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170 ANOS DA APARIÇÃO

“O olhar de Deus amigo, Contemplando teu olhar, Ele quis sonhar contigo, 
Tu soubeste acreditar”, nos versos do poeta, a vontade de Deus. Assim 
foi em La Salette, no dia 19 de setembro de 1846.

NOVENA

Durante nove dias a comuni-
dade refletiu os temas e rezou 
bastante.

QUERMESSE PROCISSÃO

Durante a quermesse tivemos 
todas as Estações do ano: calor, 
frio, chuva, vento... Mas, estava 
ótimo.

O final de uma grande Festa. 
VIVA NOSSA SENHORA 
DA SALETTE!
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E a saga continua. Se você leu o edito-
rial do mês passado sabe do que estou 

falando. Se não leu não se preocupe, vou 
contar o que aconteceu. Fiz duas pergun-
tas para reflexão. A primeira, porque os 
escolhidos para receber a mensagem de 
Nossa Senhora foram duas crianças po-
bres. E a outra como seria uma aparição 
de Nossa Senhora hoje. As respostas de-
vem ter sido pessoais e, portanto, as mais 
variadas possíveis. Quando tiverem opor-
tunidade compartilhem suas respostas 
com outras pessoas, será divertido e inte-
ressante.

Setembro passou, mas o processo de re-
conciliação deve ser permanente. Não 
devemos temer e sim nos aproximar da 
Bela Senhora, fazer o que Ela pede. Ou-
tubro chegou e vamos comemorar nova-
mente Nossa Senhora, agora com o título 
de “Aparecida”, a padroeira do Brasil. No 
próximo ano serão 300 anos desde o en-
contro de sua imagem nas águas do Rio 
Paraíba do Sul. Também teremos eleições 
em outubro e devemos exercer nosso di-
reito com sabedoria e atenção. “Para o cris-
tão, é uma obrigação envolver-se na política. 
Nós, cristãos, não podemos fazer como Pilatos: 
lavar as mãos. Não podemos! Devemos nos en-
volver na política, pois a política é uma das for-
mas mais altas de caridade, porque busca o bem 
comum. E os leigos cristãos devem trabalhar 

Pokémon II
na política. Você, 
então me dirá: 
Mas não é fácil, 
pois a política esta 
muito suja. E, en-
tão eu pergunto: A 
política está suja, 
por quê? Não será 
por que os cristãos 
se envolveram na 
política sem o espí-
rito do Evangelho? 
Faço-lhe outra pergunta: É fácil dizer que a 
culpa é do outro, mas eu o que estou fazendo? 
É um dever trabalhar para o bem comum, é um 
dever cristão!” (Papa Francisco, Sala Paulo 
VI - Vaticano, 7 de junho de 2013).

Bem, para quem leu o informativo do mês 
passado já sabe que o título deste editorial 
foi outra vez uma forma alegre de chamar 
sua atenção, um convite para ler e refle-
tir. Mas bem que poderíamos usar nossos 
celulares para pesquisar e encontrar can-
didatos a prefeito e vereador que mere-
çam nosso voto, peçam a ajuda de Nossa 
Senhora, se não tiver um bom, escolha o 
menos pior, mas escolha. Uma ótima elei-
ção para todos nós, juntos, misturados e 
alegres!

Estamos iniciando o mês de outubro 
com o gostinho de saudade; sauda-

de de tudo que foi vivido e celebrado 
ao longo do mês de setembro: Novena, 
quermesse, bingo, procissão, celebrações 
e todos os seus preparativos agitam e nos 
desinstalam para darmos o melhor de nós 
mesmos para homenagear Nossa Senhora 
e fazer com que todos os que por aqui pas-
sassem pudessem perceber o carinho e o 
zelo com que tudo foi preparado. 

Setembro passou, ficou a sensação do de-
ver cumprido, porém, não apenas isso, fi-
cou a satisfação e a alegria que nos impul-
sionam e desafiam para continuar sempre. 
É bom ouvirmos os irmãos que por aqui 
passaram e outros que aqui estão a dizer: 
“valeu à pena”; “Foi lindo”; “Pena que 
acabou”. É verdade! Setembro acabou, 
porém, deve permanecer o compromisso 
de que muito do que foi semeado, deve 
produzir muitos e bons frutos ao longo do 
tempo vindouro. Seria muito pouco, nos 
preparar como cristãos apenas para uma 

festa que aconte-
ce uma vez por 
ano. É no quoti-
diano, no dia a 
dia, que a nossa 
vida religiosa vai 
acontecendo nas 
diversas pasto-
rais e movimen-
tos, dentro e fora 
da Igreja.

Resta-nos dizer: MUITO OBRIGADO pelo 
empenho e dedicação de todos. Como sa-
bemos, a Festa é da Mãe da Salette, mas 
quem cresceu, rezou, se alegrou fomos 
todos nós! Que venha 12 de outubro para 
continuarmos homenageando-a com o tí-
tulo de Aparecida! Que Venha 2017: que 
venham muitas outras, uma de cada vez 
para o merecido descanso! Com a bênção 
da Mãe, permaneçamos na paz.

José Carlos Avila Aira
Coordenação do CPP
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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

O estilo de vida atual, de forma geral, 
os horários de trabalho e o ritmo 

frenético que muitas famílias são obri-
gadas a adotar, no afã de ter melhores 
condições de vida, têm impedido uma 
presença mais constante dos pais junto 
aos filhos e prejudicado a sua belíssima 
missão como principais educadores dos 
filhos. 

Este ritmo acelerado de viver de nossas 
famílias tem incidência sobre a educa-
ção para a fé dos filhos, que no pouco 
contato com os pais, no pouco tempo 
que passam juntos, não compartilham 
momentos de oração, de ação de gra-
ças. As crianças não veem os pais me-
ditando a Palavra de Deus ou rezando 
diante de um pequeno quadro de Nossa 
Senhora ou do Senhor Jesus. São lares 
onde os pais não testemunham com a 
vida a fé que ainda está acesa e acalenta 
seus corações. Mesmo no meio das di-
ficuldades que a vida atual impõe, os 
pais não podem renunciar a ser luz no 
lar, na vida das crianças, dos filhos. A 
transmissão da fé pressupõe que os pais 
vivam a experiência real de confiar em 
Deus, de O procurar, de precisar d’Ele, 
porque só assim «cada geração contará 

Famílias missionárias
à seguinte o louvor das 
obras [de Deus] e todos 
proclamarão as [Suas] 
proezas» (Sl 145/144, 4) 
e «o pai dará a conhecer 
aos seus filhos a [Sua] 
fidelidade» (Is 38, 19)” 
(Papa Francisco. Amo-
ris Laetitia, 287). 

Essa missão não está 
reservada para poucas 
e extraordinárias famí-
lias. Nem isso quer di-
zer que as famílias, de 
alguma maneira, têm de 
deixar de ser como são 
e buscar uma espécie 
de perfeição impossível 
para testemunhar a fé. Neste processo 
de transmissão da fé, o Papa Francis-
co convida os pais a retomarem gestos 
simples que poderão fazer a diferença 
na vida de um filho e fazer da família 
uma família missionária, onde há espa-
ço, lugar e tempo para cultivar a fé. Por 
exemplo: “é bonito quando as mães en-
sinam os filhos pequenos a enviar um 
beijo a Jesus ou a Nossa Senhora. Quan-
ta ternura há nisto! Naquele momento, 

o coração das crianças 
transforma-se em lugar 
de oração” (Papa Fran-
cisco. Amoris Laetitia, 
287). 

Precisamos retornar às 
coisas simples no meio 
deste mundo comple-
xo que nos deixa inse-
guros e recordar que 
o testemunho simples, 
mas convicto da fé dos 
pais, é o principal ins-
trumento de Deus para 
o amadurecimento e 
desenvolvimento da fé 
dos filhos. Quando a fa-
mília abraça essa identi-

dade missionária, torna-se aquilo para 
o qual sempre se pretendeu que fosse. 
Assimilada e aprofundada em família, 
a fé tornase luz para iluminar todas as 
relações sociais. Como experiência da 
paternidade e da misericórdia de Deus, 
dilata-se depois em caminho fraterno 
(Lumen Fidei, 58). 

Por iniciativa do Vereador Nelo  Rodolfo, Dom Sergio de Deus, e de 
todos nós, recebeu o título de Cidadão Paulistano, no último dia 21 

de setembro, às 20h, na Câmara Municipal de São Paulo. Dom Sergio, 
que recentemente completou 50 anos de vida, é um dos bispos mais no-
vos de nossa Igreja. Nasceu em Santa Catarina, exerceu seu sacerdócio 
no Paraná e, em 2012, foi ordenado Bispo por decisão do saudoso Papa 
Emérito Bento XVI, assumindo em março desse ano a Arquidiocese de 
São Paulo, na Região Episcopal Sant’Ana.

Dom Sérgio de Deus, Doutor em Direito Canônico, tem se destacado à 
frente da Região e da Igreja, principalmente nas atividades pastorais e 
familiares, além de ser um grande incentivador da Escola de Teologia 
da Cúria Regional.

CIDADÃO PAULISTANO

Agende
seu horário

Whatsapp
11 9.9788-9236
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Após a Missa de Abertura da 
Festa, ocorrida no dia 29 de 
agosto passado, às 20h, pre-

sidida pelo nosso Pároco e Reitor, 
Padre Marcos Almeida, e concele-
brada pelos nossos Vigários Paro-
quiais, Padres Ático Fassini, Bolívar 
Hauck, Luciano Batista Santos e 
Nilto Afonso Gaspareto; teve início 
a Novena em Honra a Padroeira, 
Nossa Senhora da Salette. Sabemos 
todos, que neste ano celebramos 170 
anos de sua gloriosa Aparição na 
Montanha de La Salette, nos Alpes 
Franceses.

O tema central da Novena foi: 
“Nossa Senhora da Salette, Mãe e 
Mestra da Misericórdia”. Ao longo 
dos nove dias em que transcorreu 
a Novena, o Santuário ficou reple-
to de fieis. As diversas equipes de 
Liturgia e Canto se esmeraram na 
preparação das celebrações; se hou-
vesse uma competição entre eles, ao 
final, todos terminariam no mesmo 
lugar do pódio, tal a concentração e 
o zelo pelas ações necessárias.

Em seguida, destacamos os subte-
mas do Novenário e os presidentes 
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e concelebrantes de 
cada dia:

30 de agosto – 1ª. 
Noite da Novena – 
subtema: “Mãe da 
Salette, ensinai-nos 
a amar Jesus acima 
de tudo”, presidida 
pelo Padre Luciano 
e concelebrada pelo 
Padre Marcos Al-
meida;

31 de agosto – 2ª. 
Noite da Novena – 
subtema “Mãe da 
Salette, ensinai-
nos a rezar com Je-
sus e como Jesus”, 
presidida pelo Padre Eduardo Hi-
gashi, Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, e concelebrada 
pelos Padres Marcos Almeida, Ático 
Fassini e Bolívar Hauck;

01 de setembro – 3ª. Noite da No-
vena – subtema “Mãe da Salette, 
ensinai-nos a ser perseverantes na 
fé”, presidida pelo Padre João Luiz 
Miqueletti, Pároco da Paróquia San-

ta Teresinha, e concele-
brada pelo Padre Marcos 
Almeida;

02 de setembro – 4ª. Noi-
te da Novena – subtema 
“Mãe da Salette, ensinai-
nos a ser novas criaturas 
pela conversão a Deus”, 
presidida pelo Frei Er-
nani e concelebrada pelo 
Padre Marcos e Padre 
Luciano;

05 de setembro – 5ª. 
Noite da Novena – 
subtema “Mãe da 
Salette, ensinai-
nos a ser constru-
tores do Reino”, 

06 de setembro – 6ª. 
Noite da Novena – 
subtema “Mãe da 
Salette, ensinai-
nos a servir e parti-
lhar”, 

07 de setembro – 7ª. 
Noite da Novena – 
subtema “Mãe da 
Salette, ensinai-
nos a ser misericor-
diosos”, presidida 

pelo Padre Adriano Zandoná, da 
Canção Nova. Nessa noite, muitos 
fieis, de outras comunidades se fi-
zeram presentes. A cerimônia foi 
concelebrada pelos Padres Marcos, 
Padre Nilto e Padre Luciano;

08 de setembro – 8ª. Noite da Nove-
na – subtema “Mãe da Salette, en-
sinai-nos a viver como escolhidos 
e enviados”, presidida pelo Padre 
Alfredo Celestrino, ms, Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora do Carmo 
e concelebrada pelos nossos Padres 
Marcos, Alfredo, Bolívar, Luciano 
e Nilto. Na homilia, Padre Alfredi-
nho, como é conhecido entre nós, 
ressaltou a importância dos pais 
no processo de evangelização das 
crianças. No Momento Mariano, Pa-
dre Marcos “construiu” um grande 
jardim, com ajuda das crianças que 
se preparam para a Eucaristia;

09 de setembro – 9ª. Noite da No-
vena – subtema “Mãe da Salette, 
ensinai-nos a ser cristãos”, presi-
dida pelo Padre Marcos Almeida, e 
concelebrada pelos Padres Bolívar, 
Alfredo e Nilto. Assim, encerrou-se 
o período da Novena, um período 
de reflexão, de oração, de agradeci-
mento.
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Decorreram 170 
anos da Aparição 
de Nossa Senho-

ra em La Salette, uma 
pequena vila montanho-
sa, incrustada nos Alpes 
Franceses. Como teste-
munhas, dois jovens, in-
cultos, belos e fortes no 
cumprimento da missão 
delegada: “Idem, meus fi-
lhos, anunciai isso a todo 
o meu povo”! E ao desce-
rem da montanha, esses 
jovens deixaram escorrer 
toda a espiritualidade sa-
letina deixada por nossa 
Mãe, a escolhida de Deus para ser 
Mão de seu Filho, aquela de quem 
Deus disse: “Bem-aventurada cheia 
de graça”! E, ao dizer isso, Deus não 
deixa espaço para mais nada; Maria 
reveste-se da Santidade de Deus.

170 anos se passaram desde então, 
a espiritualidade saletina percorreu 
o mundo, chegou ao Brasil em 1902 
e desde então tem-se instalado em 
vários locais, aumentando, cada vez 
mais, o número de devotos a essa cau-
sa. De certa forma, o Santuário Salette 
tem sido o indutor dessa difusão, es-
timulando romarias, entronizações da 
imagem e da mensagem de Salette e, 
nos últimos 20 anos, em parceria com 

FESTA DA PADROEIRA, 19 DE SETEMBRO

a Rede Canção Nova, tem transmitido 
uma das Missas solenes do dia 19 de 
setembro. O poder dessa transmissão 
rende muitos frutos e graças. Ao me-
nos duas comunidades, São Lourenço 
e Pompéu, ambas nas Minas Gerais, 
se originaram por conta desse evento. 
Em muitos outros lugares, a devoção 
tem-se instalado; em alguns até sem 
que tenhamos qualquer informação a 
respeito. É o poder da mensagem re-
conciliadora de nossa Mãe.

Neste ano, a data foi celebrada com 
muita alegria e fé. Tivemos 5 missas 
solenes; em todas, a nave do Santuário 
estava repleta, na última, das 10h, até 
a sala do coro, na torre, estava atulha-
da de fieis. Entre uma e outra, o altar 

de Nossa Senhora estava 
sempre lotado, pessoas, 
sentadas, ajoelhadas, 
em pé, rezando, agrade-
cendo e chorando. No 
recipiente de acrílico ali 
instalado, para acolher 
os pedidos diversos, não 
cabia mais nada. Por ser 
uma segunda-feira, dia 
talvez não próprio para 
uma festa aqui em São 
Paulo (SP), o Santuário 

esteve sempre lotado, quer 
em seu interior, quer em 
torno das barracas da Quer-
messe. E o bom Deus aju-
dou, já que a segunda-feira 
foi um dia maravilhoso.

Na missa das 09h, as irmãs 
da Creche Nossa Senho-
ra da Salette trouxeram a 
crianças para participarem 
da celebração; todas elas ca-
racterizadas de anjinhos ou 
de Maximino e Melânia; al-
guns mal andavam, a maio-
ria sonolenta, sem saberem 
do quanto bem nos fizeram.

E, como tem ocorrido nos últimos 
anos, a coroação de Nossa Senhora da 
Salette, cuja antecedência se reveste 
de segredo de Estado; pouquíssimas 
pessoas – a não ser as diretamente 
envolvidas – tem ideia de como vai 
acontecer. Neste ano, a coroação sem-
pre teve dois jovens, caracterizados 
de Maximino e Melânia, fizeram a 
coroação da imagem que estava “es-
condida” na frente do crucifixo. Aos 
poucos, a imagem foi “subindo”, até 
receber a coroa brilhante das mãos 
das crianças.

Agradecemos nossos religiosos saleti-
nos, Padre Marcos Almeida, pároco e 
reitor; Padres Alfredo Granzotto, Bo-
lívar Hauck, Luciano Batista e Nilto 
Gasparetto; ao irmão Benedito, incan-
sável e prestativo durante toda a Fes-
ta. Nossos agradecimentos também 
aos demais religiosos que aqui esti-
veram nesse dia: Padre Renildo Bri-
to, ms; Padre Borges, nosso amigo a 
longo tempo e a Dom Sergio de Deus, 
Bispo da Região Episcopal Sant’Ana, 
que presidiu a Missa das 15h.

Redação

2206-4435

ANDORRA
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Comunidade em Revista

04 de setembro

14 de setembro

11 a 13 de setembro

04 de setembro

04 de setembro

DIA DA VOCAÇÃO SALETINA

Na sequência vocacional de 
agosto, os saletinos têm o seu 

Dia Vocacional, celebrado sempre 
n o primeiro domingo de setem-
bro. No dia 04 do mês, na Missa 
das 09h, ocorreu a celebração com 
a presença de muitos fieis. Padre 
Marcos Almeida, que presidiu a 
celebração, lembrou-se da Família 
Saletina aqui no Brasil, formada 

por sacerdotes, religiosos e leigos 
saletinos, que têm por carisma a 
Reconciliação. Neste ano, o Con-
selho Provincial dos Missionários 
Saletinos do Brasil definiu o tema 
“Com Misericórdia nos Cha-
mou”. Assim, os saletinos foram 
convidados a rezar sua vocação a 
partir do chamado de Deus que 
ecoou pelo mundo.

ANIVERSÁRIO NATALÍCIO DE DOM SERGIO

A Paróquia de 
S a n t ’ A n n a 

colheu nesse dia, 
para celebração do 
50º. Aniversário 
natalício de Dom 
Sergio de Deus, 
Bispo Da Região 
Episcopal Sant’A-
na, fieis e amigos 
de toda a Região. 
Párocos, religio-
sos, seminaristas e leigos, se 
fizeram presentes, levando ao 

abraço ao amigo. A missa das 
15h foi concelebrada por mui-
tos sacerdotes.

ACOLHIDA A IMAGEM DE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA

Mais uma vez, paroquia-
nos e fieis de várias co-

munidades se reuniram nes-

te dia para celebrar 
e coroar a imagem 
de Nossa Senhora 
de Fátima. Sempre 
um motivo de ale-
gria, sempre um 
motivo de celebra-
ção, a imagem foi 
coroada, ao final 
de celebração, pelo 

nosso Pároco, Padre Marcos 
Almeida.

TRÍDUO DE SANTA CRUZ
A Capela Santa Cruz, da nossa 
comunidade, se revestiu de 
gala para abrigar o Tríduo da 
Festa da Exaltação da Santa 
Cruz. De domingo a terça-
feira, em horários diferentes, 
os fieis lotaram os bancos 
da Capela, “a velhinha mais 
linda de Santana”, assim 
chamada pelos mais antigos 
de seus frequentadores. Um 
apelido carinhoso, que nada 
tem de depreciativo, muito 
pelo contrário. A relação de 

amizade entre os fieis da 
Capela e os do Santuário não só 
é afirmada pela presença dos 
Missionários Saletinos, como 
pelos fieis das duas casas, que 
convivem harmonicamente. 
Parabéns à Capela, pela sua 
Festa bonita. Como diz a 
música: “No peito carrego uma 
cruz; no coração os ensinamentos 
de Jesus...”! Cante, cante com 
eles, cante conosco: “No peito 
carrego uma cruz; no coração 
os ensinamentos de Jesus”.

FESTA DA SANTA CRUZ

No mundo 
inteiro a 

Festa é comemo-
rada nesta data. 
As leituras do 
dia nos indica-
vam: o livro dos 
Números apon-
tava a passa-
gem no deserto, 
quando da saída 
do Egito, em que 
os judeus estão 
sendo picados pelas serpentes 
e morrendo. Moisés intercede 
pelo povo e Deus pede-lhe que 
faça uma serpente de bronze e 
a coloque no alto de uma has-
te; quem for mordido pelas 
serpentes e olhar para a ima-
gem, será salvo, e isso aconte-
ce. O evangelista João nos rela-
ta a passagem da conversa que 
Jesus tem com Nicodemos: 
“Ninguém subiu ao céu, a não 
ser aquele que desceu do céu, o 
Filho do Homem. Assim como 
Moisés levantou a serpente no 
deserto, assim é necessário que 

o Filho do Homem seja levan-
tado”. A cruz para nós é o sím-
bolo de sacrifício que Jesus fez 
para nos salvar; nela pregado, 
esvaziou-se por inteiro e pediu 
ao Pai que nos perdoasse. Dela 
retirado por mãos humanas e 
levado ao túmulo, ressuscitou 
no terceiro dia, pela misericór-
dia do Pai, vencedor da morte. 
A Festa da Santa Cruz é sem-
pre um motivo de renovação 
de nossas reflexões, é sempre 
uma oportunidade de refletir a 
vida, a morte e a ressurreição.
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24 de setembro

25 de setembro

Foi o fim dos festejos pelos 
170 anos da Aparição de 

Nossa Senhora da Salette. O 
fim? Não, uma proposta de re-
pensar o próximo ano. Assim 
tem sido a Festa em honra a 
Nossa Senhora da Salette; ter-
mina setembro, é a comunida-
de inteira já começa a pensar o 

MISSA DAS 17h – PADRE ANTONIO MARIA

Padre Antonio Maria, mais 
uma vez, esteve participando 
dos festejos de Nossa Senhora 
da Salette, presidindo a Missa 
das 17h do sábado, 24 de se-
tembro. Padre Antonio Maria 
tornou-se um amigo aqui da 
Paróquia Nossa Senhora da 
Salette; sempre disposto a co-
laborar e participar ativamen-
te de nossas celebrações. Com 
sua voz característica, seu dom 
musical, a todos encanta. Nes-
te ano, em que comemoramos 
os 170 anos da Aparição de 
Nossa Senhora da Salette fez 
questão de participar, ade-
quando sua agenda, sempre 
compromissada, às nossas dis-
ponibilidades. Concelebraram 

a cerimônia, os Padres Marcos 
Almeida e Alfredo Granzotto. 
Mais uma vez, nosso eterno 
agradecimento ao amigo Pa-
dre Antonio Maria.

ORDENAÇÃO DO PADRE FLAVIO

Em Sátiro Dias, interior 
da Bahia, em 24 de se-

tembro, às 10h, aconteceu a 
Missa em que foi ordenado 
sacerdote, o Diácono Flavio 
Vieira de Carvalho, ms, pelas 
mãos de Dom Pedro, Bispo 
da Diocese de Amargosa. 
Padre Flavio, já ordenado, é 
o mais novo sacerdote dos 
Missionários Saletinos aqui 
no Brasil. Nascido em Sátiro 
Dias, há 12 anos ingressou 
na Congregação Saletina, ini-
ciando seus estudos e prepa-

ração para o sacerdócio. 
Teve uma longa cami-
nhada, Filosofia, Pro-
pedêutico, Noviciado e 
Teologia, passando por 
Belo Horizonte (MG), 
São Paulo (SP), Salvador 
(BA) e Marcelino Ramos 
(RS). Até janeiro estará 
na Paróquia Nossa Se-
nhora do Amparo, em 
Valença (BA) e, a partir 
de janeiro, provavel-
mente mudará de ares.  
A ordenação do Padre 
Flavinho, como é mais 
conhecido, é uma graça 
para os saletinos, já que 
ocorreu no ano jubilar 
dos 170 anos da Apari-
ção de Nossa Senhora 
da Salette. Na cerimônia 

de ordenação, além de pa-
rentes, amigos e fieis de sua 
cidade natal, estiveram pre-
sentes Padre Edegard Silva 
Júnior, Coordenador Provin-
cial dos Saletinos no Brasil, 
os Padres Luciano, Renildo, 
Alfredinho, Davi, Valdézio e 
Josival, todos saletinos, além 
de seminaristas de várias lo-
calidades. Representando os 
Leigos Saletinos do Brasil, es-
teve presente o casal Cidinha 
e Mario Apone.

QUERMESSE

Durante qua-
tro finais de 

semana e o dia 19, 
uma segunda-fei-
ra, a Quermesse 
foi o momento 
de encontro, de 
confraternização 
entre os amigos e 
familiares. Ao re-
dor das barracas 
de alimentação, 
as pessoas conversavam, riam 
e se alimentavam. Só elogios, 
neste ano, nossos amigos barra-
queiros se superaram na arte de 
preparar a alimentação ofereci-

da. Dos salgados aos doces, um 
sabor delicioso. Que bom, que 
no próximo ano tudo seja me-
lhor ainda. Parabéns a todas as 
equipes, aprovadas com louvor.

BINGO

Foi uma constante, 
depois da mis-

sa, da alimentação 
em família, a turma 
foi preenchendo os 
espaços do Salão 
de Festas e se aco-
modando para as 
rodadas de Bingo. 
Como sempre, as 
prendas ofertadas – três por 
rodada – foram doadas pela 
comunidade e pelos inúme-
ros benfeitores de nossa Paró-
quia. A Equipe do Bingo, aos 

benfeitores e doadores, nossos 
agradecimentos, que Deus lhes 
dê sempre a oportunidade de 
mostrarem sua generosidade e 
os cumule de bênçãos.

PROCISSÃO

No último do-
mingo do 

mês a Procissão 
da Padroeira per-
correu as ruas 
próximas ao San-
tuário, agrade-
cendo a presença 
de todos os que 
aqui estiveram 
rezando, agrade-
cendo, refletindo, participan-
do ativamente dos festejos em 
comemoração aos 170 anos da 
Aparição de Nossa Senhora da 
Salette. É sempre o prenúncio 

do final da Festa, mas, sempre, 
um momento marcante, im-
pregnado de religiosidade e de 
espiritualidade.

MISSA DE ENCERRAMENTO
próximo ano. Que a mensagem 
de Salette, sempre atual, esteja 
conosco até setembro do pró-
ximo ano, nos auxiliando, nos 
incentivando, nos orientando 
e, principalmente, nos estimu-
lando a buscar seu Filho. Até o 
próximo ano.
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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

Nossos irmãos cariocas, 
sempre criativos e ale-

gres, não se conformam co-
nosco, paulistanos, quando 
dizemos: “um chopes e dois 
pastel”. Claro, gramatical-
mente isso é um acinte! Mas, 
segundo um amigo meu, co-
medor de pastel e bebedor 
de chope, a nossa construção gra-
matical é correta do ponto de vis-
ta de continuidade; quer dizer: ao 
pedirmos “um chopes” fica a mani-
festa intenção de que haverá novos 
pedidos por mais chope. E, quanto 
a dois pastel; ora, quem gosta dessa 

A Coordenação do CPP – Conse-
lho Paroquial de Pastorais está 

imbuído em formar e renovar as lide-
ranças de nossa comunidade; decisão 
que, ao nosso ver, das m ais sensatas 
e necessárias. Este Informativo Salet-
te, subordinado que está à orientação 
do CPP, indica para este mês o livro 
“A Arte de Liderar Pessoas”, escrito 
pelo abade beneditino Notker Wolf 
e pela irmã Enrica Rosanna, secretá-
ria da Congregação para os Institutos 
de Vida Consagrada e as Sociedades 
de Vida Apostólica. Os autores, com 
muita propriedade e atualidade, re-
latam suas próprias experiências, em 
posições significativas de liderança 
que ocuparam e ainda ocupam no 
exercício de seus ministérios orde-
nados. Vale a pena ler, vale a pena 
seguir os passos experimentados ao 
longo de uma vida à frente de muitas 
pessoas. O livro, editado pela Vozes, 
está à venda Loja La Salette.

De Rubem Alves, expressos em 
seu livro O que é Religião?, 
editado pela Loyola.

“Deus existe? A vida tem sentido? 
O Universo tem uma face? A morte 
é minha irmã?”
A estas perguntas a alma religiosa 
só pode responder: Não sei! Não 
sei, mas desejo ardentemente que 
assim seja, e me lanço inteira, 
porque é mais belo o risco ao lado 
da esperança do que a certeza ao 
lado de um universo frio e sem 
sentido”.

“Lembro-me de que, quando 
menino, em uma cidade do 
interior, os homens se reuniam 
após o jantar para contar casos. 
As histórias eram fantásticas, e 
todos sabiam disso. Mas, nunca 
ouvi ninguém dizer: ‘Você está 
mentindo’. A reação apropriada 
a um caso fantástico é outra: 
“Mas, isso não é nada...”. E o 
novo contador de história inicia 
a construção de outro objeto de 
palavras. Faz pouco tempo, dei-
me conta de que, naquele jogo, o 
julgamento de verdade e falsidade 
não entrava, porque as coisas 
eram ditas não para significar 
algo, as coisas eram ditas a fim de 
construir objetos que podiam ser 
belos, fascinantes, engraçados, 
grotescos, fantásticos... nunca 
falsos”.

Pensamentos...

iguaria tipicamente paulistana, sabe 
que o pedido se refere a “um pastel 
de carne e um de queijo”. Nós, pau-
listanos, também somos criativos, 
talvez não tão alegres. A propósito, 
vamos tomar “um chopes e comer 
dois pastel”?
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Santos do Mês Gizela

Dia 04

Dia 25 Dia 28

Judas era primo-irmão de 
Jesus e irmão de Tiago Me-

nor. Nasceu em Caná da Ga-
lileia. Seu pai, Alfeu, também 
chamado Cléofas, era irmão 
de São José e sua mãe, Maria 
de Cléofas, era prima-irmã 
da Virgem Maria. Os escritos 
cristãos daquela época rela-
tam esse parentesco. É pouco 
citado na bíblia. O evangelho 
de Mateus relata que Judas Ta-
deu foi escolhido por Jesus e 
o evangelho de João fala dele 
mais claramente. Após ter 
recebido o dom do Espírito 
Santo, iniciou sua pregação na 
Galileia e, em sua caminhada, 
realizou inúmeros milagres. 
Foi para a Samaria e, próximo 
do ano 50, participou do pri-
meiro Concílio em Jerusalém. 
Evangelizou na Mesopotâmia, 
Síria, Armênia e Pérsia. Lá 
encontrou Simão e passaram 
a viajar juntos. Conta a tradi-
ção que juntos percorreram 
as doze províncias do império 
Persa e converteram muitos 
pagãos. Furiosos, os sacerdo-
tes pagãos mandaram assas-

SÃO FRANCISCO DE ASSIS

De família nobre, Giovani Di Pietro Di 
Bernardone, nasceu em 1182, em As-

sis, Itália. Seu pai estava na França quando 
ele nasceu e ao chegar rebatizou-o com o 
nome de Francesco. Francisco passou a 
infância e juventude em sua cidade natal. 
Lutou na guerra entre Assis e Perugia, foi 
capturado e mantido prisioneiro por qua-
se um ano. Em 1205, em Spoleto, teve uma 
visão que o fez regressar a Assis e dar um 
novo rumo à sua vida. Entregou-se a um 
severo ascetismo e, certo dia, quando esta-
va na igreja de São Damião, ouviu do cru-
cifixo a ordem para reformar a igreja, que 
estava quase em ruínas. A partir daí Fran-
cisco concentrou todos os seus esforços e 
toda sua fortuna para realizar essa tarefa. 
Entrou em choque com o pai, renunciou a 
seus bens e fez voto de pobreza. Outros jo-

vens se juntaram a ele. Por 
volta de 1210, Francisco 
foi a Roma com 11 compa-
nheiros para pedir ao Papa 
Inocêncio III que apro-
vasse sua regra de vida. O 
papa deu sua aprovação e 
Francisco fundou a ordem 
dos “Irmãos Menores”. A 
nova comunidade religiosa 
pregava a pureza espiritual, 
o desprendimento dos bens 
terrenos e a identificação 
com os sentimentos de paz 
e alegria. De volta a Assis 
o grupo instalou-se em Porciúncula, pri-
meiro convento da Ordem Franciscana. 
Em 1215, o IV Concílio de Latrão reco-
nheceu canonicamente a ordem. Em 1223 

o Papa Honório III 
aprovou a Regra 
Franciscana e, nesse 
mesmo ano, deu-se 
a “estigmatização” 
de São Francisco: 
apareceram-lhe nas 
mãos, pés e costas 
chagas semelhantes 
às de Cristo na cruz. 
Debilitado, Fran-
cisco ficou quase 
cego devido a uma 
doença contraída no 
oriente. Passou uma 

temporada em Siena e foi levado de volta 
para Assis, onde morreu no dia 3 de ou-
tubro de 1226 com 44 anos de idade. Foi 
canonizado em 1232. 

SANTO ANTÔNIO DE SANT’ANNA GALVÃO

Antônio Galvão de França 
nasceu em 1739 em Gua-

ratinguetá, São Paulo. Era de 
família rica e parente do Ban-
deirante Fernão Dias Paes.  
Seu pai o mandou para o 
“Colégio de Belém”, na capita-
nia da Bahia. Tinha desejo de 
ser Jesuíta, mas por ocasião 
da expulsão dos Jesuítas pelo 
Marquês de Pombal, transfe-
riu-se para o Convento Fran-
ciscano de São Boaventura, 
no Rio de Janeiro. Mudou seu 
nome para Antônio de San-
t’Anna Galvão, em homena-
gem a Sant’Anna. Em 1761 in-
gressou na Ordem Francisca-

SÃO JUDAS TADEU

sinar o apóstolo a golpes de 
bastões, lanças e machados. 
Tudo aconteceu no dia 28 de 
outubro do ano 70. Seus res-
tos mortais foram guardados 
primeiro no Oriente Médio 
e depois na França, agora são 
venerados em Roma, na Basíli-
ca de São Pedro. É considerado 
o santo intercessor das causas 
impossíveis, devoção que co-
meçou com Santa Gertrudes. 
Em sua biografia, ela conta 
que Jesus a aconselhou que in-
vocasse São Judas até nos casos 
mais desesperados. Sua festa é 
celebrada no dia 28 de outu-
bro, tanto na Igreja Ocidental 
como na Oriental.

na, e no ano seguinte foi orde-
nado sacerdote. Em São Paulo 
conheceu a Irmã Helena Maria 
do Espírito Santo. Ela contou 
a ele que teve visões nas quais 
Jesus ordenava a construção 
de um novo recolhimento. Frei 
Galvão acreditou e tomou a 
iniciativa do projeto do qual, 
por quase 50 anos, foi arquite-
to, mestre de obras e pedreiro. 
O Recolhimento foi inaugura-
do em 1774 e recebeu o nome 
de “Recolhimento da Luz”. 
Curou pessoas doentes com 
suas pílulas, cuja origem é con-
tada num folheto distribuído 
no mosteiro. Ensinou as Irmãs 
a confeccionar as pílulas, o que 
é feito até hoje. Morreu no dia 
23 de dezembro de 1822 e está 
sepultado na capela do “Reco-
lhimento da Luz”. Como a data 
de sua morte coincide com a 
da Novena do Natal, sua ce-
lebração litúrgica foi marcada 
para o dia 25 de outubro. Foi 
canonizado em São Paulo no 
dia 11 de maio de 2007 pelo 
Papa Bento XVI. 
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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

ACONTECEU ANTES DA FESTA:

- Enfeitamos a Capela. O Altamiro e a Ân-
gela, leigos saletinos, capricharam e nos 
presentearam com dois artísticos nichos, 
um para a imagem de Nossa Senhora da 
Salette e outro para a Cruz;

- O Élcio se virou e conseguiu substituir 
os quatro livros utilizados durante as mis-
sas: o Lecionário Dominical, o Semanal, o 
Santoral e o Missal Romano;

- Sra. Marlene, e sua equipe de liturgia, 
Célia, Edite, Mariazinha; lavaram e passa-
ram as vestes, toalhas e alfaias para a ce-
rimônia. Rose preparou os folhetos apro-
priados e o Roberto reparou microfones 
e holofotes, enquanto nos três dias que 
a antecederam, a comunidade se reuniu, 
durante as missas, num fervoroso tríduo, 
alusivo à Santa Cruz.

ACONTEU NO DIA DA FESTA:

- Às 18.30, os sinos começam a tocar, ta-
pete vermelho, chegaram as flores, os pães, 
as uvas e 250 pequenos e deliciosos bolos 
embrulhados em papel alumínio, doados 

Os superatletas 
ganharam me-

dalhas; os cartolas, 
alguns, ganharam 
dinheiro. A mídia 
ganhou espaço; mas, 
os vencedores, fomos 
nós, os milhões de 
telespectadores do 
mundo inteiro, pois 
ganhamos uma gran-
de lição de vida! Não vimos milagres, não 
vimos mágicas, não vimos mentiras; o que 
vimos foi coragem, foi superação. Vimos jo-
vens sem braços nadando, sem pernas cor-
rendo, vimos cegos nadando, correndo, jo-
gando, lutando; vimos deficientes cerebrais 
celebrando e sentindo a vida com alegria. 
Aprendemos desde sempre, que sentimos a 
vida através de cinco sentidos: visão, audi-
ção, olfato, paladar e tato; mas esquecemos 
que Deus nos deu um equipamento muito 
melhor: o coração. Não me refiro ao órgão 
biológico que impulsiona o sangue, mas, ao 
que faz a alma pulsar, faz “a cabeça pensar” 
e comanda os outros sentidos, foi este equi-

PARAOLIMPÍADAS, QUEM GANHOU MAIS?

pela sra. Irany Sonda;

- Foram chegando, 
também, os convida-
dos, da Capela e do 
Santuário. Casa cheia; 
coral a postos, cerimo-
niaria, ministros, leito-
res, quatro coroinhas, 
turíbulos, incenso, fo-
tógrafo, e o presidente 
da celebração, Padre 
Bolivar Hauck, ms. Foi 
uma linda festa, da Santa Cruz.

ESTÁ ACONTECENDO:

- Graças a Deus, que a equipe de coorde-
nadores está renovada: novos ministros, 
animadores, secretárias em harmonia 
com os mais maduros, sob a serena super-
visão da “velha guarda”;

- Está em andamento a “operação desa-
pega”, sob a coordenação de Élcio. Todos 
objetos, sem uso, sacros ou não, serão re-
lacionados, anunciados, descartados ou 
doados a quem se interessar. Nestes se in-
cluem microfones, vestimentas, imagens, 

vasos, e outras parafer-
nálias.

FOMOS NOTIFICA-
DOS:

- A Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo, 
através do Conselho 
do Patrimônio Históri-
co, elegeu, por decreto, 
o tombamento de três 
igrejas na Capital, en-
tre elas, a Capela Santa 

Cruz, nossa Capela. A Cúria e a Paróquia 
Nossa Senhora da Salette já foram noti-
ficadas. O assunto é sério; pode ser uma 
honra ou um tremendo abacaxi, já que 
teremos mais legislação a nos supervisio-
nar. Sabemos, por experiência própria, 
que surgirão mais responsabilidades do 
que direitos. O Reitor e os responsáveis na 
Arquidiocese já estão analisando as pro-
vidências cabíveis. Oremos por eles e pela 
Capela. Com fé, esperança e amor, tudo 
dará certo; a Santa Cruz vencerá.

Conselho

pamento divino que os 
atletas paraolímpicos 
usaram para vencer. 

Sempre que nós com 
mais d trinta anos de 
idade lembrarmo-nos 
desse feito, poderemos 
sentir orgulho ou ver-
gonha. Orgulho por 
pertencermos a mesma 

espécie, e vergonha por não chegarmos aos 
seus pés. Choramingamos, nos acomoda-
mos, desculpamo-nos, reclamamos até de 
Deus, Que vergonha!  Não vamos à igreja, 
porquê hoje é meu dia de descansar, não 
perco essa novela, tem futebol, os filhos 
vão em casa, o cachorro, o horário, o som 
é ruim, o padre é chato, vai chover, o meu 
joelho dói, a unha encravada, o calo. Que 
vergonha olímpica! Por que não assumimos 
a verdade? Estamos fugindo dos compro-
missos? É tudo de “mentirinha”? Finjo que 
fui, chego sempre atrasado para não partici-
par, saio correndo para não ajudar?  Sou um 
atleta divino, como um paraolímpico ou sou 

um paramimlímpico? Assim sendo permiti-
remos que até o diabo saia ganhador.

Ainda bem   que isto não vai acontecer, Deus 
não equipou o “coisa ruim” com aquele co-
ração de Jesus que os homens de boa von-
tade têm. “O bem vai vencer o mal”, reza o 
Apocalipse: nesse dia veremos que quem ga-
nhará tudo não serão os deuses do Olimpo, 
mas será o Deus deles e de todos nós.

João Bosco - Leigo saletino       
Atualmente deficiente visual
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Produtos naturais, integrais,
light, diet, ôrgânicos,

frutas secas, castanhas,
especiarias e azeites.

Av. Mercurio, 146 - Brás
Fones: 3229.7864 | 3227.4301
www.casadesaron.com.br

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES  
EM OUTUBRO

01 Antonia Aparecida Inomoto
02 Maria Auxiliadora S. Pontedeiro
	 Sueli	Paulina	Ritter
03 Dorotea Mendes da Costa
 Angélica Maria B. Migliore
04 Mario Apone Filho
 Maria Orlandeli Ferraz
05 João Andrijic Malandrin
 Luiz Carlos dos Santos Fial
 Eraldo Carlos Modesto
06 Genesio Gomes da Silva Junior
07 Joana Bilecki Cunha
08	 Elaine	do	Nascimento	V.	Serafim
 Ivan B. Filgueiras
10 Silvêta dos Santos
12 Maria Aparecida Poli
 Adriane Pacheco S. Branco
 Aparecido Luiz Camacho Gomes
13 Iracy Barrocal Rodrigues
14 Renato Luiz de Sá
 Sandra Regina Wakamatsu
 Gilda Coelho Storoli
15 Yuri Azevedo de S. Pomarole
 Claudia Di Maria Medori Manfredo
 Tereza Maria Das Graças de Lima
16 Roberval Antonio
17 Edviges Mendes da Costa
 Fernando Fonseca
18 Eliane Conceição M. de Carvalho
 Ana Maria da Rocha Leite
19 Marcio Dias Gonçalves
 Raimunda Paixão da Silva
20 José Carlos Avila Aira
21 Arthur Francisco de Oliveira
 Edina Cirley Roberta dos Reis
22 Maria Salome dos Santos
 Lidice Neyde S. Astrini
23 Aparecida de Lourdes Zakas
24 Joaquim Gomes Artur
 Claudivino de Oliveira Marinho
 Pe. Bolívar Hauck, Ms
25 Diego Rabelo dos Santos
26 Mario Machado
27 Paulo Sergio Barbosa
28 Genivaldo Antonio

Da Capela

02    Neusa Maria S. Ferraz
06    Maria Luiza X. Machado
08    Maria Cândida S. de Almeida
11    Albino Campahili Neto
12    Marco Antonio de Oliveira
20    Rosa Jorge de Moraes
24    Waldemar K. Dubieux

Prezados Dizimistas, que a Paz esteja com todos!

O comentário da Liturgia Eucarística do último domingo afirma que a eucaris-
tia que celebramos é a reunião dos filhos e filhas à mesma mesa. Afirma, ainda, 
que não podemos celebrá-la dignamente se dela excluirmos alguém e se não 
formos solidários com os que passam necessidades.

Ser solidário passa, necessariamente, pela oferta do dízimo. Com nossa oferta 
mostramos nossa gratidão a Deus e, ao mesmo tempo, damos à nossa Igreja a 
possibilidade de ajudar nossos irmãos que mais necessitam, mas, ainda assim 
não somos perfeitos, via de regra, nosso egoísmo supera em grande escala nossa 
generosidade e contribuir para o dízimo fica em segundo plano.

Devemos ainda entender que nossas contribuições se destinam a completar 
também a obra de evangelização iniciada por Nossa Senhor Jesus Cristo. O dí-
zimo é o grande esteio que sustenta a obra da evangelização e, por intermédio 
dele, levamos aos nossos irmãos a mensagem de Cristo.

Caro dizimista tenha a certeza que ao contribuir você está ajudando de forma 
fundamental nesta divulgação bem como, estará ajudando de maneira substan-
cial a zelar pelo nosso templo (a cerca deste assunto voltaremos a falar oportu-
namente). 

Finalisada a Festa da Padroeira, com certeza, seremos capazes de transmitir a 
Mensagem da Bela Senhora: “Pois bem meus filhos, transmiti isso a todo o meu 
povo.”

Rui Verdasca & Maria Aparecida          
Coordenação da Pastoral do Dízimo

DIALOGO COM O DIZIMISTA



12

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

Com carinho nos lembramos do 
Padre Léo quando, em março 
de 2000, durante as comemo-

rações de 60 anos de nossa Paróquia, 
levou, através da Rede Canção Nova 
e de seu programa “Na Tenda do Se-
nhor”, as imagens de nosso Santuá-
rio, da comunidade e a Mensagem de 
Nossa Senhora da Salette.

Em seu último ano de vida, acometido 
por grave moléstia, teve forças e inspi-
ração para escrever o livro “Buscais as 
Coisas do Alto, editado pela Canção 
Nova, que leva as pessoas a pensarem 
em suas vidas e, antes de mais nada, 
a traçar metas para o dia-a-dia, numa 
prova de que enquanto houver vida, é 
preciso lutar e lutar sempre.

Um pequeno trecho do livro: “É pre-
ciso ter uma meta, e a nossa meta é muito 
grande. Quem se acostuma com coisa pe-
quena não pode ir para o céu. O céu é para 
quem sonha grande, pensa grande, ama 
grande e tem a coragem de viver pequeno. 
Encontrar uma meta e manter o passo fir-
me em direção às coisas que estão no alto 
é próprio daqueles que sabem superar os 
fios e que não se deixam abater diante das 
dificuldades”. 

Para aqueles que não querem parar 
nem desanimar diante dos problemas, 
é preciso continuar, segundo Padre 
Léo. No livro em apreço, o autor nos 
mostra a importância de encontrar o 
sentido para a nossa existência e de 
prosseguir no caminho, mesmo em 
meio à dor. É no alto que está a nossa 
meta e é por ela que devemos lutar. 
Para alcançar as coisas do alto, preci-
samos cultivar a paz. E essa paz tam-

Gotas de Espiritualidade Saletina

Padre Léo: “Buscai as coisas do alto”!

bém é no senti-
do interior. Ela 
não significa 
que você esta-
rá feliz o dia 
todo. O triunfo 
da paz é uma 
conquista, sig-
nifica que va-
mos passar por 
problemas, por 
dificuldades. 
Em alguns dias 
vamos estar 
“para baixo”, e 
não com a mes-
ma disposição 
de sempre, simplesmente porque so-
mos humanos e precisamos colocar os 
pés no chão, mas os olhos devem estar 
fixos em nosso alvo, Jesus. Ele é nossa 
paz, nosso modelo.

As montanhas nos levam sempre ao 
encontro com o divino: no Antigo 
Testamento, os nomes Sinai e Horeb 
nos remetem às montanhas aonde 
ocorreram poderosas manifestações 
do Senhor ao povo de Israel, tendo 
como interlocutor Moisés; ao descer, 
trazia a tábua os Dez Mandamentos. 
Já, no Novo Testamento, vários são 
os momentos em que Jesus, algumas 
vezes acompanhado pelos discípulos 
e outras sozinho, subiu aos montes 
para rezar: monte Tabor, o monte da 
Transfiguração, o monte das Olivei-
ras, onde passou a agonia dos seus 
últimos momentos, e, por último, o 
Gólgota, onde tudo se consumou.

Em La Salette, num sábado, 19 de 
setembro de 1846, bem no alto da 

montanha, apareceu a Bela Senhora, 
envolta em luz, vestida de campone-
sa e trazendo ao peito um crucifixo, 
foco de toda a luz que a envolvia. No 
crucifixo, Jesus estava vivo. Maria 
conversou com os dois jovens, Maxi-
mino e Melânia, e em sua mensagem 
de amor, mostrou sua tristeza pelo 
abandono do seu Filho pelos homens 
e mulheres. Na simplicidade das duas 
crianças, estabeleceu um diálogo e 
deixou uma mensagem de reconcilia-
ção, a ser transmitida a ser transmiti-
da a todos os povos. De lá para cá, 170 
anos se passaram e a mensagem tem 
percorrido o mundo. Nos dias atuais, 
graças aos modernos meios de comu-
nicação, Nossa Senhora da Salette tem 
sua mensagem de esperança e recon-
ciliação difundida a todos. Nossa Pa-
róquia tem sido, de certa forma, um 
indutor dessa propagação.

Jorge Marquesi – leigo saletino


