo 
Conselho, o que respeitamos. Só não 
entendemos porque essas pessoas não 
participam das reuniões em que tais 
resoluções são definidas. As reuniões 
são o fórum de decisão.

VAI ACONTECER:

Setembro – Dia 14 – Festa da Exalta-
ção à Santa Cruz. Lembremo-nos de 
que é nossa padroeira;

Durante o mês de setembro, junta-
mente com o Santuário, celebraremos 
os 170 anos da Aparição de Nossa Se-
nhora da Salette: novena, missas so-
lenes, quermesse e bingo... E orações. 
Agende-se;

Outubro - Iniciaremos a campanha 
(distribuição de carnês) para obtenção 
de fundos destinados a restauração 
do revestimento externo da Cape-
la, cujas obras começarão em janeiro 
2.017. Prepare seu coração e bolso.  A 
Capela também é sua, lembra-se?

OS BOIS, AS GALINHAS E OS   CARRAPATOS

Na edição passada, nosso editor 
Mario Apone, publicou um ar-

tigo propositalmente perturbador in-
titulado Participação x Comprometi-
mento (a galinha e o boi). O texto foi 
um convite aos   agentes de pastorais 
e coordenadores a uma reflexão. A 
comparação com a contribuição dos 
aludidos animais foi fabulosa! Me 
permito desenvolver o tema com as 
considerações a seguir: a) Centenas 
de milhares são os participantes e, ra-
ríssimos, os comprometidos dispos-
tos a doar a vida pelo irmão; b) Divi-
di os bois comprometidos em grupos: 
os que estão dispostos a morrer pela 
fé, como os apóstolos e mártires; os 
que morrem pelo Estado e pela Pátria 
como, os policiais e soldados heróis e 
os que se matam por fanatismo como 
os terroristas; c) Encontrei ainda um 
grupo de milhares pessoas que se 
comprometem a ajudar o próximo, 
sem morrer como “bois de piranha”, 
dedicado em fazer o bem. Refiro-me 
aos religiosos e leigos em geral. Data 
vênia, devo registrar que nem todos 
bovinos só tem um destino (virar 

bife); podem e devem se reproduzir, 
puxar arados, juntas e carros de boi. 
Conclusão: não precisamos morrer.

Voltando aos bichos; faltou mencio-
nar um personagem inútil: o carrapa-
to. Parasita omisso, descompromissa-
do, que suga tudo, até seu triste fim, 
cai no chão de tão gordo, explode e 
seca. Estes seres – carrapatos – só 
pensam nos bens materiais, seu ob-
jetivo é sugar alguém, seu deus é o 
dinheiro, o transcendental, espiritual 
não existe, são ateus!  É o bicho mais 
difícil de caçar e atingir (converter e 
salvar). Jesus começou elegendo 12 
bois, os Apóstolos, depois os discí-
pulos e depois milhões de seguido-
res cristãos. O plano de Deus é mui-
to maior: salvar toda a humanidade. 
Nós todos, não podemos nos omitir. 
Se não temos a força e a graça de mor-
rer pelo irmão, doemos alguma coisa 
de nós, parte de nosso tempo, recur-
sos, interesse na salvação de todos, e 
usar de misericórdia para com todos.  

João Bosco - leigo saletino
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Comunidade em Revista
19 de julho

20 de julho

23 de julho

20 de julho

15 e 16 de julho 

A Coordenação Nacio-
nal dos Leigos Saletinos 

esteve reunida aqui em São 
Paulo (SP), nas dependências 
do Salão de Festas de nosso 
Santuário, dando sequência às 
reuniões semestrais. Dentre os 
assuntos discutidos e defini-
dos, certamente, as definições 
sobre o III Encontro Nacional 
de Leigos Saletinos do Brasil, 
foram as mais importantes. 
Esse encontro acontecerá em 
Várzea Grande (MT), no pe-

ríodo de 02 a 05 de novembro 
de 2017, tendo, como pano de 
fundo, a água dentro da reali-
dade saletina. O tema do En-
contro será: – “Avancem para 
águas mais profundas”! (Lc 5, 
4) – Missão, Cuidado e Vida 
Nova. Toda a logística para o 
Encontro foi traçada e as tra-
tativas já estão em andamento. 
Definiu-se o encontro para 
150 (cento e cinquenta) leigos 
saletinos de todo o Brasil.

MISSAS EM HONRA  
A NOSSA  

SENHORA DA SALETTE

O frio não espantou a participação 

de fieis e devotos durante as Missas 

ocorridas neste dia, nos dois horá-

rios: 07h e 19h30. 

Padre Ildefonso Salvade-
go, ms, que já foi Pároco 

e Reitor desta comunidade, 
nos visitou entre os dias 19 e 
20 de julho, quando presidiu a 
Missa matinal, das 07h, e pôde 
manter contato com os pa-
roquianos presentes. Em sua 
agenda constava a visita a sua 
irmã, moradora em Campinas, 
interior do Estado de São Pau-
lo, e contato com fornecedores 
de material religioso, a fim de 

PASSAGEM PELO SANTUÁRIO

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE DE 2016

abastecer o estoque da lojinha 
do Santuário Salette, em Cal-
das Novas (GO), onde reside 
atualmente. Manteve contato 
com vários paroquianos, acer-
tando, inclusive, detalhes so-
bre a Romaria que acontecerá 
em outubro próximo, saindo 
aqui de São Paulo, com destino 
ao santuário goiano. Retornou 
a sua cidade, com o porta-ma-
las do carro, abastecido.

A cidade de Cracóvia, no 
interior da Polônia, abri-

gou a 39ª. Jornada Mundial 
da Juventude, entre os dias 
26 e 31 desse mês. Dentro do 
Ano Santo da Misericórdia, o 
tema da Jornada não poderia 
ser diferente: “Felizes os Mise-
ricordiosos”. NO dia 20, lide-
rados pelo Padre Guttemberg 

de Souza Filho, ms, um grupo 
de 14 pessoas viajaram para 
participar dessa Jornada, ten-
do à frente os coordenadores 
da Catequese de Jovens, o ca-
sal Ana Maria e Oswaldo. Na 
próxima edição, detalharemos 
a participação de nossa comi-
tiva.

SARAU

Os grupos de canto da Pa-
róquia, que tem a coor-

denação musical a cargo do 
Maestro Enzo, se reuniram 
nesse dia, no Salão de Festas 
do Santuário, a partir das 20h, 
para uma confraternização 
entre si e seus familiares. Nem 
o frio afastou os presentes, 

que, num ambiente alegre e 
musical, se confraternizaram, 
trocando impressões, ideias 
e conversas. Padre Marcos 
Almeida esteve presente ao 
evento. Os nossos músicos 
pretendem, até o final do ano, 
fazerem um novo encontro 
musical e familiar.
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25 de julho 25 de julho

FESTA DE SANT’ANA – DIA DOS AVÓS

Nosso Pároco e Rei-
tor, Padre Marcos 

Almeida, ms, presidiu a 
celebração das 12h desse 
dia, na Paróquia de San-
t’Ana, a convite do Páro-
co local. A igreja estava 
repleta de fieis, inclusive, 
com alguns paroquianos 
nossos. Nesse dia, nos-
sa Igreja celebra o dia 
dos Avós, lembrando de 
Joaquim e Ana, avós de 
Jesus.

REUNIÃO MENSAL DO CPP 
CONSELHO PAROQUIAL DE PASTORAIS

Na reunião do mês passado 
foi apresentada a progra-

mação para a Festa de Nossa 
Senhora da Salette, em come-
moração aos 170 anos da Apa-
rição de Nossa Senhora, em La 
Salette, nos Alpes Franceses. 
O tema da Festa será: “Mãe e 
Mestra da Misericórdia”. No 
domingo, 28 de agosto, após 
a Missa das 09h, acontecerá a 
Carreata pelo perímetro urba-
no próximo à Paróquia. E, na 
segunda-feira, dia 29 de agos-
to, às 20h, a Missa de Abertura 
da Festa. Todos os preparati-
vos estão encaminhados e em 
andamento. A comunidade se 
movimenta em preparação à 
Grande Festa. O Novenário 
começa no dia 30 de agosto e 
termina no dia 09 de setembro, 
excluindo-se o final de semana 
entre essas datas. O Novená-
rio será no Santuário Salette, 
sempre com início às 20h. Os 
temas diários serão:

1ª Noite - “Mãe da Salette, en-
sinai-nos a amar Jesus acima 

de tudo” (Jo 15,9-17)

2ª Noite - “Mãe da Salette, en-
sinai-nos a rezar com Jesus e 
como Jesus” (Mt 7, 6-15)

3ª Noite - “Mãe da Salette, en-
sinai-nos a ser perseverantes 
na fé” (Rm 5, 1-11)

4ª Noite - “Mãe da Salette, en-
sinai-nos a ser novas criaturas 
pela conversão a Deus” (Cor 5, 
14-19)

5ª Noite - “Mãe da Salette, en-
sinai-nos a ser construtores do 
Reino” (Mt 25, 31-46)

6ª Noite - “Mãe da Salette, en-
sinai-nos a servir e partilhar” 
(Mc 10, 35-45)

7ª Noite - “Mãe da Salette, en-
sinai-nos a ser misericordio-
sos” (Lc 15,11-32)

8ª Noite - “Mãe da Salette, en-
sinai-nos a viver como escolhi-
dos e enviados” (Lc 6, 12-23)

9ª Noite - “Mãe da Salette, en-
sinai-nos a ser cristãos” (At 11, 
19-26)

APOSENTADORIA

O Sr. Renato Alves de 
Almeida, durante 

muitos anos trabalhou 
na Secretaria Paroquial, 
exercendo suas funções 
com profissionalismo 
e qualidade. No mês 
passado, conseguiu sua 
aposentadoria, mereci-

damente. Nossa Paró-
quia agradece os serviços 
prestados e ora para que 
ele desfrute da sua apo-
sentadoria, com muita 
saúde e alegria. Aqui, 
deixou não somente pa-
roquianos, mas, também, 
amigos.

TRANSTORNO

A mudança brusca de 
temperatura faz com 

que, muitas vezes, os pisos 
e os revestimentos de pa-
rede sofram dilatação. Isso 
aconteceu na Secreta-
ria Paroquial, dias atrás, 
e várias lajotas do piso 
acabaram se estufando 
e quebraram. Como é 
um piso antigo, houve 
necessidade de se trocar 
toda a área da Secretaria. 
Aproveitando a reforma 
do piso, abriu-se uma ja-
nela na parede da Sala de 
Atendimento, amenizan-
do ao ambiente. Durante 
os dias em que se proce-
dia as obras, a Secretaria 
sofreu interrupção de 
atendimento, trazendo 
transtorno às pessoas que 
demandavam algum ser-

viço paroquial. Em parte, 
esse atendimento foi supri-
do pelos funcionários da 
Loja La Salette, Sr. Gomes e 
Sra. Ana Lúcia.

07 – Dia do Padre

14 – Dia dos Pais

21 – Dia dos Religiosos

28 – Dia do Catequista

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

Lingua PortuguesaLivro do Mês

Um Cartão Postal 
                     da Zona Norte

“Querido Papa Francisco”, es-
crito pelo Papa Francisco e 

Editado pela Loyola, é o livro sele-
cionado para este mês, no qual se ce-
lebra as vocações religiosas e laicas. 
Se você pudesse fazer uma pergunta 
ao Papa Francisco, o que você per-
guntaria?

O conteúdo deste livre nasceu dessa 
indagação: o que perguntar ao nos-
so Papa? As crianças, assim como 
os adultos, têm perguntas e inquie-
tudes, mas raramente lhes é dado 
oportunidade de manifestar o que 
as preocupa e de fazer as perguntas 
que calam em seus corações.  Neste 
livro, o Papa Francisco lhes dá essa 
oportunidade e celebra sua profun-
da espiritualidade, respondendo di-
retamente as perguntas das crianças 
de várias partes do mundo. Algumas 
dessas perguntas são sérias, outras di-
vertidas; algumas partem o coração. 
Mas todas vêm de crianças que mere-
cem conhecer e sentir o amor incondi-
cional de Deus.

Para crianças? Não somente para 
crianças, mas para pais e mães preo-
cupados em fazer com que os filhos 
se encontrem com Jesus. Uma leitura 
sadia e necessária nos tempos de hoje. 
À venda na Loja La Salette.

Venho e vimos ou, Vim e viemos; eis 
a questão!

Com o folheto de cantos nas mãos – 
“o verdinho” – do Tempo Comum, a 
menina, recém completada sua pre-
paração para a Eucaristia, encontrou 
o Redator deste Informativo e foi 
logo dizendo: “Tem um erro de Portu-
guês neste folheto”. O Redator, que não 
sabe cantar e nada entende de música, 
arregalou os olhos e esperou o com-
plemento da indagação, que veio de 
imediato.

Com o dedinho indicador, apontou 
o trecho da música No. 10 – Senhor, 
eu estou aqui. Lá está escrito eu vim... 
nós viemos... Quase imperceptível a 
olhos menos atentos, estava claro; os 
tempos verbais não estão de acordo. 
E ela, prontamente completou: “Ou é 
tudo no presente, ou é tudo no pretérito”. 
O Redator pensou em objetar com a 
tal da licença poética, que às vezes, 
se vale de transgredir as regras gra-
maticais para tornar a obra musical 
mais fácil de ser cantada. Mas, o olhar 
firme da menina, o fez com ela con-
cordar. Parece que devemos corrigir o 
folheto na próxima impressão: colocar 
os verbos no mesmo tempo verbal. A 
propósito, o presente do verbo VIR 
assim se conjuga: eu venho, tu vens, 
ele vem, nós vimos, vós vindes, eles 
vêm. E o pretérito é assim conjugado: 
eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, 
vós viestes, eles vieram.

Os verbos da terceira conjugação sem-
pre nos pregam peças.

PROVÉRBIOS

“Como neve no Verão e chuva na 
colheita, também a honra não convém 
ao insensato”. (26, 1)

“Quem odeia disfarça com os lábios, 
mas dentro de si instala a mentira”. 
(26, 24)

“É melhor a reprimenda aberta do que 
o amor encoberto”. (27, 5)

“Mais vale o pobre que anda na integridade do que o rico com lábios tortuosos 
e insensato”. (19, 1)

“Quem anda na retidão teme a Deus, quem se desvia dos seus caminhos o 
despreza”. (14, 2)
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Santos do Mês Gizela

Dia 01

Dia 04

João Maria Batista Vianney nas-
ceu no dia 8 de maio de 1786, na 
França. Seus pais tiveram sete fi-

lhos, ele era o quarto. Desde peque-
no gostava de frequentar a igreja e 
dizia que queria ser sacerdote. Era 
um rude camponês, sem muitos do-
tes pessoais e só falava o dialeto da 
sua região. Só foi para a escola na 
adolescência. Como tinha que traba-
lhar no campo, frequentou a escola 
somente por dois anos. Nesse pe-
ríodo foi alfabetizado e aprendeu a 
ler e a falar francês. Por haver deser-
tado do Exército Napoleônico, teve 
que ficar escondido por um tempo. 
Para seguir a vida religiosa teve que 
enfrentar a oposição de seu pai e, 
por causa da pouca instrução, en-
frentou muitos obstáculos. Com 20 
anos foi para o Seminário de Écully, 
mas não conseguia acompanhar 
seus colegas nas aulas de Filosofia 
e de Teologia. Desanimados, seus 
mestres deixaram de interrogá-lo e 
um deles disse ao Vigário Geral: “É 
lástima, porque é modelo de pieda-

SANTO AFONSO MARIA DE LIGÓRIO

Santo Afonso 
nasceu em 27 
de setembro 

de 1696. Era filho de 
uma das mais anti-
gas e nobres famílias 
de Nápoles. Desde 
pequeno teve facili-
dade para aprender 
línguas, ciências, 
arte e música. Com 
19 anos já era advo-
gado. Certa vez, de-
pois de ter feito uma 
exaltada defesa de um acusado, 
foi-lhe apresentado um documen-

to que demonstrava 
que ele havia, em-
bora involuntaria-
mente, sustentado a 
falsidade. Decepcio-
nado, abandonou a 
carreira e se colocou 
a serviço de Deus. 
Com 30 anos foi or-
denado sacerdote e 
passou a desenvol-
ver sua missão de 
evangelização entre 
os mendigos da pe-

riferia de Nápoles e os camponeses. 
Aos 36 anos, com a colaboração de 

SÃO JOÃO MARIA BATISTA VIANNEY
de”. E o vigário res-
pondeu: “Modelo 
de piedade? Então 
vou promovê-lo, e a 
graça de Deus fará o 
resto”. Em 1815 foi 
ordenado sacerdo-
te sem autorização 
para confessar, e foi 
enviado para uma 
aldeia insignificante 
para ser coadjutor 
do Padre Balley, que 
logo percebeu nele 
os carismas de san-
tidade. Em 1818 foi mandado para 
Ars, como vigário capelão ou cura 
(cura de almas). Lá chegou numa 
carroça, levando alguns pertences e 
seus livros. A cidade tinha 230 ha-
bitantes, não praticantes e afamados 
pela violência. Na paróquia fazia de 
tudo, inclusive os serviços da casa e 
suas refeições. Comia muito pouco 
e dormia, no máximo, três horas por 
dia. Sua vida se resumia em oração, 
penitência e caridade. A fama de 

seus dons e santida-
de se espalhou pela 
França e por toda 
a Europa. Ficava 
horas e horas aten-
dendo confissões. 
Muitos peregrinos 
vinham para Ars só 
para ver “O Cura” 
e para se confessar 
com ele, mesmo 
que tivessem que 
esperar horas ou 
dias. O local se tor-
nou centro de pere-

grinações e “O Cura d’Ars” nunca 
pode parar para descansar. São João 
Maria Batista Vianney cumpriu com 
zelo seu ministério sacerdotal. Mor-
reu na noite de 4 de agosto de 1859, 
com 73 anos. Já era venerado como 
santo antes mesmo de ser canoniza-
do pelo Papa Pio XI, em 1925. Desde 
1929, o “Dia do Padre” é oficialmen-
te celebrado no dia 4 de agosto, em 
sua homenagem.

um grupo de leigos, fundou a Con-
gregação do Santíssimo Redentor 
(Redentoristas), aprovada no ano 
1749 pelo Papa Bento XIV. Aos 60 
anos foi ordenado Bispo de Santa 
Águeda dos Godos e dirigiu a dio-
cese por 19 anos. Seu lema de vida 
era: “não perder tempo jamais”. No 
final da vida escreveu vários livros, 
dentre eles o clássico “As Glórias de 
Maria”. É patrono dos confessores e 
teólogos de teologia moral. Morreu, 
cego e surdo, com 91 anos de idade, 
em Nócera, no dia 1º de agosto de 
1787. Foi canonizado em 1832.
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES  
EM AGOSTO

Quem chega à frente do Santuário e 
olha à direita, já constata que o eleva-

dor do Centro Social já foi instalado e está 
em pleno funcionamento. Desde a entra-
da do pátio de estacio-
namento até às portas 
do Santuário, o solo foi 
demarcado com placas 
que auxiliam o cami-
nhar das pessoas com 
necessidades especiais. 
Os corrimões, instala-
dos na escadaria do San-
tuário, além de auxiliar 
as pessoas a calcarem os 
degraus com maior se-
gurança, fazem a alegria 
da criançada. A rampa 
de acesso ao presbitério 
já foi encomendada e, 
em breve, estará devida-
mente instalada.

Bem, isso são notícias 

DIALOGO COM O DIZIMISTA

Prezados Dizimistas, que a Paz esteja com 
todos!

Dando continuidade à divulgação da Cam-
panha do Dízimo 2016 da Arquidiocese de 
São Paulo cujo tema é “SEU DÍZIMO PRO-
MOVE AS OBRAS DE MISERICORDIA” 
destacamos, neste mês, o artigo de autoria 
de D. Angélico Sândalo Bernardino – Bispo 
Emérito da Região da Brasilândia.

SEU DÍZIMO PROMOVE AS OBRAS DE 
MISERICÓRDIA

Jesus, nosso mestre e senhor, nos ensina que 
deus é nosso PAI, que somos irmãos, cha-
mados a partilhar com o próximo, o pão de 
cada dia. Pelo dízimo, abrimos o coração 
a Deus nosso pai, colaborando para que a 
igreja realize sua missão evangelizadora, 
voltando-se decididamente para os pobres, 

doentes, presos e marginalizados. É por isso 
que o dízimo representa para todos os cató-
licos, a expressão de compromisso destina-
do a socorrer a necessidade de muitos, com 
as ofertas de todos.

Ao ser dizimista, o católico pratica pessoal-
mente obras de misericórdia temporais es-
pirituais e colabora para com a comunidade 
eclesial. Esta é a hora urgente da ação volta-
da para o próximo que sofre.

O Papa Francisco nos alerta que no julga-
mento final, Jesus nos pedirá contas do que 
tivermos feito a favor dos que têm fome, 
sede, despidos e migrantes. Jesus nos dirá 
que quer uma igreja que vá ao encontro de 
todos, em especial dos que sofrem e quer 
gestos concretos de amor, misericórdia e 
paz!

Rui Verdasca & Maria Aparecida  
Coordenação da Pastoral do Dízimo

CAMPANHA DA ACESSIBILIDADE
concretas. Para custear essas obras, a ad-
ministração do Santuário teve que valer-
se de uma campanha extra para arreca-
dação de fundos necessários a cobrir tais 

investimentos. Já há 
algumas semanas, tem 
sido distribuído, às saí-
das das missas de final 
de semana, um envelope 
mostrando os valores 
necessários para cobrir 
essa infraestrutura. O 
que foi arrecadado até 
o momento não é su-
ficiente para cobrir os 
investimentos. É preciso 
que nós, paroquianos 
saletinos, ainda que os 
tempos sejam difíceis, 
colaboremos na conse-
cução dessas obras. Afi-
nal, a paróquia somos 
nós.

01 Antonio Gaspar
 José Rosemiro dos Santos
 Paulo de Barros
03 Emilia da Silva Francisco
 Silvana Di Napoli
04 Margarete Kelly Dias Fernandes
05 Neide Bernardi Hespanhol
06	 Sebastiana	Lopes	Gonçales
08 Maria Aparecida R. Velloso
 Virgilio Fernandes Santos
 Carlos Alberto Chibante
09 Maria Ester Sodero Vinhas
10 Anézia G. Santos
11	 Ignez	Maria	Lemos	Nogueira
15 Raphael Belli
16 Janete Arantes Abbondanza
17 Sandra Marcia Pereira de Oliveira
 Maria Iolanda Rosa Romano
18	 Amélia	Eulalia	de	Lima
	 Katia	Fernandes	Amadio	Cipollone
19 Marilene P. Afonso
 Roberto Pinto Nunes
21 Nelson Moreira Junior
 Joel Vieira dos Santos
 Clarice Alves Elias
22 Stepan e Susana Helvadjian 
 José Merivaldo Santos
	 Manuel	Martins	Barros
23 Zenaide Maria de J. Reckziegel
 Cenedrim Manoel da Siva
24 Ronaldo Jose Santos
25 Maria do Socorro Cabral
28	 Waldir	de	Deus	Lucena
 Manoel F. Garcez Filho
	 Larissa	Venturini	Akamine
30 Rosa Therezinha da Costa
31 Maria Ap. da Silva Rodrigues
 Marcia de Matos Chibante

Da   Capela
05    José Carlos da Silva
06    Patrícia P. Ricci
07    Vanice Dias Couto
								Domingos	S.	Parenti
08    Gilberto Rodrigues Hashimoto
09    José Heitor Durães
11				Naja	Larissa	Ferreira	da	Silva
19				Diva	Borsetti	Prandi
        Sandra Regina Oliveira e Silva
26    Rui Manoel S. Araújo
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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

O sabiá fêmea que fez ninho na 
sibipiruna que enfeita o pátio 

do Santuário estranhou quando, às 
05h da manhã do domingo, dia 31, 
o portão do estacionamento se abriu 
e vários carros entraram. Dentro, 
estava a turma toda convidada para 
fazer a Feijoada Saletina deste ano: 
Valdir e Ana Maria, Ricardo e Cláu-
dia, Makoto e Isabel, Lúcia e a filha 
e o Sr. Adelino. Depois chegaram os 
demais. Às 07h30, o cheiro da feijoa-
da já ganhava as escadas do Salão 
de Festas e adentrava a nave do San-
tuário. Às 12h, tudo estava pronto! Era só 
esperar o final da Missa das 11h, e tudo 
começar. E assim foi!

Aos poucos, os lugares foram sendo to-
mados. Os que saíram da Missa e os que 
vieram de suas casas se encontraram e 
foram acolhidos com simpatia. A alegria 
tomou conta do Salão de Festas. Havia 

Na edição passada, nesta pági-
na, foi publicado o excelente ar-
tigo, intitulado SER FERMEN-
TO NA MASSA, de autoria da  
Sra. Claudia Medori Manfredo, 
Catequista de nossa Paróquia. 
Por erro de revisão, seu nome 
não recebeu os créditos devidos, 
o que fazemos agora, com nosso 
pedido de desculpas pelo lapso.

Redação

ERRATA

CATEQUESE DE ADULTOS

Estamos iniciando um novo semestre, 
e, com ele, novos desafios, novos pro-

pósitos, novos trabalhos. Parece que o ano 
está voando, passando muito depressa, 
com toda a nossa correria, nossos com-
promissos.

Outro dia ouvi um conto para refletir: 
“em um vilarejo, havia um lenhador, que 
era muito bom, o melhor que já existiu na 
região. Um dia ele se aposentou, e vieram 
outros lenhadores. Um deles, jovem, am-
bicioso, queria ser melhor que o anterior. 
Então, lhe propôs um desafio, para provar 
que cortava mais lenha que ele. O velho 
aceitou, e no dia marcado, os dois começa-
ram a cortar. O jovem cortava sem parar, 
e de vez em quando espiava o velho – e o 
via sentado num toco de árvore. No final, 
feita a contagem, com espanto o jovem viu 
que o velho havia cortado o dobro que ele 
próprio. Então questionou e o sábio senhor 
lhe explicou: todas as vezes que o vira sen-
tado, estava a afiar o seu machado. Afiado, 
ele cortou duas vezes mais rápido. O erro 

do jovem foi não ter parado nenhuma vez 
para amolar o machado”.

Nós temos muitos afazeres durante todo 
o dia, e muitas vezes, esquecemo-nos de 
parar para refletir, orar, ler a Escritura, 
respirar, meditar... Isso seria “afiar nosso 
machado”, nos colocando na presença de 
Deus para recuperar as forças e recome-
çar. É difícil ser um bom aluno, e se tor-
nar um bom profissional; é difícil ser uma 
bailarina, falar inglês fluente, saber nadar, 
tocar violão ou piano. Para tudo isso, é 
necessário ter dedicação, tempo, estudo, 
treino.

E para ser cristão? Para ser cristão é pre-
ciso ser bom, ter bom senso, ter educação, 
saber o que Cristo disse e fez, ler o Evan-
gelho, saber interpretá-lo, ser amigo, fiel, 
honesto, frequentar a missa aos domin-
gos, guardar dias santos, respeitar o nome 
de Deus.  Gostaria, com esta reflexão, de 
fazer um convite aos paroquianos que ain-
da não tem os Sacramentos do Batismo, 

da Eucaristia ou da Crisma. Que reservem 
um tempo para “afiar seus machados”, ini-
ciando o curso de Catequese para Adultos 
da nossa Paróquia. Fica aí nosso convite 
para este semestre. 

Claudia Medori Manfredo
Catequese de Adultos

FEIJOADA SALETINA

muito tempo que não se via o salão toma-
do e alegre, como se apresentava. A músi-
ca, brasileira por excelência, contagiou o 
ambiente. As conversas foram rolando; a 
caipirinha, no ponto certo de temperatura 
e doçura, foi um convite ao servir. E todos 
foram servidos, e virão que estava bom. E 
comeram. Só elogios.

Padre Marcos, ao agradecer o trabalho 

da turma da cozinha, liderada pela 
Ana Maria e Valdir, fez questão de 
comentar aquilo que ouviu de uns e 
de outros: “Ótimo; quando será pró-
xima?; está boa demais; parabéns”, 
e assim por diante. Muitas famílias 
vieram para a Feijoada, convidados, 
pessoas de outras paróquias, nossos 
padres, convidados ilustres e nossos 
benfeitores. O vereador Celso Jate-
ne, que tem apoiado vários projetos 
nossos, se fez presente, acompanha-
do de alguns amigos e do Sr. Miguel 
Del Busso, seu Chefe de Gabinete, 

que é nosso paroquiano e benfeitor, há vá-
rios anos.

Daqui a pouco, se começará a produzir 
o Calendário Pastoral do próximo ano; 
certamente, o último domingo de julho 
estará reservado para a Feijoada Saletina. 
Que Deus dê bastante saúde a toda equi-
pe, porque hoje, trabalharam muito e bem.
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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

“Nosso Corpo é o Templo do Espírito Santo”!

Em nossos dias podemos constatar 
que cada ser humano, está cada vez 
correndo mais e nem sempre, con-

seguindo atingir aos objetivos propostos. 
A luta pela sobrevivência está cada vez 
mais difícil, causada por inúmeras si-
tuações que se apresentam no dia a dia, 
aonde a concorrência, fatores ambientais 
e temporais, a busca contínua por novos 
resultados, chegam a extenuar a cada um 
de nós.

Como consequência de tudo isso, o resul-
tado é previsível: problemas no lar, com a 
família, problemas no ambiente de traba-
lho, problemas com a alimentação diária, 
problemas no descanso diário e ausência 
de períodos de lazer, e principalmente 
falta de vivência comunitária e espiritual. 
São fatores de uma vida considerada mo-
derna e que traz como consequência vá-
rias doenças conhecidas, como estresse, 
hipertensão, diabete, depressão e outras, 
fazendo com que as pessoas, diariamente, 
estejam em massa enchendo as antessalas 
de consultórios médicos, clinicas e hospi-
tais.

Não pense que isso ocorre somente com 
seus vizinhos ou pessoas amigas, isso 
pode estar ocorrendo bem próximo de 
você, talvez dentro de sua própria casa. 
Pense que seu corpo é o “Templo do Espí-
rito Santo. É o momento de repensarmos 
nossa vida enquanto é tempo, afinal nosso 
corpo deve estar em equilíbrio nos aspec-
tos físico, mental e espiritual, canalizan-
do tudo para objetivos maiores, na busca 
contínua de melhor qualidade de vida.

Em 19 de Setembro de 1846, em La Salet-
te, França, em sua aparição, Nossa Senho-
ra disse a Maximino e Melânia: “Vinde, 
meus filhos, não tenhais medo”! E com 
alegria percebemos que esta mensagem 
se mantém viva, atual, e, a cada ano, gra-

ças aos meios de comunicação, 
torna-se mais e mais conhecida, 
e é chegado o momento em que 
comemoraremos 170 anos de sua 
aparição. 

De sua aparição veio  um convite: 
deixarmos vazio o nosso leito do 
passado, com nossos  comodis-
mos, medos e temores humanos, 
ciúmes, rancores, vinganças, in-
dividualismo, distrações, negati-
vismos, ressentimentos, fofocas, 
desconfianças, tudo isso para  
“ressuscitar com Jesus Cristo, para 
uma  vida  digna de  Filhos de Deus, con-
vocados e consagrados a nos tornarmos, 
real e visível, a caridade de Deus para co-
nosco, trazendo para este mundo a solida-
riedade, a amizade, a ética e a alegria de 
bem viver. Vamos, então, reiniciar a nossa 
jornada para um novo modo de viver e 
olhar este mundo, afinal, já nos foi conce-

AS LÁGRIMAS DE MARIA

Amar alguém significa, também, reconhecer-lhe o poder de nos fa-
zer sofrer. Machucado é o coração, cujo amor só obtém como res-

posta a indiferença, a recusa e o desprezo. Isso é verdadeiro, para nós 
que amamos tão pouco e tão mal. Isso é absolutamente verdadeiro para 
Deus que, segundo são João, é AMOR. (Jo 4, 8)

As lágrimas de Maria em Salette são sinal da ternura de Deus; ternura 
desconhecida e desprezada. Sinal acessível para nós. Deus sempre falou 
aos homens por meio dos homens, através de sinais e linguagem hu-
mana. Que sinal melhor poderia expressar o sofrimento de Deus senão 
pelas lágrimas de sua Mãe, Ela que se manteve de pé junto à cruz? Que 
lágrimas poderiam mais nos convencer de nossa infidelidade senão as 
da Virgem fiel? 

Pe. Roger Castel, MS

dida mais uma oportunidade de estarmos 
colaborando nesta nova missão evangeli-
zadora. 

Que a Mãe da Salette, vá a nossa frente, 
nos indicando sempre o melhor caminho.


