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170 ANOS DA APARIÇÃO
Não poderia ser diferente, nesta edição se privilegia as comemorações dos 170
anos da Aparição de Nossa Senhora da Salette. O início dos festejos foi anunciado
com a Carreata que percorreu as ruas ao redor do Santuário.

PADRE NILTO AFFONSO
GASPARETTO, MS
50 ANOS DE SACERDÓCIO

Padre Nilto comemorou seus anos
de sacerdócio.

O CRISTO DO BANCO
DA PRAÇA

MUDAR O CRITÉRIO
PASTORAL

Dom Sergio de Deus, nosso Bispo
Regional apresenta razões para que
haja mudança de critério pastoral,
Um relato da visita de nossos Coordenador
Provincial, Padre Edegard Silva Júnior, a deixando-se de lado o “sempre foi
Várzea Grande (MT)
feito assim”.
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Pokémon

elendo o editorial de setembro do ano
passado tive vontade de reeditá-lo,
mas, resisti e achei melhor escrever uma
“novidade”, fazer um questionamento:
Por que Nossa Senhora escolheu duas
crianças pobres para receber sua mensagem? E, também, fazer um exercício de
imaginação: Como seria uma aparição de
Nossa Senhora hoje, 170 anos depois de
La Salette? Cada um de nós pode meditar
e encontrar uma razão para que a mensagem tenha sido passada a duas crianças pobres. Eu acredito que a resposta
está nos Evangelhos, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, que nos fala da
opção pelos pobres e de como devemos
ser como crianças para encontrar o Reino
dos Céus. Precisamos buscar a inocência
das crianças e um coração humilde para
acolher a mensagem da Bela Senhora,
buscar a conversão e a unidade para ser
“Comunidade que mostra a fraternidade de
ajuda e serviço mútuo, de uma atenção coletiva às pessoas mais frágeis e necessitadas,
pois “nisto conhecerão todos que sois os meus
discípulos: se vos amardes uns aos outros”.

(Jo 13,35)” (CNBB
- Cristãos Leigos e
Leigas na Igreja e na
Sociedade nº 85).
Bem, se você leu até
aqui deve estar se
perguntando o que
tudo isso tem a ver
com o título deste
editorial. Eu respondo: Nada! Foi apenas uma forma alegre de
chamar sua atenção, um convite para ler
e refletir. Mas bem que poderíamos usar
nossa criatividade e imaginar dois jovens
brincando de “Pokemón Go” e que durante a perseguição eles encontram Nossa Senhora, capturam a mensagem e mostram
para todo o povo dela. Participe da novena, doe um pouco do seu tempo, colabore,
seja voluntário, trabalhe na quermesse.
Uma ótima festa para todos nós, juntos,
misturados e alegres!
José Carlos Avila Aira
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
Queridos irmãos!
“Venham, meus filhos, não tenham
medo”! Estas palavras acolhedoras de
Maria, em 19 de setembro de 1846, dão
início a um evento que muda, não apenas
a vida de duas pobres crianças, mas de
todo um povo, hoje, presente no mundo
inteiro. Para nós, que vivemos no tempo
das comunicações em massa, é difícil compreender o critério de Deus ao escolhê-las
para serem seus mensageiros. Tão difícil
de compreender, quanto as passagens que
Jesus, falando aos discípulos, compara o
Reino com a pequenina semente de mostarda que se transforma em árvore (Mt 13,
31); com a pequena porção de fermento
que leveda toda a massa (1Cor 5,6). Contudo, o modus operandi estranho de Deus
já foi percebido e explicado por São Paulo
apóstolo, na carta aos Coríntios, quando o
mesmo declarou: “ Deus escolheu os fracos deste mundo para confundir os fortes”. (1Cor 1,27)
O Fato é que, aquilo que aos olhos
humanos parecia impossível, aconteceu!
Após apresentar a novidade que temos no
céu, uma Mãe que chora, observa e intercede junto ao seu Filho, a notícia se espalhou... Hoje, 170 anos depois, não apenas o
pequenino vilarejo europeu está em festa,
mas também nós, que em São Paulo nos
juntamos a todos os demais continentes
do mundo inteiro para continuar ouvin-

do aquela mensagem que continua
ecoando: “Se se
converterem, os rochedos se transformarão em montões
de trigo e as batatinhas aparecerão
semeadas nos roçados”. Eis o desafio,
eis a novidade sempre atual a necessidade de conversão
pessoal, comunitária e social.
Neste sentido, para comemorarmos
os 170 anos deste acontecimento, temos
uma vasta programação comemorativa
fazendo deste mês de setembro um tempo
propício para, refletir, rezar, agradecer e
comemorar o amor materno e misericordioso de Deus por nós. Que as lágrimas de
Maria nas montanhas da Salette, irriguem
o nosso coração, tantas vezes endurecido
e ressecado, transformando-o em terreno
fértil para que a graça de Deus atue abundantemente em nós. Contamos com a sua
presença! Traga sua família e participe conosco da novena, da quermesse e de tudo
aquilo que foi preparado para vivermos
em plenitude esse momento especial. Boa
festa a todos!
Pe. Marcos Almeida, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

O

“Fez-se sempre assim”?

Papa Francisco, quando publicou a Exortação Evangelii
Gaudium, pediu a todos nós
determinação e abertura de coração
para uma profunda renovação pastoral de toda a Igreja, a partir de nossas
comunidades paroquiais. Para iniciar
o processo de renovação pastoral, ele
pediu que abandonássemos um critério pastoral que utilizamos com frequência: “fez-se sempre assim”. (EG
33)
Quando permanecemos amarrados a
este critério, a pastoral não caminha e
impedimos que novas ideias possam
trazer luz nos processos pastorais. Ao
insistirmos que sempre se fez assim,
sem percebermos, colocamos dificuldades para que novos discípulos
missionários possam integrar-se na
comunidade como novas sementes de
trigo a vencer o joio. Pior ainda, podemos perder a esperança e a alegria
de evangelizar, porque nos tornamos
incapazes de perceber a ação do Espírito Santo no cotidiano da pastoral.

Como sempre se fez
assim, sempre é a mesma coisa, são sempre
as mesmas reuniões,
as mesmas palavras
e vamos mantendo
algumas
atividades
para cumprir com a
obrigação, mas não
vemos o Senhor agindo no meio de nós.
Devemos agradecer
as coisas bonitas que
realizamos no passado, os belos encontros,
as atividades nas mais
diversas áreas de ação,
as pessoas que se dedicaram nos projetos pastorais, mas não
podemos pretender viver do passado,
porque o grande Profeta Isaías alertou o povo de Israel sobre este perigo e nos alerta: “Não fiqueis a lembrar
coisas passadas, não vos preocupeis com
acontecimentos antigos. Eis que farei uma
coisa nova, ela já está despontando: não a
percebeis”? (Is 43, 18)

LIÇÕES QUE A VIDA ENSINA

T

odas as manhãs, a mais lenta
das gazelas acorda sabendo
que deve conseguir correr mais
depressa do que o mais rápido dos
leões, se quiser se manter vida. E,
todas as manhãs, da mesma forma, o mais lento dos leões acorda
sabendo que deve correr mais depressa do que a mais rápida das
gazelas, se não quiser morrer de
fome.

Moral da história: não faz diferença
se você é gazela ou leão, quando o
Sol nascer, comece a correr!

Fixar o pensamento, o
coração e os olhos no
passado nos impede
de perceber a ação do
Deus vivo hoje; impede-nos ver que agora,
em nossa comunidade
paroquial, Jesus realiza maravilhas ainda
maiores que no passado. Precisamos adotar
um novo critério pastoral que nos dê audácia, alegria e renove
a pastoral, nos abra
a novos caminhos de
evangelização de nossas comunidades e nos
abrirá os olhos para ver o Deus presente, o Deus que salva e está ao nosso
lado na missão. Integrar a todos que
estão a caminho e no caminho está a
base do Evangelho: todos nós temos
necessidade de misericórdia. (Mc 10,
46-52)
Não percebeis a necessidade de mudar o critério pastoral? Para auxiliar
aa todos nós, termino com as palavras do Papa Francisco n a Exortação
Amoris Laetitia: “Trata-se de integrar
a todos, deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar
na comunidade eclesial, para que se sinta
objeto duma misericórdia ‘imerecida, incondicional e gratuita’, Ninguém pode ser
condenado para sempre, porque esta não
é a lógica do Evangelho! Não me refiro
só aos divorciados que vivem numa nova
união, mas a todos seja qual for a situação
em que encontrem”. (AL 297)

vendas@tejo.com.br

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
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5ª. ETAPA DE FORMAÇÃO DE LEIGOS SALETINOS
– REGIÃO SUDESTE – TURMA 2015/2016

econciliação foi o tema que permeou
pelas cinco etapas de formação para
leigos saletinos, tornando-se um
ato concreto na última etapa. Nessa etapa,
ocorrida entre os dias 05 e 07 de agosto
passado, nas dependências da Paróquia São
José Operário, da cidade de Pompéu (MG),
um grupo de 39 novos leigos saletinos recebeu seu símbolo de pertença e foi acolhido
dentro do ritual definido para a ocasião.
Esse grupo foi formado por leigos saletinos
aqui do Santuário Salette, da Paróquia
Nossa Senhora do Carmo, da Comunidade
Nossa Senhora Aparecida, todos aqui de São
Paulo (SP) e da Paróquia São José Operário,
da cidade mineira. Padre Bolívar Hauck,
nosso Vigário Paroquial, foi designado
pelo Conselho Provincial para presidir e
acompanhar as palestras e celebrações.
As cerimônias de abertura e de
encerramento ficaram a cargo dos
representantes da Paróquia Nossa Senhora

do Carmo e da Comunidade Nossa
Senhora Aparecida. As palestras,
sobre os temas definidos: Um
Mundo Reconciliado na Paz e A
Experiência de Deus na Luta pela
Justiça, ficaram a cargo do Sr. Mario
Apone, aqui do Santuário Salette.
A
acolhida
da
comunidade
pompeana aos visitantes ficará na
memória de todos, por muito tempo.
A comunidade local se envolveu nos
preparativos e na acolhida. Todos
são gratos pelo carinho e envolvimento
da comunidade local, inclusive ao Pároco,
Padre Sergio, que, praticamente, “entregou”
sua paróquia aos leigos saletinos. Após o
almoço do domingo, os leigos de S. Paulo
retornaram, chegando aqui na Capital
Paulista por volta das 23h, trazendo o Padre
Bolívar de volta.
Alguém lembrou, ao final da Etapa de
Preparação, que agora vem a “Sexta

Etapa”, a derradeira, aquela que não tem
data para terminar. Até o final deste ano,
as demais Regiões do País (Sul, CentroOeste e Nordeste) finalizarão suas etapas
de formação e os leigos saletinos, aqui no
Brasil, serão um pouco mais de 400 leigos,
fazendo parte da grande Família Saletina, a
serviço de Deus, da Igreja, da Congregação
e das comunidades locais.
Leigos Saletinos
Grupo Dom Pedro Sbalchiero Neto

PARTICIPAÇÃO x COMPROMETIMENTO

R

ecentemente, alguém comentou
comigo que “católico sem comprometimento é como um coco
sem água”. A comparação, em princípio,
para quem não é muito ligado à natureza, como eu, que sou um bicho urbano
por excelência, necessitou de alguns
instantes para pensar o comentário. Um
coco sem água, realmente, não serve
para muita coisa.
O último levantamento cadastral de nossas Pastorais e Movimentos, efetuado no
final de 2015, mostra um contingente de
582 agentes de pastorais, sem nenhuma
superposição, isto é, os agentes de pastorais
que participam de mais de uma pastoral ou
movimento, só foram computados uma vez,
para efeito desse levantamento. Isso signifi-
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ca que, à disposição de nossos padres saletinos, à disposição de nossa Paróquia, à disposição de nossa Igreja, temos um contingente
de 582 pessoas, diariamente, capacitadas e
prontas para servir. Será?

Há desafios pela frente: os documentos
mais recentes da Igreja nos incitam a
buscar águas mais profundas; a necessidade de formação de nossos agentes
de pastorais para que solidifiquem sua
fé; a sociedade em si que nos cobra gestos concretos de solidariedade; nossos
projetos paroquiais que estão à espera
de nossa participação comprometida. E
outras tantas coisas a serem feitas, o que
me faz lembrar o texto de Apocalipse 3,
15: “Assim, porque és morno, nem frio
nem quente, estou para te vomitar de
minha boca”. Deus não quer católicos
em cima dos muros, quer católicos autênticos, atuantes, vigorosos, comprometidos com seu Reino. Pense nisso!
Mario Apone
Catequista

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

CAPELA NEWS
HÁ UM TEMPO CERTO PARA CADA
COISA (Ecl 3, 1-8)

“T

empo para nascer, tempo para
morrer. Tempo de plantar e tempo
de arrancar, tempo para chorar e para
rir...” E vai por aí, até para entrarmos no
tema desta reflexão: tempo de parar, tempo de abdicar! O dicionário nos ensina
que abdicar “é deixar voluntariamente de
exercer intensamente uma determinada
atividade ou função”. Tal atitude não é resultado de fracasso, desilusão ou medo; ao
contrário, é ato e prova de coragem e sabedoria. Sabemos que não é fácil; a perda do
“status”, não é fácil largar o osso e o poder.
As páginas dos livros e a mídia testemunham que os monarcas, ditadores e caciques, enfim, as autoridades civis e religiosas, que nem todos demonstraram intenção de desapegar-se do poder exercido por
anos e anos, vide Cesar, Stalin, Hitler, Getúlio, Hugo Chaves, Lula-Dilma-Cunha.
Voltando ao tema: Nós que já alcançamos
a velhice, deixamos de ser teimosos; agora
os tempos são outros, é a vez dos outros.
Agora nós podemos tudo: Brincar no
computador, assistir TV, aprender como
na juventude, realizar como na maturidade e viver o outono da vida que Deus
nos deu, desde de que saibamos abdicar
de certas coisas, tais como: rapidez no caminhar e no trânsito, acúmulo de funções,
discussões e brigas inúteis, preocupações
remotas que causam stress e depressão.
Agora é preciso que vivamos o presente
com os que nos rodeiam; cônjuge, filhos,
netos, velhos amigos e dediquemo-nos à

nossa saúde, viajemos, se
não dá para ir a Roma, vamos à Aparecida; se não
dá Paris, vamos à Mairiporã. Não morremos ainda,
mesmo porque “morrer faz
mal à saúde”. Penduramos
as chuteiras, mas inda podemos fazer uns golzinhos;
usamos pijama, mas nos
vestimos bem; se não podemos fazer tanto sexo, façamos amor. Sejamos úteis,
aconselhando, escrevendo, ajudando em
casa ou alguém, exerçamos consultorias,
isso pode render uns trocados, contemos
e escrevamos histórias como esta. Agora é
tempo de sermos mais felizes ainda.
João Bosco – leigo saletino – 80 anos

ACONTECEU EM AGOSTO:

VAI ACONTECER EM
SETEMBRO:
Dia 14 – Missa solene às 19h30 – Festa
da exaltação à santa Cruz – Comemorada no mundo inteiro.
Aqui na Capela, teremos um
fervoroso tríduo:
11/9 – 11h – Durante a Missa;

A Pastoral da Saúde da Capela,
coordenada pela pequena gigante
Heloisa, lembrou-nos de que os nossos
agentes estão à disposição. Para tanto
é preciso que sejam requisitados com
antecedência. Basta que o responsável
pelo enfermo ligue para a Secretaria
da Capela, que agendará a visita do
ministro.

12/9 – 19h30 – com o Grupo de
Oração;

Sete câmeras de segurança foram
instaladas, Deus te vê, e nós gravamos
na TV.

Neste mês, nós, saletinos, comemoramos 170 anos da aparição de Nossa
Senhora da Salette. Entre as várias atividades, nós, fiéis, ministros e coordenadores da Capela participaremos da
quarta noite da Novena, dia 2, às 20h.

ESTÁ ACONTECENDO:
Os nossos corais continuam procurando
um tecladista, para acompanha-los.
Apresente-se ou convide alguém, se você
conhecer.
VAI ACONTECER EM
OUTUBRO
Renovação dos mandatos dos atuais
Ministros Extraordinários da Sagrada
Eucaristia, que será presidida pelo nosso
Bispo Dom Sérgio de Deus Borges. A
data será comunicada oportunamente.

13/9 – 18h – Durante a Missa.
A liturgia do Tríduo foi preparada
pelo Padre Marcos Almeida, nosso
Pároco e Reitor e serão desenvolvidas
pelos presidentes das celebrações.

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.

5

Comunidade em Revista
14 de agosto

PREMIAÇÃO DO PADRE MARCOS
ALMEIDA, MS

O

Jardim São Paulo, o bairro, festeja seus 78 anos
de existência. Para marcar os
festejos, a Associação Amigos do Mirante do Jardim São
Paulo, sob a presidência da
Sra. Alba Medardoni, criou o
troféu Ângelo Salton Neto, a
ser entregue a personalidades
e autoridades que contribuem
para o engrandecimento da
sociedade, do bairro e da vizinhança. O Sr. Ângelo Salton
Neto, já falecido, foi importante empresário da Zona Norte,
e um dos benfeitores de nossa comunidade. A solenidade
de premiação ocorreu no dia
03 de agosto, às 20h, nas dependências do SESC-Santana,
cujo teatro acolheu inúmeras
pessoas, que ali estavam para
acompanhar a premiação de
12 personalidades, que atuam
nos mais diversos meios empresariais, culturais e religiosos. Um dos agraciados com
o troféu foi nosso Pároco e
Reitor, Padre Marcos Almeida, ms. A apresentação dos
motivos que o levaram a ser

agraciado, mostrou sua vida
dedicada a Deus e ao próximo.
Desde cedo, quando assumiu a
responsabilidade pelo destino
de sua família, sentiu o ardor
missionário e se engajou no
caminho de Jesus. Nascido na
Bahia de todos nós, dedicou
seus estudos entre Salvador e
São Paulo, assumindo postos
de relevância dentro da Congregação dos Missionários de
Nossa Senhora da Salette. Em
sua caminhada, foi designado
para São Paulo, Mato Grosso,
onde também foi agraciado
com o título de Cidadão Matogrossense, e morou em Cochabamba, Bolívia, durante algum
tempo, onde trabalhou junto
às comunidades menos assistidas. Em fevereiro deste ano
retornou a São Paulo, sendo
Pároco e Reitor da ParóquiaSantuário Nossa Senhora da
Salette. Na cerimônia de premiação, vários paroquianos
se fizeram presentes, acompanhando o amigo e orientador
espiritual.

DIA DOS PAIS

T

radicionalmente, a Igreja, aqui no Brasil, abre a Semana Nacional
da Família, no segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Diferentemente do que ocorre nos meios comerciais, para nós, católicos, no Dia
dos Pais se homenageia não somente os pais, mas também as mães; assim, a família, como um todo, é homenageada. Nas Missas desse domingo, os pais foram muito homenageados. Na Missa das 09h, Padre Marcos
chamou os pais até o presbitério, onde os abençoou.

17 e 19 de agosto

SEMANA DA FAMÍLIA

A

Pastoral Familiar promoveu uma série de eventos para celebrar a
Semana da Família. No dia 17, às 20h30, tivemos a palestra com
o casal Marlene e Márcio Cesena, que desenvolveu o tema... No dia seguinte, uma pequena peça teatral encenada pelos membros da própria
pastoral e, encerrando a semana, na sexta-feira, dia 19, após a Missa das
19h30, uma confraternização comunitária.

23 de agosto

MUTIRÃO DE LIMPEZA

PREPARATIVOS PARA A NOVENA

A

conteceram em três noites
distintas: 05, 08 e 10 de
agosto, reunindo as pastorais
e os movimentos encarregados
de montar a liturgia do
Novenário da Padroeira. Na
primeira noite foram definidos
os primeiros três dias, e
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assim por diante. No dia 15
passado todos retornaram
com as sugestões e propostas.
A Novena ganhou forma e
conteúdo. Na próxima edição
publicaremos como foram os
dias, com maiores detalhes.

P

or iniciativa do Centro Social, um grupo de oito voluntários
se ajuntou com nossas funcionárias e promoveram um
“verdadeiro mutirão de limpeza”, lavando todas as mesas e
cadeiras do Salão de Festas, deixando tudo em ordem para a
grande Festa da Padroeira, em comemoração aos 170 anos da
aparição de Nossa Senhora da Salette.

18 de agosto

28 de agosto

CHÁ BENEFICENTE DO CENTRO SOCIAL

DIA DO CATEQUISTA

F

oi bonito ver o Salão de
Festas do Santuário com
muita gente, não só aqui da
Paróquia, mas convidados e,
principalmente voluntários,
que se prepararam par acolher
e servir os participantes. Sabese do esforço que a direção do
Centro Social, acompanhada
dos funcionários e voluntários, se vale para arrecadar

fundos necessários a assistir
às famílias e pessoas que procuram suas dependências. Os
serviços prestados, quer no
âmbito da saúde, da educação,
do entretenimento ou dispensarial, tornam o nosso Centro
Social, um verdadeiro cartão
de visitas da nossa Paróquia.
Seja você, também, um colaborador ou um voluntário.

N

o último domingo de agosto, mês vocacional, a Igreja
aqui no Brasil, celebra o Dia do Catequista. Aqui na nossa
Paróquia, os Catequistas atuam em diversos segmentos: com
crianças, com jovens e com adultos. Esses valorosos formadores
merecem nosso respeito, pois se dedicam com muito ardor na
missão de levar Jesus Cristo aos catequisandos.
28 de agosto

CARREATA

25 de agosto
PREPARATIVOS PARA A FESTA DA PADROEIRA

A
T

em sido uma constante
aqui no Santuário: após o
dia 20 de agosto, há uma agitação no ar. Os funcionários
trabalham mais acelerados;
muitos paroquianos vão surgindo e trazendo prendas para
o Bingo ou alimentos a serem
consumidos nas barracas; os
carros vão se apertando pelas vagas remanescentes; os

porteiros ficam mais atarefados; os telefones não param
de tocar; a Loja La Salette fica
abarrotada de novos produtos.
No final deste mês haverá uma
desaceleração natural de ritmo
frenético que tomou conta da
comunidade. E, já se começa
a planejar a Festa do próximo
ano.

27 de agosto

MESAC
Sob orientação de Dom Sergio de Deus e do Padre Everaldo,
cerca de 900 pessoas se reuniram neste dia, das 08h às 12h,
para participarem de formação para Ministros Extraordinários
da Sagrada Comunhão. Eram representantes das paróquias e
comunidades de três Setores da Região Episcopal Sant’Anna:
Imirim, Santana e Tucuruvi.

imagem de Nossa Senhora da Salette se sobressaiu no
teto do carro que liderava a Carreata deste ano. Logo
após a Missa das 09h, deste dia, em que se celebrava
o Dia do Catequista e o dia de Santo Agostinho, a Carreata,
anunciando o início dos festejos da grande Festa da Padroeira, deste ano, percorreu as ruas dos bairros próximos ao nosso
perímetro paroquial: Santana, Água Fria, Jardim São Paulo,
Jardim França e Tucuruvi.

OUTUBRO VEM AÍ E...

A

Romaria ao Santuário Salette de
Caldas Novas (GO)
está nos últimos preparativos. A saída acontecerá no dia 12 de
outubro, com retorno
a São Paulo (SP) no dia
16 seguinte. O grupo
também visitará o Santuário do Pai eterno.
Restam, ainda, algumas vagas, informe-se
na Secretaria Paroquial
e na Loja La Salette.
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OLHARES QUE SE
ENCONTRAM

Livro do Mês

P

or sugestão do Marcio Cesena, cerimoniário aqui da nossa Paróquia,
o livro indicado para este mês é
“Francisco e Helder: Sintonia Espiritual”, editado pela Paulinas. O autor nos
traz nessa obra reflexões atuais utilizandose da caminhada espiritual, do compromisso comunitário e missionário centrado no tema da misericórdia, característica
fundamental e decisiva na vida espiritual
desses dois escolhidos por Deus.
Papa Francisco luta e Dom Helder Câmara lutou durante toda a sua vida, por
uma Igreja “pobre e servidora e de uma
sociedade justa, fraterna, pacífica e ecológica”. O livro está dividido em três partes.
Na primeira o autor nos apresenta como
o Papa Francisco pensou e trata da espiritualidade na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium – Alegria do Evangelho.
A segunda parte traz algumas reflexões,
a partir do Evangelho de São João sobre
a experiência do seguimento de Jesus.
Quais os compromissos assumidos quando nos decidimos a seguir os passos de

D

Jesus na nossa vida? E, na terceira parte, o
autor nos apresenta informações que nos
permitem conhecer um pouco quem foi
D. Helder Câmara para a Igreja no Brasil e
do mundo, bem como, algumas profecias
proclamadas por ele que hoje nos levariam ao grande desejo de “ajudar o querido Papa Francisco na missão de espalhar a
Alegria do Evangelho, a Cultura do Encontro, a Revolução da Ternura”. À venda na
Loja La Salette.

Lingua Portuguesa

urante a Olimpíada 2016, na Cidade
Maravilhosa, os órgãos de imprensa
se esmeraram em cometer deslizes com
nossa Língua, amada e agredida Língua
Portuguesa. Por exemplo, todo noticiário
grafava a expressão Seleção de Futebol
Feminino e Seleção de Futebol Masculina. Ora, santa protetora de nossa língua! O que é feminino ou masculina
não é o futebol, mas a seleção, ou a
modalidade, se estendermos a regra
para outras modalidades esportivas. O
futebol é o mesmo, tanto para seleções
masculinas ou femininas, assim com o
vôlei, o basquete, o handebol, e outros.
As regras são as mesmas para ambos
os sexos, a modalidade é praticada do
mesmo jeito por ambos os sexos.

Assim, devemos grafar e dizer, sem medo
de errar: Seleção Feminina de Futebol,
Seleção Masculina de Futebol, e assim
por diante. Além disso, parabéns aos
nossos atletas, jovens, homens e mulheres
que dignificaram nosso esporte.
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Há um segredo em teu
olhar.

E me encanta a tua vida,
O teu jeito de viver,
Que me ponho, assim, Maria,
A pensar no que seria,
Não poder te conhecer.
Se eu te sigo;
Eu te encontro nas fileiras.
Mas se eu paro,
Logo fico a imaginar,
O olhar de Deus amigo
Contemplando teu olhar.
Ele quis sonhar contigo,
Tu soubeste acreditar.
O teu jeito assim materno,
Teu olhar e proteção.
Teu carinho pela vida,
Faz tão bem ao coração.
Que nas horas mais sombrias,
No teu jeito de sofrer,
Eu encontro em ti Maria,
No mistério da agonia,
Um sentido para viver.
Pe. Jorge Trevisol

Um Cartão Postal
da Zona Norte
A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte

No teu jeito de menina,
No teu modo de sonhar,
Há uma luz que não se apaga,

Santos do Mês

Gizela
Dia 01

SANTA BEATRIZ

B

eatriz descendia de família real,
era muito bonita e possuia grandes
qualidades morais. Nasceu em
1424, em Campo Maior, Portugual. Foi
educada pelos Franciscanos, que colocaram em seu coração uma forte devoção
a Virgem Maria. Sempre rezou para que a
Igreja proclamasse o “Dogma da Imaculada Conceição de Maria”. Quando sua
prima Isabel se casou com Dom João
II de Castela, Beatriz foi com ela para a
corte como sua dama de honra. Lá era
admirada por todos, mas não se deixava
levar pelas paixões mundanas. Depois de
algum tempo, tomada de ciúme e de inveja, a rainha decidiu matar Beatriz por
asfixia. Certa noite, a levou para o subterrâneo do palácio e a prendeu numa arca.
Mesmo angustiada porque ia morrer sem
receber os Sacramentos, Beatriz encomendou sua alma a Deus e também pediu
perdão pela rainha. Mas o que parecia ser
o fim transformou-se no grande chamado
de Beatriz. De repente, cercada de grande
luz, Nossa Senhora apareceu com o Menino Jesus nos braços. Usava hábito e
escapulário brancos, manto azul celeste,
cordão seráfico e sobre sua cabeça bril-

havam doze estrelas.
Ela disse: “Minha filha,
vês os hábitos que trago?
Pois bem. No fim de três
dias serás livre desta
prisão e fundarás uma
ordem religiosa em louvor a minha Conceição
Imaculada”. Notando
a ausência de Beatriz,
seu tio, Dom João de
Menezes, procurou a
rainha para saber da
sobrinha. Furiosa, ela o
levou até a arca e, para
sua decepção, quando
abriram a arca encontraram a jovem viva
e com uma aura celestial iluminando seu
rosto. Depois disso, Beatriz foi para o Mosteiro de São Domingos onde, por mais
de 30 anos, permaneceu em silêncio, rezando e com um véu cobrindo seu rosto
para esconder sua beleza. Nossa Senhora
apareceu novamente e ordenou o início
da Ordem. Beatriz foi ajudada pela rainha
Isabel, “A Católica”, filha de sua adversária,
que doou para a Ordem os Palácios de
Galiana, a Igreja de Santa Fé e obteve a

Bula de Aprovação
do Papa Inocêncio
VIII. Em 1484, Beatriz e 12 moças, foram
para Galiana. Fizeram
votos perpétuos e
começaram uma vida
monástica. Com 67
anos, Beatriz recebeu a terceira visita da
Virgem Maria que lhe
disse: “Minha filha,
prepara-te que de hoje
a 10 dias virás comigo
para o Paraíso”. Beatriz pediu a proteção
de Deus para sua obra e, inspirada pelo
Espírito Santo, colocou a Ordem sob a
proteção dos Franciscanos. Ficou muito
doente e morreu no dia em que ia receber
o hábito – 9 de agosto de 1491. Quando
uma das irmãs descobriu seu rosto, todos
viram que ela conservava a beleza da juventude. Tinha uma aura celestial de paz
e felicidade e uma luz sobre sua cabeça.
A notícia se espalhou e o povo invadiu a
clausura para ver “A Santa do Brilho Celestial”.

Dia 29

A

OS TRÊS ARCANJOS – MIGUEL, GABRIEL E RAFAEL

rcanjo significa “Anjo Principal”. Os Arcanjos são considerados protetores, e na hierarquia divina, estão acima dos anjos
e possuem grandes poderes.

o único que habitou entre nós. É
o chefe da Ordem das Virtudes,
é o guardião da saúde e da cura
física e espiritual. É padroeiro dos
sacerdotes, dos cegos, dos médicos, dos viajantes, dos soldados e
dos escoteiros. Seu nome significa “Deus Cura”.

Miguel é o Arcanjo da justiça e do
arrependimento, é o chefe do Exército Celeste, é o defensor do povo de
Deus. É padroeiro da Igreja Católica,
dos fuzileiros navais, dos marinheiros, dos paramédicos e dos paraquedistas. Seu culto é um dos mais
antigos da Igreja. Seu nome significa
“Quem como Deus”.
Gabriel é o Arcanjo que anuncia as revelações de Deus. Foi ele quem fez o maior
anúncio da história: “a encarnação do Filho de Deus” e, segundo a tradição, foi ele
que esteve com Jesus no Monte das Oli-

veiras. É padroeiro dos trabalhadores dos
correios e dos operadores de telefones.
Seu nome significa “A força de Deus”.
Rafael foi o Arcanjo que acompanhou e
guiou o jovem Tobias em sua viagem. Foi

Os Arcanjos Gabriel e Rafael
eram festejados nos dias 24 de
março e 24 de outubro, respectivamente. A Igreja unificou a celebração dos Três Arcanjos para o
dia 29 de setembro, data em que
se comemorava apenas o Arcanjo Miguel.
De acordo com a teologia católica, os três
estão ao redor de Deus, servem como
mensageiros e trabalham para o bem de
todos.
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PADRE NILTO AFFONSO GASPARETTO, MS
50 ANOS DE SACERDÓCIO

em nome de bispo; não foi, deveria
ter sido, ainda que não tenha perseguido esse intento. Quis ser unicamente missionário saletino, a serviço de
Deus, a serviço da causa, levando a paz de
Cristo e a mensagem reconciliadora de
Nossa Senhora da Salette por onde tenha
passado nesses 50 anos de sacerdócio e 62
anos de vida religiosa.
Foi ordenado sacerdote em 27 de fevereiro
de 1966, pelas mãos de Dom Laus Schmidt, Bispo da então recém criada Diocese de
Chapecó (SC), sua cidade natal, tendo-se
tornado o primeiro sacerdote a ser ordenado nessa diocese. De lá para cá, andou
por este Brasil: Marcelino Ramos (RS),
Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ),

Curitiba (PR), São Paulo (SP), onde foi pároco
na Paróquia Sant’Anna e
em outras paróquias da
Região Norte. Aqui, na
Paróquia Nossa Senhora
da Salette, de São Paulo,
está há alguns anos.

Almeida, durante a homilia da Missa das 09h
do dia 21.08.2016.

Em fevereiro deste ano,
quando de fato completou seus 50 anos de
sacerdócio, estava em
tratamento médico em
Curitiba. Voltou há poucas semanas e quis celebrar seu jubileu conosco, no Dia dos Religiosos, como bem lembrou Padre Marcos

Padre Nilto é um exemplo de sacerdote; carinhoso, acolhedor, alegre, formador, dotado
de uma serenidade que
contagia. A comunidade
festejou essa data significativa, não só para
ele, como para todos
nós. Que o bom Deus o
cumule de mais graças,
que lhe dê saúde para
que possa continuar sendo esse mensageiro de Cristo. Parabéns Padre Nilto!

O CRISTO DO BANCO DA PRAÇA

O

s Missionários Saletinos atendem
uma missão em Várzea Grande no
Mato Grosso. Paróquia dinâmica, com
vinte comunidades e um Santuário dedicado à Nossa Senhora da Salette. No ano
de 2014 o artista plástico Elias, criou, na
entrada da Igreja Matriz, um monumento muito genial. É a imagem de Jesus de
Nazaré, sentado no banco, esperando a
visita de quem por lá passe para “permanecer” no banco com Ele.

Bem legal! Fui lá visitá-lo. Como estava
cansado, pedi a Ele para deitar um pouco
no seu colo. Ele prontamente disse, fique
à vontade, pois já disse: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob
o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de
coração, e vós encontrareis descanso. Pois o
meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.
Depois, conversamos no banco da
praça. Disse que tinha trazido um
presente para Ele. Era uma camiseta do CIMI - Conselho Indigenista
Missionário. Ele vestiu a camiseta.
Ficou lindo. A camiseta dizia assim: A causa indígena e de todos
nós. Ele sorriu, balançou a cabeça e
disse: “Verdade! É minha também.
Tenho visto de perto a luta dos povos indígenas, sobretudo do Mato
Grosso. Estou do lado deles”! E disse
mais: “Olha Padre Edegard, visto,

não apenas esta camiseta, visto muitas outras! Sobretudo das lutas de resistência do
povo pobre da América Latina”.
Depois de muito papo, Ele me chamou
a rezar, pediu que repetisse suas palavras: “Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e
da terra, porque escondeste estas coisas
aos sábios e entendidos e as revelaste aos
pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do
teu agrado. Tudo me foi entregue por meu
Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o
Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar”.
Dei n’Ele um abraço e um beijo bem afetuoso e disse que já tinha que seguir viagem para Curitiba. Ele respondeu: “Dê um
abraço a todos que acreditam e lutam pela
vida, diga a toda essa gente comprometida
com os pobres: Coragem, eis que estarei
convosco todos os dias”.

ANDORRA
2206-4435
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Padre Edegard Silva Júnior, ms
Coordenador provincial dos Missionários de
Nossa Senhora da Salette

DIALOGO COM O DIZIMISTA

P

rezados Dizimistas, “Que a Paz esteja com
todos”.

Desde que fomos concebidos no seio de nossa
mãe, Deus não faz outra coisa a não ser nos
dar. Deus nos dá tudo de graça, desde o precioso dom da vida, até as mínimas coisas de
que necessitamos em nosso dia a dia. Deus nos
deu seu próprio Filho Jesus, que ao vir a este
mundo, não fez outra coisa a não ser doar-se a
nós por inteiro. Jesus fez de si a maior doação
em nosso favor, ao aceitar o supremo sacrifício
na Cruz, para o perdão de nossos pecados. Ao
doar-se por inteiro, Jesus nos deu o Céu!
Como vemos, os verbos mais conjugados com
relação a nós são DAR e DOAR! Neste sentido entendemos que Deus espera que sejamos
capazes de dar e de doar e nossa Igreja tem,
no preceito do dízimo, o ambiente ideal onde
todos podemos imitar a Deus, dando um pouco daquilo que somos, bem como, doando um
pouco daquilo que temos, para o bem de toda

E

nossa comunidade. Devemos ser todos responsáveis entendendo que, numa comunidade
dizimista onde há corresponsabilidade, é uma
comunidade em que seus membros sabem da
responsabilidade que tem acerca da evangelização de todos – todos são responsáveis e não
apenas alguns poucos.
O Dízimo é bem mais que relações humanas.
Na verdade, o Dízimo é uma profunda relação
de intimidade com Deus e é fato que só será
realidade entre nós a partir do momento que
entendermos o real sentido da palavra corresponsabilidade. Finalizamos celebrando o mês
de Nossa Senhora da Salette, que a festa em sua
homenagem seja repleta de Paz e de Amor e
que sejamos capazes de transmitir a Mensagem
da Bela Senhora a todos de nossa comunidade:
“Pois bem, meus filhos, transmiti isso a todo
o meu povo”!
Rui Verdasca & Maria Aparecida
Pastoral do Dízimo

MEU POVO

m Salette, Maria fala a
seu povo. Queixa-se,
como qualquer mãe o
faz, diante da ingratidão dos
filhos: “Há muito que sofro
por vós... e vós não fazeis
caso. Por mais que rezeis,
por mais que vos esforçais,
jamais podereis compensar
a solicitude que por vós assumi”!
Esse o modo de falar usado
pela Mãe que adverte os filhos
transviados e sofre porque
abandonaram o Salvador. As lágrimas que banham essas palavras traduzem, de modo sensível e comovente, as profundezas dos sentimentos que Maria experimenta realmente por
nossa causa, nós, seus filhos.
Quando se diz que Maria é “Nossa Mãe” compreende-se, de imediato, e de modo amplo, o
significado essencial desse título, uma vez que
ele se refere a uma experiência humana tão

universal quanto profunda.
Sabemos que se Maria é realmente “nossa Mãe na ordem
da graça” (LG 61) esse fato é
profundamente distinto da
maternidade biológica que
consiste em transmitir a vida
natural. Por outro lado, pode-se dizer que a atividade
materna de Maria em relação
anos é, em muitos aspectos,
superior à da maternidade
natural. Por exemplo, a qualidade de vida de filhos de
Deus que Maria nos comunica, eleva e enriquece incomparavelmente nossa
vida humana. A doação total com que Maria se
consagra à missão materna ultrapassa a doação
da melhor Mãe da Terra. Além disso, a vocação materna de Maria é universal e permite um
relacionamento pessoal com cada um de nós.
Alphonse Bossard, Diretor de
Cahiers Marials, de Paris
Publicado na Revista Meditações Saletinas, 1982
Traduzido pelo Padre Ático Fassini, ms

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
EM SETEMBRO
01
02
03
04
05
06
07
08

10
11
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Luis Alberto Bucci
Mario Jorge de Grano
Ione Ap.Santinelli T. Pinto
Euridyce Adua Lombardi
Ayako Tsubame
Reginaldo Candido Ricardo
Roseli Moreira dos Santos
Egydio Emilio Teló
Mary Tapioca de Freitas
Maria Aparecida Ercolin Apone
Jose Pascoal Pereira
Ester Pedroso
Maria Apparecida S. Gouveia
Carlos Americo da Silva
Wagner Ohara
Draja Mihajlovic
Miguel Luiz Vasconcellos
Rubens Soter de Oliveira Filho
Rita Maria Souza dos Santos
Roza Dias Hernandes
Everton Thiago Portela
Ketiley Aparecida Santos Braga
Cristiane Santa de Godoi
Maria da Conceição Alves Luis
Iraci de Castro Peixoto
Mariza Guimarães Cervato
Maria Helena Correa
Maria Cecilia Costa
Rosa Romero Baptista
Priscilla Silveira Rissi
Evaldo Aparecido Turqueti
Eliana Serikako
Sonia da Cruz Pereira
Gilberto Campos de Oliveira
Itamar Dall Olio
Luzia Romeiro Vergara
Naíza Krobel de Moraes
Dirceu Silvani Sgubin
José Dione Augusto
Noemia Maria Batista Felicio
Idérito Emercedes Caldeira
Iraci Menezes Araujo
Celia Coelho
Eva Barbosa Melo Monteiro

Da Capela
Dia Nome
01 Odete Franceschi Meneghini
05 Marcelo Mattar
06 Anna Emilia Luccas Bettiol
07 Valda Alessandre Silva
14 Jaqueline Simone C. Parenti
15 Francisco Antonio Fiori
Waldemar José Da Silva
Maria Da Gloria A. Araújo
Domingos Donadio
20 José Edgard Bittencourt
21 Márcia Inês Cesar Da Silva
Vera Lúcia Conceição Borges
24 Clarisse Courto
30 Delpha Rigo Zoerzi
Manoel Antonio Teixeira

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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FESTA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
170 ANOS DA APARIÇÃO
PROGRAMA
ABERTURA E NOVENA

28/08 – Carreata – logo após a Missa das 09h
29/08 – 20h – Missa de Abertura da Festa – Bênção das Equipes da Quermesse
30/08 – 20h – 1ª. Noite da Novena – Mãe da Salette, ensinai-nos a amar Jesus acima de tudo
31/08 – 20h – 2ª. Noite da Novena – Mãe da Salette, ensinai-nos a rezar com Jesus e como Jesus
01/09 – 20h – 3ª. Noite da Novena – Mãe da Salette, ensinai-nos a ser perseverantes na fé
02/09 – 20h – 4ª. Noite da Novena – Mãe da Salette, ensinai-nos a ser novas criaturas pela conversão a Deus
05/09 – 20h – 5ª. Noite da Novena – Mãe da Salette, ensinai-nos a ser construtores do Reino
06/09 – 20h – 6ª. Noite da Novena – Mãe da Salette, ensinai-nos a servir e partilhar
07/09 – 20h – 7ª. Noite da Novena – Mãe da Salette, ensinai-nos a ser misericordiosos
08/09 – 20h – 8ª. Noite da Novena – Mãe da Salette, ensinai-nos a viver como escolhidos e enviados
09/09 – 20h – 9ª. Noite da Novena – Mãe da Salette, ensinai-nos a ser cristãos

QUERMESSE E BINGO

03 e 04 de setembro – das 17h às 20h – Pátio e Salão de Festas
10 e 11 de setembro – das 17h às 20h – Pátio e Salão de Festas
17 e 18 de setembro – das 17h às 20h – Pátio e Salão de Festas
19 – Dia da Padroeira – das 07h às 22h – Pátio
24 e 25 de setembro – das 17h às 20h – Pátio e Salão de Festas

DIA DA PADROEIRA – 19 DE SETEMBRO
Missa nos seguintes horários: 07, 09, 12h, 15h e 20h

PROCISSÃO
25 de setembro – 16h – Percurso externo, ao redor do Santuário

MISSA DE ENCERRAMENTO DA FESTA
25 de setembro – 18h

HORÁRIO DE MISSA
Como tem sido feito nos últimos anos, as Missas dominicais
das 18h30 terão seu início antecipado para as 18h.

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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