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PRIMEIRA EUCARISTIA 2016

Grupo de 40 crianças receberam sua Primeira Eucaristia, após um 
ano de extensa preparação.

RENOVAÇÃO DAS 
PROMESSAS DO BATISMO

Antes da Primeira Eucaristia, a 
Renovação das Promessas do 
Batismo.

NOITES DA 
RECONCILIAÇÃO

Pais e crianças receberam o Sa-
cramento da Reconciliação, em 
preparação para receberem sua 
Primeira Eucaristia)

O MUNDO EM VERDE  
E PRETO

Na tristeza do garoto isolado, 
o silêncio profundo. #FORÇA 
CHAPE!
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Já é Natal? Como o tempo passou rápi-
do! Essa nossa necessidade de contar o 

tempo nos consome muito tempo. Impor-
tante é agora, o presente para vivê-lo con-
forme a vontade do Pai. Agora é tempo de 
estar presente e aproveitar todo o tempo 
deste momento. Ser presente aos outros 
com sorrisos, abraços, atenção, carinho, 
escuta e anunciar a Boa Nova.

É tempo de comemorar o nascimento do 
menino Jesus que veio trazer a divindade 
para a humanidade e que depois, como 
Cristo ressuscitado, nos salvou e levou a 
humanidade para junto do Pai. É costume 
dar presentes a quem faz aniversário. O 
que dar a Este aniversariante? O que será 
que Ele gostaria? Como entregar o presen-
te?

Feliz é aquele que tem Deus presente no 
coração. Ele entra em nossa vida pela mes-
ma porta que entram as pessoas mais ne-
cessitadas. Aliás, Deus entra com o irmão! 
Se o próximo não entra, Deus também fica 
de fora. Feliz é aquele que acolhe e ajuda. 
Hoje há tantos refugiados que vão passar 
o Natal separados de suas famílias. Jesus, 
Maria e José também foram refugiados 
(Mt 2, 13). Se não pudermos ajudar com 

gestos concretos, que eles e as pessoas que 
os acolhem, estejam em nossos pensamen-
tos e orações.

“Quando mais pre-
cisamos de um dina-
mismo missionário 
que leve sal e luz 
ao mundo, muitos 
leigos temem que 
alguém os convide a 
realizar alguma ta-
refa apostólica e pro-
curam fugir de qualquer compromisso que lhes 
possa roubar o tempo livre.” (EG, n.81)

“A maior parte dos batizados ainda não tomou 
plena consciência de sua pertença à Igreja. 
Sentem-se católicos, mas não Igreja”. (DSD, 
n.96)

Vamos aproveitar este momento, este pre-
sente e peçamos a Deus que nos ajude a 
ter menos desculpas e a Nossa Senhora 
que nos alcance “a graça de amar Jesus acima 
de tudo”. Um Santo Natal para todos nós, 
juntos, misturados e felizes!

Queridos Irmãos e Irmãs,

Estamos iniciando mais um mês; des-
ta vez, o último do ano de 2016. É 

um tempo oportuno para olhar tudo 
aquilo que vivemos ao longo do ano e, 
talvez, rever os projetos e sonhos que fi-
zemos ao iniciá-lo. Com certeza, muitas 
sementes foram plantadas; algumas já 
produzindo seus frutos, outras produ-
zirão no tempo oportuno. É possível, 
contudo, que algumas tenham pereci-
do, outras nem nos lembremos onde as 
semeamos; de qualquer forma, cada ano 
vivido é uma experiência única que ja-
mais poderá ser repetida.

Sabemos que não podemos viver apenas 
olhando para o retrovisor da nossa pró-
pria história, por mais importante que 
seja. É tempo também de levantarmos a 
cabeça e olhar o horizonte que surge, a 
cada dia, diante de nós. Tempo de vol-
tar a semear, sonhar e planejar, como 
todo agricultor que encontra alegria e 
sentido no simples gesto de semear e 
não apenas de colher. Não sei se ousa-
ria usar as palavras de nosso Mestre e 
Senhor na parábola do operário que, ao 
final de uma suada jornada diz: “Somos 
servos inúteis que fizemos apenas o que 

deveríamos fa-
zer” (Lc 17,10). 
E m p e n h a m o -
nos, esforçamo-
nos e fizemos o 
que foi possível, 
sim! Às vezes 
tentamos, inclu-
sive, nos supe-
rar diante dos 
desafios, sejam 
eles familiares, 
profissionais, re-
ligiosos.

Enfim, é Advento, Natal... que todas as 
alegrias, esperanças, sorrisos e encon-
tros vivenciados nesse período, alimen-
tem em nós o desejo de viver um 2017 
ainda melhor. Que, juntos, possamos 
nos confraternizar, celebrar e agradecer 
a Deus por mais um ano. Que lembre-
mos que Natal, muito mais que presen-
tes, é a festa do Emanuel: DEUS PRE-
SENTE; mais que a festa do Papai Noel, 
é a festa do PAPAI DO CÉU. Um feliz e 
abençoado Natal e Ano Novo de manei-
ra especial a você que participou viveu 
e partilhou sua vida conosco.



3

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

Agende
seu horário

Whatsapp
11 9.9788-9236

Quando se aproxima o final do 
ano, muitas pessoas entram em 
uma espécie de frenesi, agita-

ção diante das oportunidades perdidas 
no ano que está passando; outras en-
tram em uma vivacidade excessiva e vão 
elaborando projetos que de per si serão 
irrealizáveis no próximo ano.   Há ainda 
aquelas que se escabelam para conseguir 
uma lembrança às pessoas queridas e se 
envolvem em dívidas que trarão muitas 
dores de cabeça até serem quitadas. Por 
fim, há muitas e muitas pessoas que no 
meio do frenesi e da agitação vivem o 
tempo de modo especial. 

O final do ano realmente é um tempo 
muito especial, inicia com o tempo do 
advento e a pedagogia da esperança, en-
volta em muita luz. Há certa correria e 
o desejo honesto de pensar em alguma 
lembrança às pessoas queridas, de pen-
sar em projetos para o ano que vem.  

É um tempo de muita Luz porque nos 
preparamos para acolher a Luz do mun-
do, Jesus Cristo. A Liturgia do primeiro 
domingo do advento já faz o convite: 
“Vamos subir ao monte do Senhor, à casa 
de Deus de Jacó, para que Ele nos mos-
tre seus caminhos e nos ensine a cumprir 
seus preceitos” (Is 2, 3). 

E o Apóstolo Paulo nos convida a vestir 
as armas da Luz (Rm 13, 12). 

Poderemos subir ao monte do Senhor 
e vestir as armas da Luz participando 
das novenas de Natal em família, orga-
nizando um bonito presépio em nossa 
casa ou lugar de trabalho, participando 

O FIM DO ANO... 
da liturgia dominical e procuran-
do o sacramento da confissão. No 
meio de tantas luzes vamos deixar-
nos guiar pela luz do Senhor (Cf. 
Is. 2, 5). 

É um tempo de certa correria e 
com razão, porque a caridade tem 
pressa. Durante o ano as crises na 
família e na convivência foram en-
frentadas, muitas vezes, de modo 
apressado e sem a coragem da pa-
ciência, da averiguação, do perdão 
recíproco, da reconciliação e até do 
sacrifício. Vamos correr e abraçar 
as pessoas de nosso convívio ou de 
nossa família que precisam de per-
dão ou que precisamos pedir per-
dão.  Diz o profeta: “Não pegarão 
mais em armas uns contra os outros 
e não mais travarão combate” (Is 2, 
4). É tempo de reconciliar. 

É um tempo de pensar em alguma lem-
brança às pessoas queridas. Talvez os 
compromissos durante o ano tenham 
impedido de cultivar os laços familiares 
e este é o momento propício para retor-
nar ao recanto da família sem a obriga-
ção de levar pacotes. Levemos a ternura 
e, junto com nossos familiares, vamos 
fazer lembrança de quanto nos quere-
mos bem e somos valiosos uns aos olhos 
dos outros e todos aos olhos de Deus. 
Diz o Eclesiástico: “Não te prives do bem 
de um dia, e não deixes perder nenhuma 
parcela de um bom desejo” (Eclo 14, 11). 

É um tempo de pensar em novos proje-
tos e o Apóstolo Paulo nos convida: “Vós 

sabeis em que tempo estamos, já é hora 
de despertar” (Rm 11, 11) à luz de nossa 
opção vital por Jesus. Nos projetos para 
o ano que vem Ele nos pede para assu-
mir um estilo de vida inspirado na Sua 
Palavra. É necessário fazer uma revira-
volta, um despertar, e rever os projetos 
desgarrados das mãos de Deus, distan-
tes da Palavra.  

Cremos Nele e sabemos que Jesus vem 
a nós e com Ele poderemos fazer um 
belo caminho de ternura na família, de-
dicação generosa, esforço por um ideal, 
porque a vida merece ser vivida inteira-
mente sob a Luz do Senhor.
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Que tal seu
anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!

Se perguntarmos aos catequi-
zandos que receberam sua 
Primeira Eucaristia, no sá-

bado, 03 de dezembro, durante a 
Missa das 18h, quando começou 
a preparação para a Eucaristia, 
eles responderão, seguramente: 
“Começou em março”. Para a mes-
ma pergunta feita aos pais, a res-
posta será: “Em janeiro, ou feve-
reiro, quando fizemos a inscrição”. 
Se perguntarmos aos catequistas 
a mesma coisa, a resposta será: 
“Começou quando Deus colocou 
no coração e na mente dos pais a 
vontade de ver a Primeira Euca-
ristia do filho ou da filha”. Deus 
tem uma resposta mais ampla: 
“Começou quando eu te conheci 
no ventre de tua mãe”.

Foi uma preparação longa, que exigiu “sangue, 
suor e lágrima”, para usar expressão do famo-
so estadista inglês, Sir Winston Churchill, por 
parte dos pais, catequizandos e catequistas. No 
final, a certeza do trabalho bem feito e da graça 
de Deus, que acompanha essas crianças mara-
vilhosas.

Nem a reforma da Capela de Nossa Senhora da 
Salette atrapalhou a cerimônia; logo pela ma-

PRIMEIRA EUCARISTIA

nhã do sábado, os funcionários encarregados 
da manutenção e da limpeza, se esmeraram 
em deixar tudo limpinho e pronto para grande 
cerimônia. Aos poucos, as cadeiras foram sen-
do colocadas no presbitério, arranjos de flores 
enfeitavam toda a nave e o próprio presbitério.

Um pouco antes das 18h, choveu muito; o ven-
to frio ajudava a cair a temperatura. Aos pou-
cos, o temporal foi se amainando, as crianças 
chegando, trazendo seus pais, avós, padrinhos, 

tios e demais convidados. Uma 
mistura de perfume tomava con-
ta do ambiente, que se coloria 
com as roupas, principalmente 
das senhoras, sempre elegantes e 
charmosas.

Padre Marcos Almeida, Páro-
co e Reitor, fez da homilia, um 
instante de conversa particular 
com as crianças. Olhando-se os 
pais e demais convidados, aqui e 
acolá, uma lágrima escorria pela 
face; a emoção tomava conta de 
todos. Finalmente, os catequi-
zandos deixaram o presbitério, 
ganharam a entrada principal do 
Santuário e se encaminharam, 
de forma ordeira, em direção ao 

Altar, onde receberam sua Primeira Eucaristia. 
Claro, sobrou tempo para as fotos, para as ho-
menagens, e o agradecimento do Padre Marcos 
aos pais, que confiaram seus filhos à prepara-
ção para a eucaristia, a certeza do dever cum-
prido, e o agradecimento aos catequistas.

Aos poucos o Santuário foi ficando vazio; o ir-
mão Benedito foi cerrando as grandes portas e 
a certeza de que no ano próximo, com a graça 
de Deus, tem mais. As inscrições começam em 
janeiro, na Missa das 09h. Até lá!

Já se torna tradição, ao final de cada ano, a 
Coordenação dos Leigos Saletinos Mirins 
solicita aos “leiguinhos” uma redação, 
enfocando os trabalhos que tiveram 
durante o ano todo. Publicamos, com 
muita satisfação a redação elaborada pela 
Flavinha.
“Meu nome é Flávia, tenho 12 anos e 
participo dos leigos há 2 anos. Com eles 
aprendi várias coisas a respeito de Nossa 
Senhora, dependendo do local em que ela 
aparece é dado um nome para ela. No nosso 
grupo estudamos sobre Nossa Senhora da 
Salette, por isso somos leigos saletinos. Ela 
apareceu em Salette, na França, chorando 
muito porque as pessoas não ligavam mais 

LEIGOS SALETINOS MIRINS

para seu filho Jesus, além de 
todos estarem passando muita 
fome, muita necessidade 
na região. Gosto muito de 
aprender cada vez mais sobre 
ela, além de estarmos todos 
reunidos rezando e orando 
por todos e pelo mundo que 
não está muito diferente 
daquela época. 
Um dos passeios que 
fizemos foi a caminhada 
à Pedra Grande, no Horto 
Florestal, um longo caminho 
que subimos juntos, como 
Maximino e Melânia que 

subiram muito alto para 
ter o encontro com Nossa 
Senhora. No nosso caso 
não vimos Nossa Senhora, 
mas pudemos senti-la, 
porque oramos lá no alto 
e partilhamos um lanche 
gostoso, onde cada um levou 
alguma coisa, juntamos 
tudo e fizemos como Jesus 
quer que façamos todos os 
dias, repartir o pão. Sou 
muito grata por fazer parte 
deste grupo ao lado de 
pessoas tão especiais”.

Flávia
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Chapel News
Página quase independente; diferente, que é da gente. Leia e passe para frente!

João Bosco - Leigo saletino       

O ANIVERSARIANTE DO MÊS

Sim é Jesus! Nasceu numa manjedoura, 
na Palestina, na cidade de Belém, em 

dia, mês e ano imprecisos, mas os cristãos 
comemoram no dia 25 de dezembro.  Des-
ta vez, queremos narrar o que pode, mas 
não deve acontecer na nossa noite de Na-
tal. Dias antes da festa: a família elege o 
local, a casa da avó! Depois, a relação de 
quem vai; a seguir, se escolhe o cardápio; 
e dá-lhe peru, pernil, tender, farofa, arroz, 
rabanada, frutas frescas, doces, nozes, cas-
tanhas e avelãs, sem contar as bebidas. 

Só falta escalar quem faz e quem traz o 
quê e se vai ter troca de presentes, ou ami-
go secreto.   Na véspera e noite da festa:  
casa da vó enfeitada com presépio bíblico 
com vaquinha, burrinho, reis magos e co-
meta: pinheiro europeu com algodão imi-
tando neve e bolas coloridas simbolizan-
do não sei o quê, boneco do Papai Noel, 
morrendo de calor, tocando Jingle Bells, 
em Inglês.

As tribos e agregados vão chegando e se 
enturmando. A molecada zoando de olho 
nos presentes. Coloquem os presentes de-
baixo da árvore, manda a filha. Crianças 
sentem aqui, grita a cunhada. Quem vai 

arrumar a mesa, pergunta a outra. Vou 
fazer caipirinha, anuncia o marmanjo. Eu 
distribuo os presentes, diz a aparecida. Os 
jovens, com os seus inseparáveis WhatsA-
pp acionados pelos polegares, exibem fo-
tos, vídeos e textos num canto, enquanto 
as dondocas falam umas com as outras ao 
mesmo tempo, medindo com os olhos as 
barrigas, a roupa, o cabelo até o sapato das 
mesmas. Já os varões mais moderados, de 
copo na mão, falam de futebol, do Lula, do 
PT, do Cunha, do Dória e até da falecida 
Dilma. 

Meia noite! Ceia servida! Presentes de-
sembrulhados, alegrias, decepções, barri-
gas cheias, copos vazios, papos assim: Se 
está grande pode trocar; este aqui é da 25; 
que legal né vó, gostou do terço que eu te 
dei?  A avó, aproveitando a deixa falou: já 
é a quarta vez que eu queria cantar. Mas a 
mandona responde: Vó, já é tarde, vamos 
lavar a louça e vamos todos dormir, ama-
nhã a gente continua. E a avó insiste: mas 
eu queria tanto cantar... Duas horas da 
madrugada, silêncio total. Deitada, a avó 
rezou e cantou baixinho: Parabéns a você, 
nesta data querida...

ACONTECEU

Três novos Ministros Extraordinários da 
Sagrada Comunhão, fiéis da Capela e in-
dicados pelo Padre Marcos, receberam as 
respectivas credenciais concedidas pelo 
nosso Bispo Dom Sérgio. Parabéns: Jaque-
line, Samantha e Thales. É a Capela que se 
renova, novos leitores, comentaristas e 
fiéis!

ESTÁ ACONTECENDO

O andamento dos preparativos das festi-
vidades natalinas da Capela são: Liturgia, 
decoração e pessoal de apoio;

A atualização do cadastro dos dizimistas, 
(endereço, telefone, data de aniversário.  
A Capela espera que você renove seu ca-
dastro e atualize o valor, assim como se 
programe para quitar, neste mês, o dízimo 
referente a dezembro e janeiro. Sugerimos 

dividi-los em dois che-
ques, um para dezembro 
e outro para janeiro;

Nossa secretária anda 
restaurando nossas coi-
sas, com a colaboração 
voluntária do   marido, e 
além disso, inventou fazer 
um cafezinho das quatro. 
Resultado: já tem gente 
aparecendo nesta hora 
para “Rezar um café”;

O Márcio Cesena está re-
cebendo sua ordenação 
diaconal. Agradeçamos a 
Deus e oremos por ele. 

VAI ACONTECER

Em janeiro a capela estará fechada aos 
fiéis para manutenção, (telhado, porão, 

jardins, pintura, rampas e som). Não te-
remos receitas, só despesas: por isso é que 
solicitamos a sua quitação em dezembro.

PS: Neste Natal não podemos esquecer 
que Jesus é o aniversariante e o principal 
personagem da festa, o restante, nós, so-
mos apenas acessórios.

FELIZ NATAL 
PADRE MARCOS!
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Comunidade em Revista

10 de novembro

18 a 21 de novembro

19 de novembro

13 de novembro

Padre Marcos Almeida 
foi o convidado especial 

do Programa + Família, da 
Rede Vida de Televisão, con-
duzido pelo Padre Juarez de 
Castro. Gravado neste dia, 
com a presença de vários pa-
roquianos que acompanha-
ram o Padre Marcos, o pro-
grama, levado ao ar na noite 
do dia 05 de dezembro, às 
22h, permitiu ao Padre Mar-
cos, em sua locução, ressaltar 
a Aparição de Nossa Senho-
ra da Salette, com ênfase na 
mensagem e no trato com 
os jovens que presenciaram 
sua Aparição. Fez parte do 
programa um vídeo, grava-
do aqui no Santuário, com a 
presença das Sras. Madalena 
Jonas, presidente, e Uilma 

PROGRAMA + FAMÍLIA – REDE VIDA

Fernandes, assistente social, 
do Centro Social, que desta-
caram a participação efetiva 
na assistência à inúmeras fa-
mílias e a alguns refugiados 
haitianos e angolanos, que 
demandam seus serviços. 
É notória a participação do 
nosso Centro Social nos pro-
blemas sociais que envolvem 
nossa Região. Além dessa as-
sistência dispensarial, outras 
atividades são executadas 
pela equipe de voluntários 
que integra o Centro Social, 
como cursos profissionali-
zantes, cursos de trabalhos 
manuais e pintura, além de 
atendimento médico em vá-
rias modalidades, odontoló-
gico, fisioterapêutico e jurí-
dico.

ENCERRAMENTO DO ANO DA 
MISERICÓRDIA

Dom Sérgio de Deus, 
Bispo Auxiliar da Ar-

quidiocese de São Paulo – 
Região Episcopal Sant’Ana, 
presidiu a celebração euca-
rística que encerrou o Ano 
Santo da Misericórdia, aqui 
na Região. A cerimônia con-
tou com a celebração de mui-
tos sacerdotes da Região. A 
Paróquia de Sant’Ana, que 

abrigou a celebração, esteve 
tomada por um grande nú-
mero de fieis que lotou suas 
dependências. Na Arquidio-
cese, mais propriamente na 
Catedral Metropolitana, o 
Ano Santo da Misericórdia 
foi encerrado sob a presidên-
cia de dom Odilo Scherer, na 
tarde do domingo, dia 21 de 
novembro passado.

 NOITES DE RECONCILIAÇÃO

As famílias que participa-
ram da Catequese Fami-

liar, durante este ano todo, 
tiveram um encontro mar-
cado para a Reconciliação. 
Pais e crianças receberam o 
Sacramento da Reconcilia-

ção, cumprindo mais uma 
etapa de sua formação ca-
tequética. Um momento de 
alegria quando mãe e filho se 
reconciliaram com Deus e re-
novaram suas promessas do 
Batismo.

ENCERRAMENTO DA 5ª. ETAPA DE  
FORMAÇÃO DE LEIGOS SALETINOS

Finalizando a 5ª. Etapa de 
Formação, três leigos sa-

letinos, Antonio Carlos e Iva-
nete, da Paróquia Nossa Se-
nhora do Carmo, e Antonio 
Marcos, aqui do Santuário 
Salette, foram acolhidos na 
celebração eucarística deste 
dia, às 18h, sob a presidên-
cia do Padre Ático Fassini, 
que acompanhou mais esta 
jornada de formação. Os três 
novos leigos saletinos rece-
beram seu símbolo de per-
tença – a medalha de Nossa 
Senhora da Salette, sendo 
acolhidos dentro de suas co-
munidades, fazendo parte da 
grande Família Saletina aqui 
no país. Devidamente enga-
jados em várias pastorais e 
segmentos, vão, doravante, 
no exercício de suas funções, 
usar o “tempero” da Espiri-
tualidade Saletina, descida 
da Montanha de La Salette 
e espalhada por vários can-
tos do mundo. A exemplo da 
Região Sudeste, no Sul e no 

Nordeste também ocorrerão 
o encerramento da formação 
da turma 2015-2016. Apro-
ximando a 400 o número de 
leigos saletinos, espalhados 
por todo pais. A eles, nossa 
gratidão pelo “sim missioná-
rio”. Certamente, lá nos céus, 
Nossa Senhora sorriu.
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27 de novembro

10 de dezembro

24 e 25 de dezembro

31 de dezembro e 01 de janeiro

12 de dezembro

21 de novembro

O horário das Missas será o mesmo do Natal, ou seja, no sá-
bado: às 19h30 e, no domingo, às 09h, 11h e 19h30.

MONTAGEM DO PRESÉPIO

Na noite deste 
dia, nosso Pre-

sépio ficou pronto. 
Montado no hall 
do Santuário, com 
material reutilizado 
e sobras dos anos 
anteriores – o que 
engrandece ainda 
mais o trabalho – os casais 
Altamiro e Ângela, leigos 
saletinos, e Alexandre e Elai-
ne, catequistas, finalizaram a 
montagem do Presépio. Tem 
sido motivo de admiração e 
de visitação. Aos poucos, a 

comunidade vai se preparan-
do para o Natal, quer através 
da decoração, quer através 
da Novena, quer através das 
confissões. Em breve, come-
moraremos o aniversário de 
Jesus, Nosso Senhor.

 ROMEIROS DE SÃO LOURENÇO – MG

Cerca de 45 romei-
ros vindos de São 

Lourenço (MG) visita-
ram nosso Santuário 
neste dia. Primeira-
mente, recepcionados 
pelos leigos saletinos, 
participaram do Café 
da Manhã, e, logo em 
seguida, celebraram a 
Eucaristia na Missa das 11h, 
presidida pelo Padre Ático 
Fassini. A Equipe de Liturgia 
dessa Missa, liderada pela 
Srta. Cintia Carmin, gentil-
mente cedeu aos leigos saleti-

nos e aos romeiros de Minas 
Gerais, a oportunidade de 
conduzirem a liturgia. Os ro-
meiros mineiros já avisaram 
que, no próximo ano, estarão 
de volta.

ORDENAÇÃO DIACONAL 
CATEDRAL DA SÉ

Márcio Cesena, nosso 
paroquiano, cumpriu 

uma extensa jornada de for-
mação, dando razão à sua vo-
cação. Após anos de estudo, 
finalmente, ordenado Diáco-
no Permanente, na cerimônia 
na Catedral Metropolitana 
de São Paulo, pela imposi-
ção das mãos de Dom Odilo 
Pedro Scherer, Cardeal Ar-
cebispo de São Paulo. A ce-
rimônia, realizada neste dia, 
contou com a presença de fa-
miliares, amigos e paroquia-
nos, que se fizeram presentes 
à celebração. Márcio Cesena 
escolheu como lema de sua 
vocação, o texto de Lc 22, 27: 
“Estou entre vós como aque-
le que serve”. No domingo, 
dia 11 de dezembro, na Mis-

sa das 11h, Márcio Cesena 
celebrou sua Primeira Missa 
como diácono permanente.  
Ao Márcio, amigo e compa-
nheiro de todos nós, nossos 
agradecimentos por deixar 
florescer essa linda vocação 
no meio de nós.

VEM AÍ...

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

Reunião conjunta do 
CPAE – Conselho Paro-

quial de Assuntos Adminis-
trativos e Econômicos e do 
CPP – Conselho Paroquial de 
Pastorais, às 20h30, no Salão 
de Festas do Santuário, com 

a presença dos Coordenado-
res de Eixos e de Pastorais e 
Movimentos. Nessa oportu-
nidade será entregue o Ca-
lendário de Atividades Pas-
torais para 2017.

 NATAL

Na Véspera (sábado), a 
Missa ocorrerá às 19h30 

e no dia (domingo) 
haverá 3 missas: 09h, 

11h e 19h30.

 FINAL E INÍCIO DE ANO
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A única e Melhor de São Paulo 
Serviço de Van - só para Zona Norte

Lingua Portuguesa

Livro do Mês

2574-9465

“É bom tudo aquilo que faço que 
diminui o meu poder sobre outra 
pessoa; é ruim tudo aquilo que faço 
que aumenta o meu poder sobre 
ela”. (Professor da USP, Antonio 
Joaquim Severino, citado por Mario 
Sergio Cortela, em seu livro “Ética e 
Vergonha na Cara”)

“A crise da educação no Brasil não 
é uma crise, é um projeto. Ela é 
intencional, deliberada, proposital, 
devido a elites predatórias, 
a governos inconsequentes, a 
cidadãos levianos, que têm algum 
poder de intervenção no dia a dia, 
mas se omitem ou se acovardam”. 
(Darcy Ribeiro, antropólogo, 
ensaísta, romancista e político, 
falecido em 1997)

“É preciso ter esperança, mas tem 
de ser do verbo esperançar, porque 
tem gente com esperança do verbo 
esperar, e, aí, não é esperança, 
mas pura espera”. (Paulo Freire, 
professor, pedagogo, mestre, autor 
do livro Pedagogia do Oprimido, 
traduzido em 17 idiomas)

ERROS QUE TODOS PODEMOS EVITAR

Com a ajuda do Professor Luiz Antonio 
Sacconi, em seu livro Não Erre Mais!

Ter preconceito contra o casamento. Ter 
preconceito sobre o casamento. (Preconcei-
to pede sobre).

Tomar um suador. Tomar um suadouro. 
(Suador é um homem que sua).

Quanto é dois mais dois? Quantos são 
dois mais dois? (Alguns políticos famosos 
ignoram o uso do plural, que neste caso 
é óbvio).

Largue do meu pé. Largue o meu pé. (O 
verbo largar é transitivo direto).

Face ao mau tempo, regressamos antes. 
Em face do mau tempo, regressamos an-
tes. (Face a é locução francesa; devemos 
usar, sempre, em face de).

Filho, você fez seu dever escolar? Filho, 
você fez seus deveres escolares? (As 
tarefas escolares são deveres escolares, 
sempre no plural).

DESAFIO

Na edição passada lançamos um de-
safio: colocar a vírgula na frase “Se o 
homem soubesse o valor que tem a mu-
lher andaria de quatro”. Alguns leitores 
aceitaram o desafio, e, com muita pro-
priedade, responderam acertadamente.

A frase comporta a vírgula em duas si-
tuações: na primeira situação, a vírgula 
será colocada após a palavra mulher: 
“Se o homem soubesse o valor que tem a 
mulher, andaria de quatro”. 

Na segunda, a vírgula poderá ser colo-
cada após a palavra homem: “Se o ho-
mem soubesse o valor que tem, a mulher 
andaria de quatro”.

Claro, nossos leitores, inteligentes, edu-
caos e românticos, colocaram a vírgula 
conforme a primeira situação.

“Essência da Oração”, de autoria Ruth Burrows, 
monja carmelita, editado pela LKoyola, é o livro 
indicado para este mês, encerrando o ano de 
2016. Nossa Senhora, em La Salette, quando de 
sua Aparição, pergunta aos dois jovens: “Fazem 
bem vossas orações”? Eles respondem que não 
muito, sujeitando-se à vontade e aos dizeres da 
Bela Senhora.
Para nós, cristãos, a oração muitas vezes é tida 
como necessidade; outras como imposição 
da Igreja; e, outras ainda, como descargo de 
consciência.
Segundo a autora, a fé assegura-nos que a oração é, 
em essência, o que Deus faz, como Deus se dirige 
e olha para nós. E isso nada mais é do que doar 
sua própria pessoa em amor. Dito de outra forma, 
ao orarmos entregamo-nos a Deus e encontramos 
toda a tranquilidade de que precisamos.

PENSAMENTOS
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Santos do Mês Gizela

Dia 04

Dia 10

O título “Nossa Senhora de Lo-
reto” tem como referência a 
“Santa Casa de Nazaré”, onde 

a Santíssima Virgem nasceu, onde 
aconteceu a “Anunciação” e onde 
havia uma antiga imagem de Nossa 
Senhora. Conta a tradição, que em 
1291, quando templos e monumen-
tos eram violados e destruídos, uma 
multidão de anjos escavou e retirou 
a pequena casa da Terra Santa e, pela 
primeira vez, a transportou pelos ares 
até a cidade de Tersato, na Dalmácia, 
atualmente Croácia. Para esclarecer o 
fato, o governador da região enviou 
quatro emissários à Terra Santa para 
verificar se as medidas da casa eram 
as mesmas dos alicerces que ficaram 

SÃO JOÃO DAMASCENO

João Mansur nasceu na Síria, na 
cidade de Damasco, no seio de 
uma família árabe cristã, no ano 

675. Nessa época a cidade já estava 
dominada pelos muçulmanos, que 
acabavam de conquistar a Palestina. 
No início da ocupação alguma liber-
dade de culto ainda era permitida e o 
convívio entre as duas religiões ainda 
era até possível. Sob a administração 
do califa, espécie de prefeito árabe, a 
família Mansur ocupava altos postos 
no governo da cidade. Na juventude, 
João se tornou amigo do califa que o 
nomeou seu conselheiro com o título 
de grão-vizir de Damasco. Mas, como 
era, ao mesmo tempo, um cristão reto 
e intransigente, preferiu se retirar para 
a Palestina. Foi ordenado sacerdote e 
ingressou na comunidade religiosa 
de São Sabas, onde viveu na solidão 
e na penitência. Dedicou-se ao estudo 
das Sagradas Escrituras, às atividades 
literárias e à pregação. Saía do con-
vento apenas para pregar na igreja do 

Santo Sepulcro e, depois, suas homi-
lias eram escritas e distribuídas para 
diversas dioceses. Convidado por 
João V, bispo de Jerusalém, partici-
pou do Concílio Ecumênico de Nicéia 
defendendo a posição da Igreja contra 
os hereges. Seu exemplo de vida fez 
com que o povo o venerasse ainda em 
vida. Por causa de seu livro “Orações 
Sobre as Imagens Sagradas”, que defen-
de o culto das imagens nas igrejas, 
João Damasceno foi perseguido e pre-
so. O califa, induzido a acreditar que 
João e os cristãos conspiravam contra 
ele, mandou prendê-lo e, conforme a 
lei muçulmana, mandou que sua mão 
direita fosse decepada para que não 
escrevesse mais. Porém, João fez uma 
fervorosa oração diante de um ícone 
da Virgem Maria e prometeu que se 
sua mão fosse recuperada, ele a usaria 
eternamente para prestar honras a ela. 
Foi curado e, num gesto de gratidão, 
mandou fazer uma mão de prata e a 

pendurou no ícone. Morreu no ano 
749 no Mosteiro de São Sabas. O Papa 
Leão XIII o proclamou Doutor da 
Igreja e os críticos e teólogos o chama-
vam de “São Tomás do Oriente”. Mais 
tarde, um ícone com esta espécie de 
“ex-voto” foi pintado e deu origem à 
devoção de “Nossa Senhora das Três 
Mãos”. 

NOSSA SENHORA DE LORETO

na Terra Santa e o que, realmente, ha-
via acontecido. Na volta os emissários 
confirmaram que a casa que estava 
na Dalmácia era a mesma casa onde 

viveu a Santíssima Virgem. Três anos 
depois os anjos, novamente, trans-
portaram a casa de Nazaré até a Itália 
onde, no dia 10 de dezembro de 1294, 
apareceu junto a um bosque de lourei-
ros (que deu origem ao nome Loreto), 
próximo à cidade de Recanati. Foi co-
locada no chão sem nenhuma funda-
ção que lhe desse solidez e permanece 
lá até hoje, onde uma imensa basílica 
foi construída ao seu redor para pro-
tegê-la. É o primeiro santuário cons-
truído em honra da Virgem Maria e, 
há muitos séculos, o Santuário de Lo-
reto é conhecido centro Mariano, diri-
gido e protegido pelos Papas. Nossa 
Senhora de Loreto é padroeira dos 
aviadores e dos construtores.
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES  
EM DEZEMBRO

01 Jose Ricardo dos Santos
 Valeria Breves Botelho
 Elisabeth Maria Perini
 Sergio Poli
02 Maria Tereza Rubio
 Amandio Mendes
04 Maria Natalia H. da Costa Anjos
 Renata Cordeiro Braz de Aquino
 Paula De Mesquita Busso
05 Antonio Carlos da Silva
 Fabiano da Silva
06 Valdir Di Maria Medori
 Amanda Fischer Barreiros Rios
08 Renato Ribeiro Velloso
09 Celia Yoshiko Katayama
 Erich Georg Jonas
 Ronaldo Gastaldini
11 Marili M. Silveira de S. Rissi
 Nelson Luiz Conegundes
13 Ruberval de Mello
 Luzia Zullo Pires
	 Annette	Virginia	Fabi	Ragusa
15 Francisco Assis P. Costa
16 Claudio Fernandes Amadio
20	 Josefina	Neglisoli
 Maura P.P. da Cunha
21	 Clelia	D’agostinho	Reinhardt
 Angelina Canale
23	 Antonio	D.	Bittencourt
25	 Fatima	Moussa
 Maria Jose dos Santos
 Gonçalo da Costa
27 Nilze Sbragia
28	 Aparecida	de	Fatima	Salvador
	 Pe.	Affonso	Nilto	Gasparetto,	Ms.
29 Claudia Teodoro
30 Valdecy Barbosa Faria
 Isabel Maria S. Ferrari
31 Carmem Lucia Oliveira
 Marcos Barbieri Galante

Da Capela

03    Marilena Zorzi Cemin
09    Maria Monteiro Seifert
        Maria Adelaide J. Gonçalves
        Elsa Fonseca Marques
11    Romilda Arbeli Lourenço
12    Marilena Apparecida Silveira
13    Daniel Ricardo Billerk Nery
14    Wanderlei Silva Wang
15    Maria Raquel de Rosa Novelli
16    José Mateus Dias Fouto
31    Solange Maria Silva Lima
        Elaine Fernandes Costa

2206-4435

ANDORRA

DIALOGO COM O DIZIMISTA

Prezados Dizimistas, que a Paz esteja 
com todos.

Em nossa coluna de novembro passado co-
mentávamos acerca da realidade que cerca 
o Santuário no sentido do pagamento de 
nossas despesas. Falávamos, por exemplo, 
que pagamos água, luz, IPTU, comunica-
ções e todas as despesas inerentes à manu-
tenção do mesmo.

Dando sequência a este tema, e que nos 
perdoem todos os Dizimistas, mas, faz-se 
necessário voltar ao mesmo tema: também 
temos como despesas fixas e recorrentes 
o pagamento de nossos 9 colaboradores 
que nos prestam serviços na Secretaria Pa-
roquial, na limpeza, na manutenção e na 
Casa Paroquial.

Todos são contratados sobre o regime da 
CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, 
o que significa dizer que sobre o merecido 
salário que recebem, a Paróquia recolhe 
todos os tributos que incidem sobre os 
mesmos. Fazemos questão absoluta de es-
tarmos de conformidade com as Leis tra-
balhistas, e disto não abrimos mão. Todo 
equipamento de informática, inclusive os 
programas operacionais, são oficiais, isto 

é, adquiridos em fornecedores habilita-
dos.

Caros Dizimistas, esta é a nossa realida-
de, não muito diferente de nossas casas 
e de nossas empresas, no entanto, muito 
diferente das primeiras comunidades cris-
tãs a qual acreditamos não tinham tantas 
obrigações, mas, por certo tinham outras 
quem sabe?

Dezembro chegou e com ele o espírito de 
Natal, Jesus vem como Salvador e seu nas-
cimento nos alegra, nos conforta, nos aju-
da a seguir adiante em nossas vidas e, com 
certeza, nos dá força para superarmos 
todas as dificuldades que parecem serem 
maiores a cada dia.

Aproveitamos para agradecer a apoio de 
todos, principalmente da equipe do Dizi-
mo com seus plantonistas, sempre pron-
tos a atender a todos dizimistas. A todos 
desejamos um Santo e Feliz Natal, e um 
2017 repleto de paz, saúde e realizações, 
e que Nossa Senhora da Salette ilumine o 
caminho de todos. Muito obrigado.

Rui Verdasca & Maria Aparecida
Coordenação da Pastoral do Dízimo
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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

Dezembro chega 
e a ansiedade 
pelo Natal cres-

ce. A cidade já se ves-
te de vermelho; luzes, 
brancas e coloridas vão 
enfeitando e colorindo 
árvores e avenidas. O vai 
e vem das pessoas au-
menta a cada dia. Com 
o 13º. Salário, há um au-
mento na renda familiar 
e que, nem sempre, é bem utilizado.

O fim do ano escolar deixou muitos ale-
gres; deixou alguns tristes. Os jovens bus-
cam seu lugar ao sol; Enem e Vestibular 
são as portas de entrada aos cursos supe-
riores. O Governo continua com suas pro-
messas, nunca cumpridas.

A Igreja, através de seus pastores locais, 
esforça-se para manter o foco no aniversa-
riante, Jesus Cristo, o Deus que está sem-
pre conosco. As pastorais vão encerrando 
suas atividades no ano, já se preparando 
para o Ano Novo que se avizinha.

Nesse meio tempo, ela chega sempre cedo, 
carregando suas sacolas, com seus perten-

CONTO NATALINO
ces. Às vezes desaparece, 
fica dias sem vir. Sen-
timos sua falta. Fez, da 
nossa comunidade, seu 
ponto de parada ma-
tinal. Vem alegre, vem 
triste, vem calma e vem 
nervosa. Sua conversa, 
na maioria das vezes di-
fícil de entender, revela 
alguém que teve forma-
ção escolar avançada. 

Terá sido professora, gerente de alguma 
grande empresa, advogada? Muitos acre-
ditam que sim, Advogada Constituciona-
lista.

Sua idade, nunca revelada, está entre os 
60 e os 70 anos. Nasceu no interior, cita 
nomes de famílias tradicionais de sua re-
gião. Preocupa-se com saúde de muitas 
pessoas. Quando conversa, olha nos olhos 
das pessoas, busca compreensão e cari-
nho. Não a entendemos. Gosta quando se 
elogia sua roupa, claro, é mulher, e, como 
disse o poeta: “Vaidade, teu nome é mu-
lher”!

Precisava, nem tanto de precisar, mais 

queria, um par de sapatos, desde que fosse 
amarelo, que deve ser sua cor preferida, 
a cor dos girassóis, que, assim como ela, 
procuram sua referência, o Sol. Alguém 
da comunidade, sempre atento, comprou-
lhe um par de sapatos, amarelo, como os 
girassóis. Entregou-lhe, meio que às es-
condidas; o sorriso foi imenso, sem ne-
nhuma palavra de agradecimento; não 
precisava, de imediato, tirou os sapatos, 
já surrados, que usava, guardou-os junto 
com seus demais pertences, calçou os no-
vos, os amarelinhos como os girassóis, e 
saiu mostrando a todos que encontrava. 
Para ela, o Natal tinha chegado!

Se Papai Noel existe, não sei; muitas ve-
zes, retorno à infância feliz e inocente que 
os tempos não trazem mais, quando, nós, 
ficávamos aguardando sua vinda, trazen-
do os presentes possíveis, nunca aqueles 
que queríamos. Algumas dezenas de anos 
depois, fica a certeza de que o Natal era 
alegre nos pequenos gestos que tínhamos, 
assim como nos dias atuais. O Natal é ale-
gre quando reconhecemos nos outros, a 
presença de Jesus, nosso Natal.

Mario Apone, ls

Mais popularmente conhecido como A.A. é uma ir-
mandade de homens e mulheres que compartilham 
entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim 

de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recupe-
rarem do alcoolismo.

O único requisito para ser membro é o desejo de parar de be-
ber. Para ser membro de A.A. não há taxas ou mensalidades; 
somos autossuficientes, graças às nossas próprias contribui-
ções. O A.a. não está ligado a nenhuma seita ou religião, a 
nenhum partido político, a nenhuma organização ou institui-
ção; não deseja entrar em qualquer controvérsia; não apoia e 

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS – GRUPO SALETTE
nem combate quaisquer causas. 
Nosso propósito primordial é 
mantermo-nos sóbrios e ajudar-
mos outros alcoólicos a alcança-
rem a sobriedade.

Nossas reuniões ocorrem aqui 
no Santuário Salette, toda terça e 
sexta-feira, das 20h às 22h. Con-
tatos através da Linha de Ajuda: 
11 3315-9333 – www.alcoolicosanonimos.org.br.
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Santana   tel. 11. 2973-6044
Rua Voluntários da Pátria, 2201

Tremembé  tel. 11. 2204-4077
Rua Ma. Amália Lopes de Azevedo, 271

Shopping Parque Santana  tel. 11. 2208-8730
Rua Cons. Moreira de Narros, 2780 - Lj 1042

Solução para seus olhos desde 1966
www.oticavoluntarios.com.br

Shopping Metro Tucuruvi     tel. 3198-6450
R. Dr. Antonio Maria de Laet, 566 - piso 2 - loja 25

Gotas de Espiritualidade Saletina

Compilado por Jorge Marquesi, ls

O Cardeal Dom Paulo Evaristo 
Arns, grande amigo dos Saleti-
nos nos indica a dire ção: “A his-

tória dos Missionários Saletinos no Brasil 
foi tecida com imensa generosidade pela 
causa do Reino, na afeição evangélica a 
Maria e no serviço ao  povo”.

 Três atitudes parecem fundamentais 
para os Saletinos no Brasil: temos uma 
história para contar, muito para agrade-
cer e um futuro  para construir. Somos 
chamados a situarmo-nos no presente e 
olhar o futuro para o qual nos projeta o 
Espírito,  a fim de realizar conosco ainda 
grandes coi sas. Que Maria, Mãe e Com-
panheira, e todos os Missionários Sale-
tinos que nos precederam fortaleçam 
nosso empenho de criatividade fiel na 
certeza de que “Javé, vosso Deus, é quem 
vai à nossa frente” (Dt 1,30). 

Pe. Moussier, em missão na América 
do Norte, ouviu falar do Brasil, sobre a 
realidade de carência do clero no país e a 
pobreza material e espiritual de sua popu-
lação. Foi o toque da graça do Senhor que 
fez germinar nele o desejo imenso de ser 
Missionário em terras brasileiras. No di-
zer do Pe. Atico, “O Brasil se tor nou para o 
Padre Moussier uma quase fixação”. 

Vamos, pois, percorrer alguns escritos do 
Pe. Moussier, que pode ríamos chamar de 
“fragmentos de um testamento espiritual”. 
São escritos que retratam seu itinerário no 
Brasil, sua Míssionaríedade e a santidade 
do seu coração. Deixemo-nos tocar pelo 
testemunho do fundador da obra Saletina 
no Brasil:

“No começo de abril de 1903, alguns meses 
após minha chegada ao Bra sil, partia de Itu 
para vir a São Paulo, para uma visita a S. 

PE. CLEMENTE MOUSIER – 1902 CHEGADA DOS SALETINOS NO BRASIL

Excia. Dom Antônio de Alvarenga. No dia 
seguinte, subindo ao Alto de Santana para 
visitar o magnífico pensionato que as Irmãs 
de São José de Chambéry ali haviam cons-
truído, e, ouvindo falar das necessidades do 
povo desse quarteirão retirado, quase sem-
pre sem pastor por causa de sua pobreza, 
senti meu coração apiedar-se por causa das 
misérias de todo tipo dessa triste paróquia. 
Pareceu-me que Nossa Senhora da Salette 
lançava olhares de misericór dia sobre essa 
população, cujos doentes morriam quase 
todos sem os sa cramentos e onde, segura-
mente, a terça parte das crianças não eram 
batizadas. Voltei a Itu por três meses e, a 
seguir, fui à Jau sem revelar meu propósito 
a ninguém. No ano seguinte, em 1904, no 
mês de março, a Revda. Madre Superiora 
do Colégio de Sant’Ana mandou perguntar-
-me se aceitaria vir a São Paulo para ali 
iniciar a fundação da primeira casa da 

Congregação no Brasil.  Depois de ter 
refletido e rezado, respondi que iria a 
Sant’Ana, indo visitar Dom José de Ca-
margo Barros, o novo Bispo de São Pau-
lo. Tenho a firme confiança que Nossa 
Senhora da Salette se mostrará aqui e 
em toda a parte como a Virgem Recon-
ciliadora dos pobres pecadores e que esta 
Paróquia de Sant’Ana que, conforme se 
diz, conta com perto de 8.000 almas, irá 
aos poucos se transformar e se tomará 
praticante.  Uma constatação: Nossa 
Senhora inspira piedade. Todos que a 
veem, acham-na bonita.  É  a primeira 
estátua de Nossa Se nhora da Salette re-
presentada assentada e chorando que se 
encontra em São Paulo. Os que vêm para 
vê-la por curiosidade, quase sempre sen-
tem a necessidade de se ajoelhar e fazer 
uma prece. Que milagres de conversão 
teria a realizar a Virgem Reconciliadora 
para levar essa numerosa população de 
Santana à prática da religião? Para pro-

duzir um movimento sensível e importante, 
seria preciso um Santuário dedicado a Nos-
sa Senhora da Salette, onde esta misericor-
diosa Mãe daria testemunho de seu título 
de Reconciliadora dos pobres pecadores”.

Esta  antevisão do Pe Moussier tornou-se 
realidade a  partir  de  24  de março  de 
1940, quando, aqui no Alto  de  Santana,  
foi  concebido  e  edificado  o  Santuário 
Salette, que  neste  ano, em que comemo-
ramos  os  170 anos  da  Aparição, com-
pletou  76  anos  de  presença  e  atuação  
nesta  comunidade. Com certeza, a Mãe 
Reconciliadora sempre busca lugares altos 
e mostra-se àqueles que têm um coração 
manso e humilde, e que a aceitam como a 
Mãe Reconciliadora.


