Informativo Salette
Santuário Nossa Senhora da Salette - São Paulo - www.portalsalette.com.br - novembro de 2016 - Ano XXIX - Nº 294

ENCERRAMENTO DO ANO SANTO
DA MISERICÓRDIA

Encerra-se no dia 13 de novembro de 2016, com celebração às 15h na Paróquia Sant’Ana, com a
presença de Dom Sérgio de Deus Borges e dos padres e vigários paroquiais que conduzem a Região.

DIA DE SÃO
FRANCISCO

Entre gatos e cachorros, houve
de tudo. Com muito carinho
nossos padres benzeram os
animais que lhes foram apresentados, recordando o dia
do santo que sempre se mostrou carinhoso com toda a
natureza.

ROMARIA A
CALDAS NOVAS

CHÁ DO CENTRO
SOCIAL

SUSTENTABILIDADE

O mais novo Santuário
Salette existente no país
recebeu a visita de um
grupo de romeiros composto por 23 paroquianos.

Venham todos, é o
último do ano.

O tema do segundo
semestre proposto pela
Catequese Familiar.
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A ORAÇÃO

A

o longo da vida, por vezes, perdemos
nossa fé e acabamos por fazer nossas
orações de forma errada. Deus nos ouve
quando fazemos nossas orações corretamente, com humildade e insistência. O
Papa Francisco comentou que a oração
impede o endurecimento do coração. Recordou mulheres que alcançaram milagres com sua oração, como Santa Mônica, que foi capaz de, com suas lágrimas,
conceder a graça da conversão de seu filho Santo Agostinho. As orações operam
milagres para os cristãos, principalmente
para aqueles que perderam a compaixão.
Às vezes rezamos sem saber como pedir
a graça ao Senhor. Orar é conversar com
Deus, face a face, resgatando a intimidade por vezes perdida. Por meio da oração colocamos para Deus nossos desejos
e anseios, pedindo fervorosamente o que
queremos e precisamos. A oração requer
disciplina da parte de quem a faz. Recordando uma música antiga, vejamos abaixo
uma boa sugestão de como e quando orar
a Deus: “Bem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia calmo a anunciar, vigia e
ora com o coração sereno, um tempo bom para

meditar. Bem de
manhã e sem cessar, vigiar sim e
orar. Ao meio-dia
enquanto os sons
da Terra abafam
a voz de amor
de Deus, recorre
à oração e evita
a guerra e goza
a paz com o Senhor. Também à
tarde e sem cessar, vigiar sim e
orar. No fim do dia, após os teus lidares relembra as bênçãos do celeste amor, conta a Deus
prazeres e pesares, deixando em Suas mãos a
dor. Bem de noitinha e sem cessar, vigiar sim
e orar, na madrugada e sem cessar: VIGIAR
SIM E ORAR!”
Para alcançar as graças de Deus precisamos ter fé e merecimento. Humildade e
entendimento para ser conduzido à vontade de Deus que é diferente da nossa.
Raquel Rodrigues de Mello Junqueira Carone
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
Querido Irmão, querida Irmã,
Estamos iniciando o mês de novembro;
com ele, já vamos vislumbrando o declinar do ano, e o clima de Natal já começa a preencher nossos olhos e coração.
Passando nas ruas; comércios, praças,
tudo aponta para uma das festas mais
celebradas do ano; as luzes piscando,
as músicas, o som dos sinos, nos fazem
adentrar, antecipadamente, no mundo
natalino. Liturgicamente falando, ainda
não é Natal, mas Advento (do Latim,
advenire), portanto, tempo de espera
d’Aquele que há de vir.
Para nos ajudar a celebrar o Natal Cristão, a liturgia nos propõe uma infinidade de símbolos que passa pelas cores e
seus significados, pela coroa do Advento que, por meio de seu formato circular
expressa a esperança e nos convida à
alegre vigilância. Na coroa, também são
colocadas quatro velas referentes a quatro domingos que antecedem o Natal.
A cada semana uma vela acesa, aumentando a luz à medida que se aproxima

o Natal, festa da
Luz, que é o próprio Cristo.
As grandes festividades são sempre precedidas
por um tempo de
preparação, na
vida e também
na liturgia; por
isso,
convidamos você a não
deixar passar em vão esse período tão
rico e tão importante em preparação à
chegada do nosso Senhor e Salvador.
Avento é espera; mas não uma espera
ociosa, passiva, duvidosa, é uma espera
na fé, como nos diz são Paulo Apóstolo
aos hebreus: “esperamos aquilo que já
possuímos pela fé” (Hb 11). Preparemos
o ambiente, casas, ruas e praças; mas
preparemos sobretudo o nosso coração,
manjedoura onde o Cristo quer nascer.
Bom Advento a todos!
Pe. Marcos Almeida, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

13 DE NOVEMBRO - 15H

E

stamos chegando à conclusão
do Ano Santa da Misericórdia,
que iniciou no dia 8 de dezembro de 2015, com a abertura da Porta
Santa na Basílica de São Pedro. Nas
Dioceses, em todo o mundo, a celebração de abertura da Porta Santa
aconteceu no dia 13 de dezembro
de 2015. Nós, na Região Episcopal
Sant’Ana, naquele dia, realizamos a
comovente peregrinação à Igreja de
Sant’Ana e participamos da abertura
da Porta Santa, reconhecendo com
humildade que todos nós precisamos
da Misericórdia do Senhor.
Durante o Ano Santo da Misericórdia, os membros das Paróquias, Comunidades, Movimentos e Pastorais
tiveram a oportunidade de peregrinar no caminho da misericórdia,
aproximando-se com confiança do
Senhor, que é rico em misericórdia e
derrama em abundância sua graça e
seu amor sobre aqueles que a Ele recorrem com coração sincero. A Igreja
de Sant’Ana tornou-se um Santuário
da Misericórdia com os plantões para
as confissões. Deus mostra, através
do Sacramento da Confissão, a riqueza da sua misericórdia. Poder confessar os pecados é um dom de Deus, é

uma dádiva, é obra
de Deus, disse o
Papa
Francisco.
Com o auxílio dos
sacerdotes, fomos
tocados com ternura
pelas mãos de Deus
e abrimos o coração
sem receio e sem
medo, seguros de
sermos
acolhidos
no coração transbordante de amor, que
é próprio de nosso
Deus e Senhor Jesus
Cristo.
Também foram maravilhosas as peregrinações à Igreja de Sant’Ana, organizadas por Setores Pastorais. Quantas
pessoas, na hora da Misericórdia, 15h,
com sol ou chuva, entrando pela Porta Santa, suplicando ao Senhor, como
o salmista: ‘Faze morada em meu coração aflito, liberta-me das minhas
angústias. Presta atenção ao meu
sofrimento e fadiga, e perdoa todos
os meus pecados’ (Sl 25). Na mesma
peregrinação recebemos indulgência
plenária para nós ou para algum parente, amigo ou familiar já falecido; é
a misericórdia que se torna
indulgência do Pai que,
através da Igreja, alcança
o pecador perdoado e o liberta de qualquer resíduo
das consequências do pecado, fortalecendo-o para
agir com caridade e a crescer no amor (Cf. MV. 23).

O Ano Santo da Misericórdia terá sua
conclusão em nossa
Região Episcopal no
dia 13 de novembro
próximo, às 15h, na
Igreja de Sant’Ana.
Todos nós, que percorremos o caminho
espiritual da misericórdia, somos convidados a participar
desta
celebração
para dar graças ao
Senhor pelos benefícios espirituais deste ano jubilar. Será
também um tempo
para pedirmos, uma
vez mais, que se manifeste o Amor
misericordioso que está no Pai e que,
por obra do Filho e do Espírito Santo, tal Amor se manifeste em nossas
vidas e em nossas comunidades com
sua presença, mais forte do que o mal,
o pecado e a morte.
Venham participar conosco e vamos
pedir juntos isto, por intercessão d’Aquela que não cessa de proclamar «a
misericórdia, de geração em geração»;
e também pela intercessão daqueles
em que já se realizaram até ao fim as
palavras do Sermão da Montanha:
«Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia»
(São João Paulo II, Dives in Misericordia, 15).

Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal para a Região Santana

Agende
seu horário
Whatsapp
11 9.9788-9236

vendas@tejo.com.br

Fones: 3228-0802
3228-0345
Fax: 3227-2731
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ROMARIA A CALDAS NOVAS

S

egundo Padre Ildefonso, esta foi a segunda
Romaria
patrocinada por nossa comunidade
ao Santuário Diocesano de
Nossa Senhora da Salete, em
Caldas Novas (GO); a primeira Romaria foi quando
foram levadas as imagens
que compõem o fac-símile
do Santuário goiano, gentilmente doadas por famílias de benfeitores aqui da
nossa Paróquia. Os Leigos
Saletinos são responsáveis
pelas Romarias em território
nacional, aqui na Paróquia.
Cumprida esta etapa, entre
os dias 12 e 16 de outubro
passado, a ideia é promover
a Romaria para Caldas Novas, uma vez
por ano.
A crise econômica por que passa nosso
país foi determinante no número de romeiros que participaram da Romaria. A
previsão era de 46 romeiros, dada os comentários que a organização recebeu durante o primeiro semestre deste ano. No
final, apenas 22 romeiros confirmaram a
participação e a presença do Padre Nilto Gasparetto, que acompanhou o grupo
com alegria e determinação, apesar das
suas dificuldades de locomoção.

lômetros de Caldas Novas.
Em Trindade, os romeiros
percorreram a Via Sacra,
feita em imagens de cimento, em tamanho natural dos
personagens, visitaram a
Igreja Matriz e o Santuário,
onde fizeram compras de
artigos religiosos e participaram de uma celebração
eucarística.

Entre os participantes da Romaria, citamos a presença de 8 leigos saletinos aqui
do Santuário, além da presença do Guilherme Corrêa, leigo saletino mirim, representando todo o grupo de leiguinhos.
Guilherme é filho do casal Andréa e Roberto Corrêa.
O grupo de romeiros ficou hospedado no
complexo hoteleiro do grupo Di Roma,
mais precisamente, na unidade L’Aqua
Di Roma IV, desfrutando as delícias do
complexo aquático e das demais instalações ofertadas. Por indicação do Padre
Ildefonso, a Srta. Débora Sales foi nossa
guia durante a estada em terras goianas.
A empresa Abratur, tradicional
parceira de nossa comunidade,
nos alugou o ônibus que conduziu
o grupo de romeiros.
Incluída na programação, estava
a visita ao Santuário do Pai Eterno,
da cidade de Trindade,
distante
cerca de 190 qui-

Em Caldas Novas os romeiros tiveram uma extensa
agenda de compromissos,
além das celebrações das
quais participaram: visitaram alguns dos pontos turísticos da cidade; Missa na
Igreja Matriz, cujo Pároco,
Padre William, os recebeu com carinho;
visitaram o Hot Park, em Rio Quente; conheceram o Santuário Salette, cujas obras
caminham a passos rápidos e passaram
pela Porta Santa do Santuário – verdadeira obra de arte - e, à noite de sábado, participaram da Missa, presidida pela Padre
Daniel Aguirre.
Como se sabe, além do Reitor, Padre Daniel, a comunidade é assistida pelo Padre Francisco Santos, responsável pelo
acolhimento dos romeiros, e pelo Padre
Ildefonso Salvadego, responsável pelas
obras do Santuário. Padre Ildefonso não
estava presente, desfrutando suas merecidas férias no Paraná, visitando parentes e
amigos. Na noite de sábado,
o grupo se reuniu numa pizzaria da cidade, confraternizando com Padre Daniel.
Para surpresa de todos, Padre Ildefonso chegou, sorridente como sempre, feliz
em reencontrar amigos que
aqui deixou. Antecipou seu
retorno em um dia exatamente para encontrar-se
com o grupo de romeiros.
No domingo, logo após o
café matinal, a hora do retorno. Encerrar as contas, revisar armários, fechar as
malas, dar a última olhada para o hotel,
entrar no ônibus onde o guia aflito aguardava o grupo de romeiros. 750 quilômetros depois, a chegada ao Santuário Salette
aqui de S. Paulo, onde o grupo se despediu, não sem antes fazer sua última oração diária, agradecendo a Deus e a Nossa
Senhora da Salette por mais essa jornada
religiosa.
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Chapel News
Página quase independente; diferente, que é da gente. Leia e passe para frente!

ACONTECEU (ainda em
setembro) e outubro:

A

s reuniões do nosso Conselho, a título de experiência,
foram desmembradas para dias
e assuntos diferentes: uma no
primeiro sábado do mês, para
assuntos administrativos, com a
presença dos coordenadores da
área, e, outra, na segunda quarta-feira do mês, às 20h, com todos, para conhecimento da situação financeira e assuntos litúrgicos. A experiência deu certo,
houve menos dispersão e mais
resultados;

N

ovos ministros - São três os
novos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão,
que se integrarão à Equipe de
Mesac da Capela e participarão,

doravante, com os
demais animadores
e
coordenadores.
Logo serão apresentados à comunidade
e sejam bem-vindos;

U

ma
pesquisa
nos
mostrou
que há anos, nas
missas de terça à
sexta-feira, às 18h,
aparecem meia dúzia de fiéis,
(sempre os mesmos), para “assistir a missa’. São recepcionados
por um assistente, uma secretária, um animador, um Ministro,
um leitor, um músico e um padre. Fizemos um levantamento
das despesas com essa celebração: água, energia elétrica, taxi,

ALERTA – NECESSIDADES DA CAPELA

S

aiba que em dezembro e janeiro nossas despesas dobrarão porque precisamos:

Trocar madeiramento do telhado; instalar pequenas rampas nos degraus da entrada da Sacristia e Presbitério (exigências legais); retocar a pintura interna; trocar vasos e plantas
dos jardins; substituir o teclado do coral; adquirir um pequeno
refrigerador; revisar o sistema de som; e trocar os paramentos
dos celebrantes.
É muito ou pouco? Para um só é muito, mas para muitos é pouco! Viu porque Capela conta com seu dízimo atualizado agora em novembro? Vai acontecer que tudo dará certo.
O nosso, o teu e o meu zelo pela Capela vai continuar, todos
vão participar e faremos o possível para celebrarmos as festividades do Natal de Jesus muito felizes e, depois, as tão esperadas férias de janeiro do Ano Novo.
Conselho

material de limpeza, etc. mais
de R$ 70,00 por Missa. E o que
é mais assombroso, a coleta de
cada uma dessas missas importa
em menos de R$20,00. Vamos refletir sobre isso? Como católicos,
como fieis, como dizimistas, isso
não pode acontecer. Aceitamos e
necessitamos comentários sobre
esse assunto;

E

, também, a quantidade de
dizimistas está se mantendo,
o que é muito bom, mas, a qualidade não, as contribuições de
muitos, não foram devidamente
atualizadas há tempos, o que é
péssimo.
João Bosco - Leigo saletino
Atualmente deficiente visual

NOSSOS COLABORADORES
Supermercados SONDA – Nas nossas lojas você entra cliente e sai amigo.
AUTO POSTO VOLUNTÁRIOS – A Capela abastece a alma e nós abastecemos o
seu carro.
PADARIA CONSELHEIRO – O pão vosso
de cada dia.
CLÍNICA DE FRATURAS ZONA NORTE – Raio X, fisioterapia e convênios.
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04 de outubro

Comunidade em Revista

REUNIÃO DO CPP – CONSELHO
PAROQUIAL DE PASTORAIS

04 de outubro
DIA DE SÃO FRANCISCO – BÊNÇÃO
DOS ANIMAIS

N

a reunião, transferida para esta data em
função da Festa da Padroeira, foi apresentado o resultado da Festa, ainda que
parcial. Ficou a certeza do
dever cumprido por todos.
Os coordenadores da Festa,
Maru e Moisés, estavam presentes; a Sra. Maru ressaltou
o cumprimento dos objetivos

previamente traçados: celebração, confraternização e
financeiro. Ainda na reunião,
a coordenação do CPP fez
uma apresentação enfocando
o aspecto da liderança; com
muita objetividade apontou
caminhos e posturas que um
líder deve ter. O assunto, que
nunca se esgota, deve continuar nas próximas reuniões.

D

urante todo o dia, fieis trouxeram seus animaizinhos
para serem benzidos; alguns eram grandes. Houve
até aquela senhora, que não tendo nenhum pet em casa,
trouxe o marido para ser benzido. Padre Nilto foi o primeiro a dar plantão.
08 de outubro

REUNIÃO MENSAL DOS LEIGOS
SALETINOS

C

om Café da Manhã e
com a presença dos Padres Marcos Almeida e Nilto Gasparetto, os leigos saletinos fizeram sua reunião
mensal, refletindo o texto
especialmente
redigido
para a ocasião, tendo como
tema a Constituição Dogmática Gaudium et Spes
– Alegria e Esperança – e a
aparição de Nossa Senhora
da Salette. Matando saudades e revendo os amigos,
o Padre Marcos Queiroz,

vindo do Rio de Janeiro,
visitou nossa comunidade
e se fez presente na abertura da reunião, procedendo
a bênção matinal. Trouxe
notícias do Santuário Salette da Cidade Maravilhosa,
notícias da cidade, e camisetas confeccionadas especialmente para a Festa da
Padroeira. Essas camisetas
estão à venda na Loja La
Salette e a arrecadação servirá para suprir as contas
do Santuário.

04 de outubro

MANDATAÇÃO DOS MINISTROS
EXTRAORDINÁRIOS DA SAGRADA
COMUNHÃO

C

om início às 15h e sob
a presidência de Dom
Sergio de Deus Borges, a celebração de Mandatação dos
Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão ocorreu
no ginásio do Colégio Salesiano – Unidade Santa Teresinha – que teve sua arquibancada toda tomada pelos
Ministros da Região Episcopal Sant’Ana, representando
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as 64 paróquias dos 9 setores
que formam a Região. Em
sua homilia, Dom Sergio de
Deus ressaltou o zelo com o
Santíssimo Sacramento e a
disponibilização que todo
Ministro deve ter no desempenho de sua função. O período de mandatação desses
Ministros será até o final de
2018.

15 e 16 de outubro

ENCONTRO COM CRISTO

A

Pastoral Familiar da Arquidiocese de São Paulo,
Região Episcopal Sant’Ana
– Setor Casos Especiais – promoveu nesse período, no Recanto Guanella – Centro de
Reabilitação Nossa Senhora de
Lourdes, no horário das 08h

VEM AÍ...
10 de novembro

às 17h, o 24º. Encontro com
Cristo. O Encontro destinouse a pessoas com mais de 40
anos de idade, nas condições
de viúvas, divorciadas e pais
e mães solteiros. Alguns paroquianos se fizeram presentes
no evento.

CHÁ BENEFICENTE DO
CENTRO SOCIAL

22 de outubro

CAMINHADA NO HORTO FLORESTAL –
LEIGOS SALETINOS MIRINS

N

o
sábado,
logo
pela
manhã e dentro
da programação
anual dos Leigos
Saletinos Mirins,
aconteceu a caminhada evangélica-ecológica.
A coordenação
promoveu o evento, valendose de colaboração do Sr. Luiz
Bucci, também leigo saletino,
que facilitou o acesso da turma nas dependências do Horto Florestal. Uma caminhada
de 8 quilômetros – trajeto ida
e volta, com concentração na
Pedra Grande. Na saída, o
grupo se reuniu no pátio do
Santuário Salette, com os leiguinhos e os monitores dirigindo-se ao Horto Florestal. O
contato com a natureza foi intenso, além do exercício físico.

F

À
A experiência, tida como exitosa, será, certamente, repetida
no próximo ano. A propósito,
os coordenadores do grupo estão em plena promoção junto
à comunidade, visando novos
membros, já que alguns cresceram e estão se deslocando
para outros movimentos aqui
no Santuário. Caso tenha interesse, procure informações na
Secretaria Paroquial, ou diretamente com os coordenadores
do grupo: Airom, Bia e Núbia.

SUSTENTABILIDADE

oi o tema proposto pela
Coordenação da Catequese
Familiar para o segundo semestre deste ano. Os grupos
familiares, coordenados pelos
casais catequistas, se reuniram
ao longo do mês para fazerem
seu trabalho. Se no primeiro semestre o trabalho apresentado
foi sobre a Criação do Mundo,
onde cada grupo apresentou a
versão diária criada por Deus,
agora, no segundo semestre a
proposta foi de ver como está
esse mundo. A mensagem que
ficou foi clara: há necessidade
de cuidarmos de nossa Casa
Comum, o planeta Terra. Na
missa do dia 30 de outubro,
às 09h, cada grupo apresentou
seu trabalho.

s 14h – Salão de Festas
do Santuário – Participem, é o último chá beneficente do ano. Convidem
seus amigos para partilhar
momentos de descontração,
alegria e ajudar as obras sociais de nossa comunidade.

O Centro Social é nosso
“cartão de visitas”, atuando de forma concreta e dinâmica no atendimento às
pessoas que demandam
seus serviços. Seja você
também um voluntário do
Centro Social.

13 de novembro

ENCERRAMENTO
DO ANO SANTO
DA MISERICÓRDIA

À

s – 15h – Paróquia de
Sant’Ana, sob a presidência de Dom Sergio de
Deus Borges, Bispo Auxiliar
da Arquidiocese de São Paulo – Região Episcopal Sant’Ana.
10 de dezembro

ORDENAÇÃO DIACONAL

N

osso paroquiano, Márcio Cesena, será ordenado Diácono nesse dia, às 15h, na Catedral de São Paulo.
Agende esse compromisso, é muito importante a participação de nossa comunidade nessa cerimônia. Para nós, devotos de Nossa Senhora da Salette, é motivo de satisfação e
compromisso termos um paroquiano devotado ao serviço
de nossa Igreja.
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Livro do Mês

Lingua Portuguesa

O

texto do mês passado, aqui neste espaço, rendeu alguns
comentários; afinal, existe
um “Paulistanês”? Claro
que sim, assim como existe o
“Carioquês, o Mineirês e outros regionais”. Apontamos
alguns termos utilizados pelos paulistanos, e seu significado:
BENGALA – Não é apenas
o bastão que serve de apoio
para pessoas necessitadas;
é também o pão francês de
200g.
BOLACHA – O mesmo que
biscoito.
CARTA DE MOTORISTA
– Carteira de Habilitação dos
“meu”.
E AÍ MANO? – Corresponde
ao “fala meeeermão” do carioquês.
FAROL – Embora não transite nenhum navio na Capital, tem um em toda esquina.
Também conhecido como semáforo, sinaleira, etc.

GUIA – Limite do calçamento dos “meu”.
MAGINA! – Significa qualquer coisa, ou seja, não significa nada.
MEU – Nativo de São Paulo,
Capital.
MINA – Versão feminina
dos “meu”.
MINHOCÃO – Não se assuste se o motorista do taxi
disser que “vou pegar o Minhocão”. É apenas um elevado, semelhante ao Paulo de
Frontin, no Rio de Janeiro.
PERUA – Não é nenhuma
mulher que se arruma toda

para ir ao açougue com o cachorrinho debaixo do braço.
É o veículo que leva e traz
“os meu” e “as mina”.
PIZZA – Alimento básico
do sábado. Existem mais de
5.000 pizzarias na cidade,
onde se faz a melhor pizza
do mundo. A propósito, paulistano não coloca catchup na
pizza.
RODÍZIO – Tem de vários
tipos, inclusive de carros.
UÉ – O mesmo que “uai” do
mineirês.
US CARA – Aglomerado de
“meu”.

“C

omo Nossa Igreja
Lê a Bíblia”, ela-

borado pela Equipe Nacional da Dimensão Bíblico Catequética da CNBB –
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, e editado
pela Paulinas é o livro indicado para este mês.
Apenas 62 páginas, de
puro prazer de leitura,
com informações importantes e de extrema aju-

Desafio...

da aos fieis que querem

M

uitas vezes nos descuidamos do bem escrever, nos esquecemos
da crase, do plural, da pontuação, da acentuação, etc. Lançamos
um desafio aos nossos leitores: na frase abaixo, propositadamente deixamos de colocar uma vírgula. Você, caro leitor, se aceitar o desafio,
leia a frase com atenção, e coloque uma vírgula no texto e mande para a
redação, através do e-mail mapone@uol.com.br:
“Se o homem soubesse o valor que tem a mulher andaria de quatro”.

se aprofundar na leitura bíblica, interpretando
o0s textos sagrados à luz
da orientação da Igreja.
Certamente um livro de
grande ajuda a quem quer
aprofundar seus conhecimentos. À venda na Loja
La Salette.

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

2574-9465
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Santos do Mês
Dia 02

Dia 30

DIA DOS FINADOS

SANTO ANDRÉ

A

celebração da missa
pelos mortos acontece desde o século V. Santo
Isidoro de Sevilha, que presidiu dois concílios importantes, confirmou o culto no
século VII. Tempos depois,
em 998, por determinação
do Abade Odilo (Santo
Odilo), todos os Conventos Beneditinos passaram,
oficialmente, a celebrar “O
Dia de Todas as Almas”, que
já ocorria na comunidade
no dia seguinte à “Festa de
Todos os Santos”. A partir de
então, a data ganhou expressão em todo o mundo cristão. Em 1311, Roma incluiu,
definitivamente, o dia 2 de
novembro no Calendário Litúrgico da Igreja para celebrar
“Todos os Finados”. Somente

no início do século XX, em
1915, quando a morte pairou
sobre toda a humanidade, devido a I Guerra Mundial, o
Papa Bento XIV oficiou o decreto para que os sacerdotes
do mundo todo rezassem, no
dia 2 de novembro, três missas para todos os finados.

ÚLTIMO DOMINGO DO TEMPO
COMUM– CRISTO REI

A

Gizela

solenidade de “Cristo, Rei
do Universo”, foi instituída pelo Papa Pio XI no ano de
1925, como um prolongamento das solenidades de Corpus
de Christi e do Sagrado Coração de Jesus. Celebrar Jesus
Cristo, Rei do Universo é proclamar, diante do mundo, que

somente Cristo é “definitivo e absoluto”. Proclamá-lo Rei é dizer que não
nos submetemos a nada,
nem a ninguém, a não ser
a Ele que é o Senhor do
tempo e da História; Alfa
e Ômega, Princípio e Fim.
Cristo é Rei, sim, mas um
rei que acolhe e não se impõe. É rei daqueles que o
escolhem, que o aceitam e
que o seguem e seu poder
está na humildade e no
serviço. Foi por isso que
viveu entre nós, morreu
e ressuscitou por nós. Com a
Festa de Cristo Rei iniciamos
a última semana do ano litúrgico. Que esta festa seja de
conversão, conversão que abre
a porta para que Jesus entre
em nossas vidas: “QUE ESTE
MUNDO PASSE E QUE TU
SEJAS TUDO EM TODOS”.

A

ndré foi o
primeiro
discípulo de Cristo entre
os doze apóstolos.
Morava em Cafarnaum, era filho de
Jonas de Betsaida,
irmão de Simão Pedro e ambos eram
pescadores no Mar
da Galileia. Foi levado a Jericó por
João Batista, juntamente com João Evangelista, para conhecer Jesus.
Quando Jesus passou João
Batista disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira
os pecados do mundo”. A
partir daquele momento,
André começou a segui-lo
e levou seu irmão, Simão
Pedro, para conhecer Jesus.
André participou da vida
pública de Jesus, presenciou o episódio da partilha
dos pães, esteve presente
na última ceia, viu Cristo
ressuscitado, testemunhou
a Ascenção, esteve presente
no dia de Pentecostes e ajudou a sedimentar a Igreja
de Cristo, a partir da Palestina. Depois de Jerusalém,
André evangelizou na Galileia, Cítia, Etiópia, Trácia
e na Grécia, onde formou
um grande rebanho e fundou a comunidade cristã
de Patras. Foi lá que acabou martirizado. André
desafiou o governador e
juiz Egéas a reconhecer em

Jesus um juiz acima dele e
ainda falou que os deuses
pagãos não passavam de
demônios. Egéas não hesitou e o condenou à crucificação. Para espanto dos
carrascos, aceitou a sentença com alegria e afirmou
que, se temesse o martírio, não estaria “pregando
a grandeza da cruz, onde
morreu Jesus”. Por dois
dias ficou pregado numa
cruz em forma de “x”, mas
antes, despojou-se de suas
vestes e de seus bens, doando-os aos algozes. Conta a
tradição que, um pouco
antes de André morrer, foi
vista uma grande luz que o
envolveu e em seguida se
apagou. Tudo ocorreu durante o império de Nero.
Morreu no dia 30 de novembro do ano 60. Suas relíquias foram levadas para
Constantinopla em 357 e,
no século XIII, para Roma
e permanecem na catedral
de Amalfi até hoje.
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DIALOGO COM O DIZIMISTA

P

rezados Dizimistas, que
a Paz esteja com todos.

Em nossa coluna da edição
de outubro passado comentávamos que ao contribuir
com o Dízimo você está
ajudando, de maneira fundamental, a zelar pelo nosso Santuário. Pois bem, é
chegada a hora de detalharmos um pouco mais este assunto, pois ainda é comum
em nossos plantões e/ou
conversas com paroquianos
perguntas do tipo: Nosso
Santuário é isento do pagamento das contas de água
e luz?; por sermos igreja
somos isentos de IPTU?; somos isentos do pagamento
de água, energia, telefone,
internet, etc.; e agora, a melhor e talvez a mais triste; O
Vaticano nos manda ajuda?
Pois é caros Dizimistas, a única resposta a estas perguntas é a mesma:
NÃO! Pois pagamos todas as contas
inerentes à vida de nosso Santuário,
ou seja, não muito diferente de nossas casas. A realidade dos fatos não
nos favorece neste sentido pois não
temos nenhum benefício em sermos
igreja, todos os aumentos aplicados a estas contas incidem sobre as
nossas e, esclarecendo alguns paroquianos, o Vaticano não nos manda
ajuda.
Desnecessário dizer que tal qual em
nossas famílias, lutamos com um
orçamento que muitas vezes nos
desfavorece e, independente dele,
as contas chegam todos os meses.
Só é diferente quando analisamos

que em nossas famílias, por vezes
dependemos dos recursos obtidos
por um ou quem sabe 2 membros e
quando um destes fica sem emprego (quando não os dois), algo infelizmente corriqueiro nos dias atuais,
cumprir com os compromissos se
torna uma missão muito difícil, quase impossível infelizmente.
Em se tratando de nosso Santuário,
somos uma comunidade numerosa
em sua essência porem pequena em
se tratando de Dizimistas ativos, ou
seja, todos meses temos contas a pagar e nossas receitas não aumentam,
ao contrário, por vezes diminuem
(abordaremos este assunto oportunamente). Pensem nisso.
Rui Verdasca & Maria Aparecida
Pastoral do Dízimo

ANDORRA
2206-4435
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
EM NOVEMBRO
01 Ilka de Almeida Cintra
Ligia Moreira Coelho Licknerski
02 Mario Augusto da S. Mendes
Reinaldo dos Santos Pito
03 Nair Carvalho Lucena
Marcelo Pereira Nunes
04 Ivania Alves Costa
05 Carla Andrea da Costa		
Joaquim do Nascimento Santos
Maria Fernanda Pinho		
Carolina C. Saião			
06 Jesus José Fagundes			
Sonia Aparecida de Paula da Silva
07 Ana Raimunda Fonseca Aguiar
Roberto Correa Castro		
08 Leonor Stefanelli
Valdir Lopes de Sá		
09 Gustavo Mangieri dos Santos Augusto
Helio Alves Bezerra de Sá
Eduardo Antonio da Silva
13 Sergio Fortuna			
14 Francisco Carlos E. Fereira
15 Jose Alberto Galvão Feno		
Glen O. Ap. Bettuzzi			
16 Rose Mary Borges A. Pereira		
18 Ana Claudia Saltorato			
19 Clarisse Izabel de Souza			
Therezinha de J. Freitas Octaviano		
Maria de Fatima Batista do Carmo		
20 Aroldo Alves Pereira			
21 Gabriel Mangieri dos S. Augusto		
Cristiane de Jesus Souza			
22 Moyses Gomes da Cruz			
Nelson Velloso				
Sandra Aparecida Roxo
23 Sueli de Lima Sanches			
26 Nanci Guenee
Adolfo Marcondes A. Neto
Wilson Carlos Abreu Junior
Sandra Aparecida Pinheiro
Osvania de Brito Pereira
27 Antonio Guilhermo Rodriguez
28 Edna Francisca da Silva
29 Ivete Da Cruz D. da Silva
30 Raimunda Mesquita Silva
Capela Santa Cruz
01 Edite Marques Luterio
Maria dos Santos Teixeira
Antonio Vanini Rondon
03 João Simões Branco Filho
Laurice Laurini Greco
06 Maria da Conceição A. Cerqueira
19 Eugênia Rigo Lima
24 Orlando Teixeira
27 Maria de Fátima de Souza Kalupgian
28 Maria Aparecida Terra

S

e o dia 02 de outubro
será lembrado por muitos como o dia das eleições
municipais; se o calendário
litúrgico recordava o dia dos
Santos Anjos e o 27º Domingo do Tempo Comum,
para nós Saletinos, guardaremos na memória, como
o dia em que Celebramos a
Eucaristia e pedimos a Bênção de Deus para a nova
casa onde os nossos teólogos formarão comunidade.
Com a reflexão feita na Província
de reformar o Instituto Salette,
tornando-o um ambiente de encontro, retiro, eventos, etc., fez-se
necessário repensar dois novos
espaços: uma casa para a Teolo-

gia (já concretizado) e uma casa
para o Conselho Provincial, a ser
concretizado em breve. Vindo a
Curitiba, visitem nosso novo espaço saletino: Teologado Saletino
- Rua Guaporé, 1298 - Bairro Alto
- Curitiba (PR)
Padre Edegard Silva Júnior –
Coordenador Provincial

QUAL O SIGNIFICADO DA MENSAGEM
DE MARIA EM LA SALETTE?

S

PARA ONDE IREMOS?

CASA DO TEOLOGADO
CURITIBA (PR)

egundo os historiadores, no Outono de 1846, a
França conheceu grave crise econômica. Em 1845 a colheita de batatinhas foi medíocre. A
de cereais e pastagens foi gravemente prejudicada pela seca.
Com medo de que faltassem
sementes ou com a esperança
de vender mais caros os produtos agrícolas, os proprietários
esconderam seus produtos. Os
recursos financeiros eram gastos
na compra de alimentos. Os trabalhadores da indústria têxtil,
sobretudo, foram ameaçados de
desemprego. A má colheita conturbou o comércio. Importou-se
trigo, da Rússia principalmente.
A balança comercial desequilibrou-se. Acumularam-se catástrofes, desemprego, falências,
bancarrotas, um cortejo de misérias. (Histoire de La France,

Georges Duby e outros, Ed. Larousse, Paris páginas 392-393)
Através das palavras de Maria,
bem como da dos Profetas, e de
Jesus Cristo acima de tudo, Deus
fala e suscita sinais. Salette é um
sinal de Deus. Em si mesmos,
os acontecimentos, situações ou
movimentos históricos não são
sinais de Deus. Muita gente abusa da expressão equívoca “sinais
dos tempos”. Na verdade, só há
um sinal de Deus: Jesus Cristo,
morto e ressuscitado, que nos
revela quem é Deus e quem é o
homem. Nossa Senhora da Salette convida os ouvintes de sua
mensagem a analisarem a crítica
situação em que vivem, à luz da
revelação de Jesus.
Dom Gabriel Mataghin, Bispo de Grenoble
Tradução do Padre Ático Fassini – Meditações
Saletinas, 1982

E

sta foi a pergunta que todos se fizeram no termino
da 5ª. Etapa de Formação
de Leigos Saletinos, em Curitiba (PR), em novembro de 2004,
com a orientação do Padre Adilson Schio, atualmente Vigário
Geral dos Leigos Saletinos, em
Roma, Itália.
Os tempos passaram; os leigos
saletinos foram se multiplicando
em todo o Brasil; repartiram essa
experiência com leigos saletinos
de outras províncias saletinas
(27 países). Era o mandado de
Nossa Senhora da Salette se concretizando: “Idem, meus filhos,
anunciai isso a todo meu povo”!
Nós, leigos saletinos abraçamos
a responsabilidade dessa bela
missão divulgando e formando
novas comunidades saletinas por
todo Brasil. Acredito que, apesar
de algumas dificuldades, continuaremos a nossa caminhada,
pois a missão é nobre. Conte conosco família saletina, contamos
com seu apoio, suas orações e
incentivo para não esvaziarmos
a nosso entusiasmo, para que o
encantamento que tivemos, por
ocasião de nossa formação, não

se esgote. Somos braço estendido
dos missionários saletinos; sem
eles não sobrevivemos, sem eles
não existimos. Essa família precisa estar unida, cada vez mais.
Parabéns aos missionários saletinos que trabalharam muito
para criar este movimento, que
nos enche de alegria. Parabéns
aos leigos saletinos que também deram sua colaboração tão
preciosa. Parabéns ao Conselho
Geral dos Missionários de Nossa Senhora da Salette, pela indicação do Sr. Mário Apone, leigo
saletino aqui de nossa Paróquia,
para ser o Coordenador Geral
dos Leigos Saletinos, em nível
internacional; pessoa de muito
conhecimento e muito dedicado
a missão Saletina.
Agradecendo a Deus e a Nossa
Senhora da Salette, fica ainda a
pergunta “Para onde Iremos”?
Certamente, missionários e leigos saletinos trabalharão essa
questão, cada vez mais atual,
cada vez mais necessária, cada
vez mais urgente.
Wilson Ávila da Cruz
Leigo Saletino

Produtos naturais, integrais,
light, diet, ôrgânicos,
frutas secas, castanhas,
especiarias e azeites.
Av. Mercurio, 146 - Brás
Fones: 3229.7864 | 3227.4301
www.casadesaron.com.br
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Gotas de Espiritualidade Saletina

O

E ASSIM, PASSARAM-SE 13 ANOS

Movimento dos Leigos Saletinos do Brasil teve sua origem
no ano de 2003, quando se
iniciou o Projeto de Espiritualidade
Saletina para os Leigos, por iniciativa
do Conselho Provincial dos Missionários de Nossa Senhora da Salette
- Província Imaculada Conceição. O
Projeto tinha por objetivo despertar,
nas comunidades saletinas locais, o
interesse pela espiritualidade saletina,
introduzir os leigos no universo teológico da Salette, prepaarar as etapas
nacionais sobre a Espiritualidade Saletina e introdução à Mariologia ou o
lugar de Maria no Plano da Salvação,
tendo por base o livro Salette - Opção
de Vida, do Pe. Marcel Schlewer, MS.
Movimento consolidado pelos participantes, nas várias etapas de formação

e trabalho constante
das lideranças saletinas, marca presença
nas várias comunidades aonde os missionários saletinos,
fazem-se presentes,
levando a mensagem
da mãe reconciliadora em: Curitiba,
União da Vitória,
Mariópolis, Marcelino Ramos, São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Pompéu,
Várzea Grande, Salvador, Gandu, Tancredo Neves e Valença.
Permitam que eu compartilhe com todos vocês, Saletinos, um documento
de 2006, que trata da trajetória de al-

guém, que participou
da formação deste
movimento e, através
de seu trabalho constante,
destacou-se
dentro da comunidade Saletina. Falar de
Espiritualidade Saletina, e não mencionar
o trabalho e liderança de Mario Apone
seria
imperdoável.
Passaram-se 10 anos
desde a elaboração
do documento, nos
primórdios do movimento e, neste Segundo Encontro Internacional
dos Leigos Saletinos, no Santuário
da Salette, França, foi indicado para
ser o Coordenador Geral dos Leigos
Saletinos.

ESPIRITUALIDADE SALETINA (reprodução de documento de novembro de 2005)

N

o encerramento da Etapa Nacional do Projeto de Espiritualidade
Saletina, em 2005, fui indicado para
participar da Assembleia Anual dos
Missionários Saletinos no Brasil, em
Curitiba (PR). Essa indicação partiu
dos demais participantes do projeto,
cerca de 48 Leigos e Leigas Saletinos,
das diversas comunidades saletinas
espalhadas pelo nosso Brasil. Nossa
participação em 25 de janeiro 2006,
em Curitiba, ocorreu através de depoimentos pessoais sobre o que foi, como
se desenvolveu, e o que representou
para cada um de nós essa experiência,
e que ações já despertaram nas comu-

nidades e a visão e expectativas para
os futuros grupos.
Na nossa concepção o projeto de Espiritualidade para leigos e leigas saletinos, está apenas iniciando, após ter
cumprido suas etapas regionais e nacionais e formado seu primeiro grupo. Temos a missão, solicitada pelo
Pe. Adilson Chio, MS, Coordenador
Provincial dos Missionários Saletinos
no Brasil, de inserirmos o carisma
da Reconciliação e a Espiritualidade
Saletina através de um site internacional e dentro dos critérios definidos pela UNESCO para o período de
2001/2010, como sendo a Década In-

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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ternacional para uma Cultura de Paz.
Este trabalho vai exigir muita pesquisa
e dedicação de todos nós. O calendário nos faz lembrar que no dia 19 de
setembro de 2006, iremos comemorar
160 anos da aparição de Nossa Senhora da Salette.

COMO SALETINO, LEMBRE-SE:

“Enquanto existir um sofrimento no
mundo, um Saletino não pode descansar...” (Princípios Orientativos
dos Leigos Saletinos do Brasil)
Jorge Marquesi – Leigo Saletino

