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NATAL
Celebrado com muita espiritualidade e alegria. Certamente, ficará 

retido em nossas memórias por muitos anos.

Estarão abertas a partir de 
27 deste mês, na Secretaria 
do Centro de Formação Rei 
Galvão, da Cúria Regional 
de Sant’Ana. Informações 
na Secretaria Paroquial e na 
Loja La Salette.

INSCRIÇÕES PARA 
 A CATEQUESE

A partir de 08 de janeiro, 
durante as Missas das 09h 
de domingo. Para todas 
as faixas etárias.

ESCOLA DE TEOLOGIA 
PARA LEIGOS

RETIRO E ASSEMBLEIA 
GERAL DOS MISSIONÁRIOS 

SALETINOS

Nossos Missionários partici-
parão do Retiro e da Assem-
bleia, em Curitiba, nos últi-
mos dias deste mês. Rezemos 
para eles, para que voltem 
com suas baterias recarrega-
das.
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Editorial

Palavra do Reitor

Pe. Marcos Almeida, ms
Pároco e Reitor
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Mais um ci-
clo se inicia 

e muitos de nós já 
traçamos os planos 
e metas a serem 
atingidas no âmbito 
pessoal e profis-
sional. Uma vida 
mais saudável, 
aquela viagem em 

família, prosperidade no orçamento 
do ano e muitas outras promessas que 
fazemos a nós mesmos. 

E as metas religiosas? Também é preciso 
planejá-las... O Ano Litúrgico iniciou-se 
no primeiro domingo do Advento e tem 
a finalidade de proporcionar um estu-
do periódico (de três em três anos) de 
diferentes passagens da Bíblia, do nas-
cimento de Jesus até a Sua subida aos 
céus. Os anos litúrgicos se dividem em 
“A”, “B” e “C”. 

No ano “A” a leitura principal do evan-
gelho na celebração segue o Evangelho 
de São Mateus; No ano “B”, o Evangel-
ho de São Marcos e no ano “C”, o Evan-
gelho de São Lucas.  Já o Evangelho de 
São João é reservado para as ocasiões 

especiais, principalmente as grandes 
Festas e Solenidades. São Mateus era 
um cobrador de impostos que aban-
donou suas riquezas para seguir Jesus 
com entusiasmo por ter percebido que 
Jesus veio para ajudar aos que mais ne-
cessitam. Em suas reflexões nos instiga 
a abandonar também a materialidade e 
crescer em espiritualidade “Não ajun-
teis para vós, tesouros na terra, onde a 
traça e o caruncho os destroem”. 

E então, quais serão os seus planos es-
pirituais para esse ano? Fazer mais 
caridade, se engajar em uma pastoral, 
simplesmente participar das celebra-
ções com constância, pagar o dízimo. 
São Mateus registrou a maior mensa-
gem de Jesus: “Amar ao próximo como 
a ti mesmo”. Comece o ano se amando, 
agradecendo pelo dom da vida, talvez 
assim, tenha todas as intuições que ne-
cessita para chegar mais perto de Deus. 
Prometo que me esforçarei para fazer o 
exercício junto com você! Um grande 
abraço e que nosso ano seja realmente 
NOVO!

Querido Irmão e Irmã de caminhada,

Estamos iniciando mais um ano 
e, com ele, todas as expectativas 

que são próprias de um recomeçar. 
Passado um ano turbulento para al-
guns, mais tranquilo para outros, é 
tempo de iniciar uma nova etapa. Por 
incrível que pareça, no início de cada 
ano, renovamos sempre a esperança 
de que, este sim, será melhor que o 
passado. Termos chegado até aqui já 
é uma Graça. Vamos viver esse Ano 
Novo com alegria e esperança no co-
ração.

É possível que alguns estejam de 
férias, viajando, outros ainda não. 
Aproveite para sonhar, planejar e 
sobretudo, pedir a bênção de Deus 
para os novos projetos e sonhos. Diz 
a Sagrada Escritura, no Salmo 127: 
“Se o Senhor não edificar a casa, em 
vão trabalham os que a edificam; se 
o Senhor não guardar a cidade, em 
vão vigia a sentinela. Inútil vos será 
levantar de madrugada, repousar tar-

de, comer o pão 
das dores, pois 
o Senhor dá aos 
seus amados du-
rante o sono”. 

 Sua presença 
aqui conosco é 
muito impor-
tante. É sempre 
um motivo de 
alegria, nos re-
encontrar nas missas, reuniões, even-
tos, novenas, etc. Queremos renovar 
essa alegria a cada dia do Ano Novo. 
Venha, participe, seja protagonista 
em tudo aquilo que viveremos em 
2017 no Santuário, na certeza de que 
não estamos sozinhos; Deus mesmo 
caminha conosco. Ele é o nosso auxí-
lio. Nossa Senhora da Salette interce-
da por nós.  Feliz Ano Novo! 

Conte sempre com a minha prece e 
bênção.
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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

Agende
seu horário

Whatsapp
11 9.9788-9236

Abriu-se o ano de 2017 e foram 
muitos os votos de paz, prosperi-

dade e bênçãos que recebemos e de-
sejamos às pessoas de nosso convívio. 
Fizemos nossos o canto e a mensa-
gem do anjo do Senhor aos pastores 
na noite de Natal, nos arredores de 
Belém: ‘Glória a Deus nas alturas, e 
paz na terra aos homens que Ele ama’ 
(Lc 2,14).  

O início do ano é, realmente, o mo-
mento apropriado para se desejar a 
paz às pessoas. Mas a paz não pode 
permanecer somente um desejo ou 
voto, ela precisa ser construída, du-
rante todo o ano, por cada um de nós, 
a partir do recanto mais íntimo de 
nossa vida, a família.  

O Papa Francisco, na mensagem para 
o dia mundial da Paz, assim se ex-
pressou: “Se a origem donde brota a 
violência é o coração humano, então 
é fundamental começar por percorrer 
a senda da não-violência dentro da 
família. É uma componente daquela 
alegria do amor que apresentei na Ex-
ortação Apostólica Amoris Laetitia. 
Esta constitui o cadinho indispensáv-
el no qual, cônjuges, pais e filhos, ir-
mãos e irmãs aprendem a comunicar 

2017: Paz, Prosperidade e Benção 
e a cuidar uns dos outros 
desinteressadamente e 
onde os atritos, ou mes-
mo os conflitos, devem 
ser superados, não pela 
força, mas com o diálo-
go, o respeito, a busca 
do bem do outro, a mi-
sericórdia e o perdão”. 

No início do ano deseja-
mos também prosperi-
dade. Quando pensamos 
em prosperidade, em 
geral, pensamos na pros-
peridade econômica e 
social e desejamos que as pessoas ten-
ham melhores condições de vida. É 
justo pensar assim e desejar um tempo 
melhor e de menos aperto financeiro. 
Quando falamos de prosperidade de-
vemos ir além, como bem recorda o 
Papa Emérito Bento XVI: ‘há riquezas 
preciosas na nossa vida que podemos 
perder e que não são materiais’. 

No entanto, devemos pensar em tan-
tas pessoas que diante de graves per-
das ou conflitos, ou por influência de 
ideologias, ou por afastamento da Co-
munidade decaíram duma situação 

de grande prosperidade, 
a alta dignidade cristã, 
perderam a orientação 
segura e firme da vida, 
se afastaram de Deus, 
perderam uma grande 
riqueza. Desejar pros-
peridade é desejar um 
novo encontro com Je-
sus, o Cristo, o Filho de 
Deus (cf Mc 1, 1), que 
pode voltar a recuperar a 
alta dignidade e ensinar-
lhes a estrada. 

Desejamos a bênção, 
abençoamos e somos abençoados. A 
Igreja nos abençoa e devemos abrir o 
nosso coração ao fluxo sempre novo 
desta bênção. Ela traz em si uma for-
ça criadora, regeneradora, capaz de 
aliviar qualquer forma de cansaço e 
de garantir um vigor perene na nossa 
missão.  

Que Ele derrame sobre nós suas bên-
çãos e nos guarde sãos e salvos todos 
os dias deste ano. 

Padre Ático Fassini nos brinda com uma nova obra de arte: A Montanha 
Iluminada, livro publicado pela Editora Paulinas, estará à venda, a par-
tir deste mês, nas melhores livrarias do país. Resultado de um extenso 

trabalho de pesquisa, o livro nos mostra o interior do Fato e da Mensagem 
Reconciliadora de Maria em La Salette. Como janeiro é um mês tipicamente 
de férias, o lançamento aqui na Paróquia, com direito a autógrafo do autor, 
será marcado entre final de fevereiro e início de março. Mas, não espere até lá, 
compre o seu exemplar e depois traga para o Padre Ático autografar.

A MONTANHA ILUMINADA
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Que tal seu
anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!

Em 2010, neste Informativo Salette, 
com a alma de luto, escrevi uma 

singela homenagem à Dra. Zilda Arns, 
quando foi arrebatada pelo terremoto 
que acometeu o Haiti quando servia, 
como sempre fazia, aos mais desfavore-
cidos de nossos irmãos em Cristo. Seis 
anos depois estamos novamente em 
luto por perdermos outro membro da 
maravilhosa família Arns. No dia 14 de 
dezembro passado, faleceu Dom Paulo 
Evaristo Arns, Cardeal Emérito de São 
Paulo.

HOMENAGEM A DOM PAULO EVARISTO ARNS, CARDEAL EMÉRITO DE SÃO PAULO

O CARDEAL DA RESISTÊNCIA (*)

Até seu falecimento, ocorrido 
no dia 14 de dezembro pas-
sado, Dom Paulo Evaristo 

Arns, era o cardeal mais antigo da 
Igreja. Falecido aos 95 anos de idade, 
teve uma vida totalmente dedicada à 
Igreja e aos mais desfavorecidos. Um 
homem que fez História; que fez de 
sua vida um paradigma a ser seguido. 
Um homem que se colocou no camin-
ho de Jesus Cristo, portanto, um santo 
em vida.

Em meio aos “anos de chumbo”, 
como ficaram conhecidos os anos 60 
e 70 do século passado, e representan-
do a Igreja, colocou-se à frente de 
movimentos sociais que buscavam a 
preservação dos direitos civis, a liber-

dade de expressão e posicionou-
se contra a censura. Denunciou a 
tortura e enfrentou os militares; 
por sua postura à frente da Igreja 
em São Paulo, tornou-se um nome 
forte e conhecido no mundo in-
teiro. A menção de seu nome “fa-
zia tremer as colunas do Vaticano”, 
nos dizeres do então Cardeal Jo-
seph Ratzinger, responsável pela 
Congregação para a Doutrina da 
Fé, do Vaticano.

Para falar de suas realizações, pre-
cisaríamos de muito espaço, o que 
não temos. Tivemos a alegria e a opor-
tunidade de entrevistá-lo numa das 
salas do Convento de São Francisco, 
ali, juntinho à Faculdade de Direito 

da USP – Universidade de São Paulo. 
Essa entrevista foi publicada em outu-
bro de 2004. Nossos respeitos e senti-
mentos à família e à Igreja.

Redação

(*) Título do livro de autoria de Ricardo Carvalho e 
publicado pelo Instituto Vladimir Herzog.

PAULO EVARISTO CARDEAL ARNS, PASTOR E AMIGO
Os mais idosos de nossa Igreja, aqui 
em São Paulo, hão de se lembrar de um 
Cardeal chamado Dom Agnelo Rossi, 
Arcebispo em São Paulo, quando trans-
corria o Concílio Vaticano II. Fui uma 
das testemunhas desse pastor, que en-
frentou com fidalguia críticas da mídia e 
oposição dentro de seu próprio pastoreio 
por causa das reformas exigidas naquele 
momento histórico de nossa Igreja.

Após o término de seu comando frente 
à nossa Arquidiocese, com o advento do 

golpe militar de 31 de março de 
1964 em nosso país, a Igreja, con-
duzida pelo Espírito Santo, nos 
deu este pastor exemplar que 
agora parte para o seio do Pai 
Eterno.

Incansável defensor da digni-
dade divina existente em cada 
ser humano, independente-
mente de seu credo religioso, 
Dom Paulo Evaristo, e toda 

sua Arquidiocese, colocava-se a serviço 
daqueles que precisassem de consolo, 
apoio e esperança para suportar a dor 
física e moral que nos era imposta pelos 
detentores do poder, que torturavam, 
humilhavam e matavam em nome do 
maligno.

Homens e mulheres há que nos enchem 
de orgulho por terem nascidos em nossa 
terra; homens e mulheres há que nos dão 
força para continuarmos ou, ao menos, 
procurarmos sermos iguais e semel-
hantes a Jesus Cristo.

Continue a olhar por nós, Dom Paulo; 
que do céu seu olhar para esta São Paulo 
tão sofrida, juntamente com são José de 
Anchieta e santo Antonio de Santana 
Galvão, envie bênçãos e inspirações a to-
dos nós, que necessitamos de orientação 
espiritual. Deus te pague por haveres ex-
istido em nossas vidas. Obrigado

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

RETROSPECTIVA DE 2016

2016 já era! Foi! Custou, mas 
acabou! E nossa a Capela 

prevaleceu, apesar das crises financeiras, 
políticas e morais.  Milagre?  Não. Foi 
um SIM para: Partilha, Boa Vontade e 
Renovação.

Partilha - A capela é uma pastoral da Pa-
róquia Nossa Senhora da Salette; portan-
to, não caminha só, anda de mãos dadas 
com as irmãs do Colégio Santana, ao lado 
do Movimento de Valorização Humana e 
respaldada há mais de “100 Anos” pelos 
missionários saletinos. Estas comunida-
des são gêmeas, são cúmplices; uma tu-
tela a outra. São como uma colmeia, cuja 
Rainha Mãe é Nossa Senhora e todos nós 
somos “abelhinhas” que devem produzir 
uma gota de mel do amor, que se mistura 
com o orvalho da caridade, transmitindo 
o pólen   das palavras de Cristo.

Boa Vontade - Refletida no abraço cari-
nhoso dos fiéis destas comunidades, gra-
ças a Deus!  

Renovação - Esta busca não é centrada 
somente na idade cronológica de pesso-
as, mas de pessoas de todas idades, com 
ideias novas, tolerância, persistência e 
dispostas a servir o próximo.

VEJAMOS OS PONTOS MAIS PON-
TUAIS:

Assuntos Pastorais – Começamos o ano 
com Pároco e Reitor novo!

Novos coordenadores adjuntos, Tesou-

Quem não é a maior, tem que ser melhor! Do alto, ou debaixo, 
de mais de 120 anos de idade, a Capela Santa Cruz continua 
sendo “a velhinha mais bonita da Região”. Bondosa, amo-

rosa, dengosa, teimosa e famosa; parece a D. Marlene, embora esta 
só tenha 80 aninhos. Ambas são queridas por todos nós. A Capela se 
acostumou com a Marlene, com seus lindos cabelos brancos, com sua 
voz suave, com seus passinhos miúdos e com sua presença diária. D. 
Marlene é apaixonada pela Capela, por isso são as “duas velhinhas 
mais queridas e bonitas da Região.

reira nova! Auxiliar 
administrativa nova! 
Três novos ministros 
extraordinários da 
sagrada comunhão! 
Comentaristas e lei-
tores novos! Equipe 
de liturgia renovada, 
fiéis e dizimistas cres-
cendo, aumentando a 
pastoral da Caridade, 
em parceria com a 
Oficina de Santa Rita 
e Obra da Irmã Maria 
Sigilo, assistindo a 
mais de 600 crianças/
ano! Com roupas novas, brinquedos e 
educação religiosa. E fechamos o ano 
ganhando um Diácono novo!

Assuntos Administrativos – Começa-
mos o ano enfrentando um novo desafio:  
A Prefeitura de São Paulo deu início a 
um processo de tombamento para a Ca-
pela, (está em andamento). Foi instalado 
um novo sistema de som; adquirimos um 
teclado novo; implantamos a operação 
“desapega bagulho”. Replantamos e re-
formamos o jardim; descupinisamos e 
desratisamos toda a Capela; renovamos 
carga dos extintores; colocamos três 
rampas de acesso; trocamos vigas e cai-
bros do telhado e, para este mês, vamos 
embutir os fios dos ventiladores e pintar 
internamente a Capela, renovar o alvará 
e adaptar os para-raios, atendendo às exi-
gências dos órgãos governamentais. Os 

custos extrapolaram, 
e, para tanto, lançamos 
em dezembro passa-
do, uma campanha de 
Féis Benfeitores, que 
objetiva obter recursos 
para

Os próximos 3 meses. 
Contamos, mais uma 
vez, com sua ajuda! 
2.016 foi um ano difí-
cil, mas, os resultados 
foram gratificantes 
Graças a Deus.

PLANOS PARA O ANO NOVO – Con-
tinuar orando, a Capela manterá o mes-
mo expediente litúrgico e administrativo:

Segunda-Feira – 20h – Cultos do Grupo 
Carismático;

Terça a Sábado – RCC;

Capela estará aberta a partir das 14h, 
com missa diária às 18h. Aos Domingos, 
Missa às 11h;

Durante a semana, continuam os grupos 
de estudo da Bíblia, ensaios dos corais, e, 
na última sexta-feira do mês, exposição 
do Santíssimo;

Na segunda quarta-feira do mês, a reu-
nião do Conselho. 

João Bosco, ls 
Coordenador da Capela Santa Cruz
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Comunidade em Revista

10 de dezembro

18 de dezembro

17 de dezembro

22 de dezembro

ORDENAÇÃO DIACONAL

Dom Odilo Pedro Scherer, Car-
deal Arcebispo de São Paulo 

presidiu a cerimônia de ordenação 
diaconal, às 15h, na Catedral da 
Sé. A cerimônia foi concelebrada 
pelos Bispos Auxiliares da Arqui-
diocese e contou com a presença 
de padres e religiosos das paró-
quia e comunidades da Capital 
Paulista. Foram ordenados 20 diá-
conos, sendo 12 seminaristas que 
professaram seus votos perpétuos 
e 8 permanentes, entre eles, o Sr. 
Marcio Cesena, nosso paroquia-
no. Às 14h a Catedral já estava 
lotada de fieis, vindos dos quatro 
cantos da cidade; não havia mais 
lugares para se sentar e os cor-
redores estavam todos tomados.  
Nossa comunidade sente-se muita 

agradecida à família Cesena, que, 
de certa forma, “repartiu” seu re-
presentante conosco. Marcio Ce-
sena, segundo palavras do próprio 
Dom Odilo Scherer, atenderá às 
paróquias e comunidades aqui da 
Região Episcopal Sant’Ana.

CONFRATERNIZAÇÃO

Várias pastorais fizeram sua 
confraternização anual de 

Natal e de Final de Ano, num 
ambiente alegre, relembrando, 
na maioria dos casos, das reali-
zações deste ano. O casal Ângela 

e Altamiro Lino abriu as portas 
de sua residência e acolheu os 
leigos saletinos aqui da Paró-
quia Nossa Senhora da Salette 
e contou, ainda, com a presen-
ça dos nossos Padres saletinos: 

Marcos, Ático, 
Bolívar, Lucia-
no e Nilto. A 
tradicional brin-
cadeira do tro-
ca-troca de pre-
sentes é sempre 
uma oportunida-
de de se alegrar 
e de participar.

NATAL DA FAMÍLIA

Nada melhor do que encerrar 
as atividades do ano, cele-

brando o Natal com as famílias 
assistidas pelo Centro Social. A 
equipe de voluntários e colabora-
dores, sob a liderança de Mada-
lena e Erich Jonas, se esmeraram 
na montagem da grande festa. As 
dependências do Salão de Festa 
do Santuário estiveram lotadas 
pelas pessoas – muitas crianças 
– que ansiavam pela celebração. 
A animação foi forte; no rosto 
de todos, a alegria em participar 
da festa; Papai Noel, em alguns 
momentos, mostrou-se cansado, 
mas sem perder a ternura e a ale-
gria ao acolher as crianças, alguns 
curiosos, outros mais alegres. Ao 
longo de sua existência, o Centro 

Social Nossa Senhora da Salette 
tem sido o “cartão de visitas” de 
nossa comunidade. Atende muitas 
famílias, atende muitas pessoas, 
fornecendo, não apenas cestas bá-
sicas, mas amparo, acolhimento e 
orientação, através de sua grande 
rede de colaboradores, sejam eles 
profissionais da saúde, profissio-
nais de outras modalidades. A 
nós, paroquianos e amigos dessas 
pessoas maravilhosas, só nos resta 
pedir a Deus Todo-Poderoso, que 
os cubram de bênçãos e saúde, 
para que eles possam continuar 
esse trabalho digno. Feliz e gran-
de 2017 a todos os diretores, cola-
boradores e voluntários do Centro 
Social. Nosso agradecimento por 
todas as suas obras.

ENTREGA DO CARRO SORTEADO
 RIFA DE NATAL

O Sr. Reginaldo Cândido, nos-
so paroquiano, foi o feliz 

contemplado pela extração da Lo-
teria Federal do dia 17.12.2016, 
através do número 36390 – pri-
meiro prêmio da extração. Na 
Missa das 11h desse dia, Padre 
Marcos Almeida entregou as cha-
ves do carro sorteado. A foto ilus-
tra o contemplado, feliz receben-
do as chaves de seu carro novo.

NATAL DA PESSOA IDOSA

O Centro Social promoveu o Natal da Pessoa Idosa, festa que 
aconteceu neste dia, com a presença dos idosos e idosas 

assistidos pelo Centro Social. Num ambiente alegre, principal-
mente as senhoras, se divertiram muito e confraternização junta-
mente com funcionários e voluntários do Centro Social.
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28 de dezembro

No dia 10 de dezembro passa-
do, sábado, tivemos a cele-

bração da Primeira Eucaristia de 
6 adultos, que fizeram catequese 
durante todo esse ano no nosso 
Santuário. Foi uma celebração 
muito emocionante, presidida 
pelo padre Ático Fassini, que en-
fatizou a importância de se procu-
rar os Sacramentos em qualquer 
época da vida, mostrando o quan-
to essa escolha é gratificante.

“A busca de Deus é a busca da 
alegria. O encontro com Deus é a 
própria alegria”. Essa é uma fra-
se de Santo Agostinho, que reme-
te à essência da catequese, uma 
busca alegre por Deus, durante 
um ano de estudos, de reflexões, 
encontros, que culminam com a 
própria alegria de encontrar Deus 
na Sagrada Eucaristia.

Como disse o padre Ático, eles 
não receberam nenhum diploma, 
pois esse é apenas o começo de 
uma nova vida, agora com Cris-
to sendo alimento para cada um 
deles.

ANIVERSÁRIO NATALÍCIO DO PADRE NILTO

Comemorando seus 82 anos de vida e serviço a Deus, Padre Nilto 
reuniu um grupo de amigos e comemorou seu aniversário, num 

almoço no Restaurante Arcos da Cantareira. Sempre feliz, Padre Nilto 
agradeceu a presença dos amigos e espera, com a graça de Deus, come-
morar mais um ano de vida junto com seus amigos e paroquianos.

RETIRO E ASSEMBLEIA ANUAL DOS 
MISSIONÁRIOS SALETINOS DO BRASIL

Nossos Mis-
sionários Sa-

letinos participa-
rão do Retiro e da 
Assembleia Anual 
dos Missionários 
Saletinos, extensa 
programação te-
rão que cumprir. 
No retorno, sabe-
remos as novida-
des. Nossas ora-
ções ao Pai, para 
que lhes ilumine 
o espírito e lhes conceda saúde e discernimento em suas decisões. 
Aguardamos o retorno deles.

MISSA DE NATAL

No sábado, 24 de dezembro, 
às 19h30, nossa Paróquia 

celebrou a Missa de Natal sob a 
presidência do Padre Marcos Al-
meida, que foi concelebrada pelos 
Padres Alfredo, Ático, Bolívar e 
Nilto. Estavam presentes também 
o Diácono Marcio Cesena, os Ce-
rimoniários, os Coroinhas, os Mi-
nistros Extraordinários da Sagra-
da Comunhão e grande parte dos 
fieis que fazem de nossa Paróquia 
sua casa religiosa.

A decoração foi harmoniosa, sem 
conflitar com a liturgia preparada 
com esmero pelos responsáveis. A 
equipe de canto esteve afinada. Os 
leitores e proclamadores da Pala-
vra ensaiaram bem sua dicção e 
entonação. Padre Marcos, em 
sua homilia, destacou o projeto 
de Deus, que de toda sua onipo-
tência, onipresença e onisciência, 
fez-se frágil e habitou entre nós. 
Somente um Deus Todo-Poderoso 
é capaz disso.

Logo no início da celebração, os 
olhos se voltaram para à entrada 
do Santuário: um casal adentrou, a 
mãe segurava nos braços um nenê 
com pouco tempo de vida; seu 
semblante denotava estranheza, 
luzes, vozes, cores, era tudo mui-
to novo para aqueles pequenos 
olhos. Seu nome era Davi, isso 
mesmo, nome de rei, e estava ali 
para representar o “Rei dos reis”. 
Sua representação foi magnífica, 
segurado pelos braços acolhedo-
res do Padre Marcos, percorreu os 
corredores do Santuário de forma 
solene. Colocado na manjedoura, 

aos pés do altar-mor, ficou tran-
quilo, sabe-se lá pensando o quê.

Em determinado momento, du-
rante a Oração Eucarística, sentiu 
fome; Maria, a mãe sempre zelosa 
e atenta, deu-lhe de mamar e ele 
dormiu, como um deus; até ser 
despertado pelo Padre Marcos e 
participar da bênção final. Era o 
Natal.

Se retornarmos no tempo, através 
das leituras bíblicas, o Deus que 
se fez frágil, que quis ser humano 
como sua criatura, estava ali mui-
to bem representado. Seu nome 
era Davi, nome de rei. Lá no alto 
dos céus, o Deus Todo-Poderoso 
certamente sorriu e abraçou a Mãe 
querida; o Filho, mais que nunca, 
estava no meio de nós. Natal, gló-
ria a Deus no mais alto dos céus 
e paz na terra aos homens de boa 
vontade.

CATEQUESE DE ADULTOS

Só tenho a agradecer à equipe de 
catequistas que se dedicou para 
que este momento acontecesse; 
e aos padres do Santuário, em es-
pecial ao padre Marcos, que tem 
nos dado todo apoio, e ao padre 
Ático, pela linda e tocante cele-
bração.

Agradeço também aos adultos 
que receberam o Sacramento, 
pela iniciativa e participação.  
Que Deus os abençoe e lhes traga 
muita sabedoria e coragem para 
caminhar e perseverar.

Enfim, faço aqui um convite a to-
dos os interessados na catequese 
de adultos: as inscrições para no-
vas turmas de 2017 estarão aber-
tas em janeiro; é só procurar a Se-
cretaria Paroquial ou os plantões 
de inscrição durante as missas 
dominicais. A nossa equipe estará 
esperando por vocês com muita 
alegria. Um feliz 2017 a todos.

Claudia Medori Manfredo
Coordenadora da Catequese Adultos
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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

O poeta Luiz Vaz de Camões, expo-
ente de nossa Língua Portugue-

sa, tornou-se mundialmente conheci-
do através de sua obra “Os Lusíadas”. 
Poucas pessoas sabem de outros es-
critos seus. Sua obra tem excelentes 
sonetos (poemas de 14 versos fixos). 
Neste mês publicamos o Soneto a 
Jacó, na qual o poeta narra a tenaci-
dade de Jacó em conseguir sua amada 
Raquel.

Soneto a Jacó

Sete anos de pastor Jacó servia
Labão, pai de Raquel, serrana e bela.
Mas não servia ao pai, servia a ela,
E a ela só por prêmio pretendia.

Os dias, na esperança de um só dia,
Passava, contentando-se com vê-la.
Porém o pai, usando de cautela
Em lugar de Raquel lhe dava Lia.

Vendo o triste pastor que com 
enganos
Lhe fora assim negada a sua pastora,
Como se não a tivera merecida.

Começa de servir outros sete anos,
Dizendo – “Mais servira, se não fora
Para tão longo amor tão curta a 
vida”!

A jovenzinha, à 
saída da mis-

sa, estava com uma 
dúvida: tampouco é 
junto ou separado? 
Penso que a pergun-
ta não é bem essa, já 
que existe o vocábu-
lo “tampouco” (tudo 
juntinho) e a expres-
são “tão pouco” (separado), cujos 
significados são diferentes.

Tampouco equivale a “também 
não”. Veja os exemplos;

Cacilda não me telefonou; tam-
pouco eu a ela!

Nada devo ao José; tampouco 

 ele a mim!

Já a expressão “tão pouco” signi-
fica “muito pouco”. Veja os exem-
plos:

Você comeu tão pouco!

Você ganha tão pouco, que mal dá 
para sobreviver.

Neste início de ano propomos 
a leitura de um pequeno-

grande livro: Eclesiástico – edição 
de bolso, editado pela Ave-Maria. 
Pequeno por ser uma edição de 
bolso; grande porque nos faz com-
preender muito do Antigo Testa-
mento. É o único livro do Antigo 
Testamento do qual conhecemos o 
autor: Jesus Ben Sirac. Vale a pena 
lê-lo e consultá-lo sempre que pre-
ciso. A Loja La Salette o coloca à 
venda, por apenas, R$ 11,00.

SONETO
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Santos do Mês Gizela

Dia 06 Dia 20

Dia 20

Sebastião nasceu em Nar-
bonne, França, em 256. 
Seu nome é derivado do 

grego “Sebastós, que signifi-
ca divino, venerável”. Com a 
única intenção de tornar firme 
o coração dos cristãos que, por 
causa das torturas estavam en-
fraquecidos, por volta do ano 
283 alistou-se no exército ro-
mano.  Era tão estimado pe-
los imperadores Diocleciano 
e Maximiliano que, mesmo 
sendo cristão, foi nomeado 
capitão da guarda pretoriana. 
Sua conduta branda para com 
os prisioneiros cristãos levou 

REIS MAGOS

O termo “mago”, 
no antigo idioma 

persa, significava rei 
e era usado, também, 
para nomear os sábios 
discípulos que cul-
tuavam um só Deus. 
Não eram astrólogos 
nem bruxos, ao con-
trário, eram inimigos 
das artes mágicas. 
Eles esperavam pelo 
Salvador e, pela sua 
sabedoria, reconhece-
ram na estrela o sinal que os 
levaria até o Menino Deus. A 
bíblia diz que os magos chega-
ram à casa e viram o Menino 
com sua mãe e, depois de ado-
rá-lo, entregaram os presentes: 
o ouro, que significava a rea-
leza de Jesus, o incenso que 
significava sua essência divina 
e a mirra que significava sua 
essência humana. Prestada a 
homenagem, para evitar um 
encontro com Herodes, volta-
ram para suas nações por ou-
tro caminho, como o Anjo do 
Senhor lhes indicou. Seus res-
tos mortais estão na cidade de 
Colônia, na Alemanha, onde 

foi erguida a belíssima cate-
dral em sua honra. Segundo 
São Beda, os três Reis Magos 
eram assim: “Melquior era ve-
lho, de barba e cabelos longos 
e grisalhos… Gaspar era jo-
vem, sem barba e louro… Bal-
tazar era negro e totalmente 
barbado”. O mais importante 
a ser festejado nesta data é a 
revelação, isto é, a “Epifania”, 
que confirma a divindade do 
Santo Filho de Deus feito ho-
mem. Os Reis Magos fizeram 
isto com toda humildade, ges-
to que simboliza o reconheci-
mento do mundo pagão desta 
verdade.

NOSSA SENHORA DE SION

Afonso Ratsbonne, 
boêmio e ateu, 
foi passar alguns 

dias em Roma e resolveu 
visitar um amigo protes-
tante que há tempos não 
via. Lá chegando, o em-
pregado equivocou-se e o 
levou à presença do irmão 
do amigo, o barão de Bus-
sières, fervoroso católico 
e há pouco convertido do 
protestantismo. Conver-
saram amigavelmente e, 
após alguns minutos, tra-
varam uma forte discus-
são sobre religião. Quando os 
ânimos se acalmaram, o barão 
colocou a Medalha Milagro-
sa no pescoço de Ratsbonne. 
Ele protestou, mas aceitou o 
presente. No dia seguinte, 20 
de janeiro de 1842, por acaso, 
Afonso encontrou o barão e 
ambos entraram na Igreja de 
Santo André. Enquanto o ami-
go foi à sacristia, ele olhou ao 
redor para ver se encontrava 
alguma obra de arte quando foi 
surpreendido por uma visão 
deslumbrante. Uma Senhora, 
de porte majestoso, mais bri-

lhante que o Sol, olhava-o com 
inefável doçura e parecia ter os 
braços abertos inclinados para 
ele. Vestia roupas alvíssimas e 
tinha um manto azul sobre os 
ombros. Ele ajoelhou-se e ten-
tou erguer os olhos, mas a Se-
nhora colocou a mão sobre sua 
cabeça obrigando-o a baixá-la. 
Quando voltou, o barão o viu 
ajoelhado e com o rosto pálido 
banhado em lágrimas e, em se-
guida, ele pediu para falar com 
um sacerdote. Dias depois ele 
foi batizado e, quando o padre 
lhe perguntou o nome, respon-
deu humildemente: “Maria”. 
Seu irmão, o padre Teodoro 
Ratisbonne, entendeu a con-
versão do irmão como um si-
nal recebido de Maria e ambos 
decidiram fundar uma con-
gregação religiosa destinada 
a trabalhar pela conversão do 
povo de Israel. Para dar nome 
à nova ordem o padre Teodoro 
tentou, sem sucesso, imaginar 
um novo título para Nossa 
Senhora. Certo dia, quando 
abriu um livrinho para rezar 
sua Ação de Graças, a palavra 
“Sion” chamou sua atenção e, 
em 1843 foi fundada a “Con-
gregação das Religiosas de 
Nossa Senhora de Sion” para 
ser, na Igreja e no mundo, tes-
temunha da fidelidade de Deus 
ao seu amor pelo povo judeu.  

SÃO SEBASTIÃO
o imperador a 
julgá-lo como 
traidor e, por vol-
ta do ano 286, 
foi condenado a 
ser atravessado 
por flechas, mas, 
milagrosamen-
te, não morreu. 
Dado como mor-
to foi jogado num 
rio e lá foi encon-
trado e socorrido 
por Irene (Santa 
Irene). Restabelecido, apre-
sentou-se novamente ao im-
perador Diocleciano que orde-

nou que ele fosse 
espancado até a 
morte. Seu cor-
po foi jogado no 
esgoto público de 
Roma e recolhi-
do por Luciana 
(Santa Luciana) 
que o sepultou 
nas Catacumbas. 
Seu culto surgiu 
no século IV e 
atingiu seu auge 
nos séculos XIV 

e XV. Na Igreja Católica e na 
Igreja Ortodoxa sua festa é ce-
lebrada no dia 20 de janeiro.
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES  
EM JANEIRO

01 Osmar Duarte de Jesus
 Ivone Accioli Carmin
 Clarice Alves Elias
02 Antonio Amaury C. de Araujo Jr.
 Antonio Celso Laurino Bernardo
03 Dinora Padoim Gracio
04 Fernanda Barroso Heitmann
 Thiago Silveira Rissi
	 Ambrogio	Ricetti
 Carlos Roberto da Silveira
06 Rafaelle Migliore
08	 Rita	de	Cassia	Di	Giaimo	Giusti
09 Maria Aparecida Sandor
 Frederico A. Cruz Pacheco
10 Inilceia Possato Venancio
11 Catarina Fonseca de Aguiar
 Nair Medeiros Lima
 Dalva Peres Rodrigues
12 Marilda Voi
13 Maria de Lourdes Amaro
14 Helenice Biancalana
17 Dirce Assunção Trepichio
 Bernardina Galatro
18 Antonio Marco Vicari Cipelli
 Paulo de Aguiar Brandão
 Maximo Kezam Gabriel
 Rodrigo Canellas Dias
 José Carlos Gomes
 Roseli Cesário Barbosa
19 Celso Chola
 Eliane Sergi Santos
20 Lucy Rodrigues Canale
 Marjori Azevedo de S. Pomarole
	 Cinthia	Chinez	Moreno	Bittencourt
21 Marcia Aparecida Massari Pereira
22 João Hamiltom Amaral
24 Fernanda Rose Robertoni da Costa
 Maria Tereza Alves de Sá
 Denilson Antonio da Silva
 Ivanildo Francisco do Nascimento
25 Luiz Wagner Tavares Nascimento
 Marina Jesus da Silva
27 Nilza Cordeiro Figueiroa
28 Maria Jose Alfacinha Pinheiro
	 Luis	Danilo	Bronzatto	Maurici
29 Bernardete Cecato Nicolau
31 Luiz Roberto Viana Fernandes
 Maria Das Graças R. M. Silveira
 Hilda Stein

Capela Santa Cruz

02    Regina Maria Nucci Murari
06    Vera Cardillo
07    Nelson Dos Reis Rodrigues
16    Neyde Da Silva Ferreira
19    Marlene S. Cruz
22				Elizabeth	Rossatti	De	Oliveira
25    Paulo Vitor Lima Bonifácio

2206-4435

ANDORRA

Prezados Dizimistas, que a Paz es-
teja com todos.

2017 chegou e com ele novos... e vel-
hos desafios que precisam ser enfren-
tados e, com a ajuda de toda comu-
nidade, com certeza serão superados. 
As ofertas do Dízimo destinam-se 
cem por cento a completar a obra da 
EVANGELIZAÇÃO iniciada por Nos-
so Senhor Jesus Cristo. O Dízimo é o 
principal pilar a sustentar a edificação 
de toda esta obra. É pela palavra de 
Deus que conhecemos o Dízimo como 
experiência de fé comunitária.

“Trazei integralmente o Dízimo ao 
templo, para que haja alimento em 
minha casa” (Malaquias 3,10). Com a 
palavra construímos nossos alicerces, 
vivemos a experiência de nossa co-
munidade, fazemos nossa partilha e 
construímos a comunhão essencial às 
nossas vidas. Dentre os desafios que 
enfrentaremos neste ano que se inicia, 
com certeza um se reveste da maior 

DIALOGO COM O DIZIMISTA
importância. Trata-se do desafio de 
aumentarmos o número de dizimis-
tas. Hoje, para cada dizimista ativo 
cadastrado, temos o incrível número 
de dois, isto mesmo DOIS dizimis-
tas inativos, entendendo-se que con-
sideramos inativo todo e qualquer 
dizimista que deixou de contribuir 
por mais de 03 bimestres consecuti-
vos. Temos hoje cadastrados pouco 
mais de 450 dizimistas ativos, número 
a nosso ver pequeno para o tamanho e 
a grandeza de nossa comunidade.

Caro leitor – você já é dizimista? Para-
béns! Tenha a certeza que sua contri-
buição é de fundamental importância 
para o dia a dia de nossa comunidade. 
Para você que não é dizimista fica 
aqui o nosso convite para se integrar a 
este time e nos ajudar a superar todos 
os desafios que por certo nos aguar-
dam este ano. Muito obrigado.

Rui Verdasca & Maria Aparecida
Pastoral do Dízimo

No final de outubro passado, duran-
te o II Encontro Internacional de 

Leigos Saletinos, lá na Montanha de La 
Salette, fui designado pelo Conselho Ger-
al dos Missionários Saletinos a assumir 
a Coordenação Internacional dos Leigos 
Saletinos. Em novembro, o Conselho 
Provincial, aqui no Brasil, me agraciou 
com uma “cruz saletina estilizada”. Não 
sei se sou merecedor dessas indicações e 
honrarias; peço a Deus que me dê saúde, 
equilíbrio e inspiração no desempenho 
dessa nova missão. A vocês, leigos saleti-
nos, paroquianos e amigos, rezem tam-
bém por mim.

Mario Apone, ls

AGRADECIMENTO
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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

A Região Episcopal Sant’Ana, através do Centro de Forma-
ção Pastoral Frei Galvão, oferece o curso de Teologia para 
Leigos, com duração de 3 anos (uma aula semanal), além de 
cursos específicos (Liturgia e Mariologia), com duração de 
um semestre, e também com uma aula semanal. A mensali-
dade, para ambos os cursos, é de R$ 60,00. 

As aulas serão ministradas nos seguintes períodos:
Terça-Feira:

Tarde – das 14h30 ás 17h
Noite – 19h30 ás 22h

 Quinta-Feira:
Tarde – das 14h30 ás 17h
Noite – 19h30 ás 22h

 Sábado: 
Manhã – das 08h30 às 11h

 Sexta-Feira (exclusivo na Paróquia de Sant’Ana):
Noite – das 19h30 às 22h

As inscrições estarão abertas a partir de 26 de janeiro e o ano 
letivo começará em 07 de março deste ano. A inscrição pode-
rá ser feita diretamente na Secretaria do Centro de Formação 
Frei Galvão. Maiores informações a respeito, poderão ser 

NAR-ANON – GRUPOS FAMILIARES

O nome vem de 
N a r c ó t i c o s 
Anônimos. Foi 

criado para ajudar pais, 
familiares e amigos do 
usuário de drogas. A 
dependência química é 
uma doença da família. 
O uso compulsivo de 
drogas de um familiar 
ou amigo, afeta a todos 
a sua volta: pai, mãe, filhos, cônjuges, 
colegas e amigos. O parente ou a pes-
soa que se sentir responsável pelo de-
pendente, em geral, precisa de mais as-
sistência e orientação do que o próprio 
usuário.

As pessoas mais próxi-
mas do dependente são as 
mais atingidas, pois que-
rem salvá-lo de sua ação 
destrutiva. Ficam tão con-
taminados pelo compor-
tamento do dependente 
químico que, às vezes, 
nem percebem o quanto 
são afetados emocional-

mente.

Não oferecemos soluções mágicas, 
mas, sim, nossas experiências, força e 
esperança. Quando alguém chega ao 
Nar-Anon para uma reunião é recebido 
por pessoas cujas vidas tiveram uma re-
viravolta semelhante. São pessoas que 

sofrem com a dependência química de 
um familiar ou de um amigo. Essas 
pessoas não são terapeutas, nem pro-
fissionais; são parentes e amigos de de-
pendentes químicos que se uniram para 
se ajudarem mutuamente. São pessoas 
financeiramente independentes, que se 
mantêm por contribuições anônimas e 
voluntárias de seus membros.

Seja qual for seu problema, muitos de 
nós já o tivemos e descobrimos. Partici-
pe de nossas reuniões que ocorrem aos 
sábados, das 18h às 20h, aqui no Santu-
ário Salette. 

Nossa linha de ajuda é (11) 3311-7226 e 
nosso site é www.naranonsp.org.br

ESCOLA DE TEOLOGIA PARA LEIGOS
obtidas na Secretaria 
Paroquial ou na Loja 
La Salette.

A Igreja tem se po-
sicionado de forma 
categórica sobre a ne-
cessidade de formação 
e atualização perene 
sobre a nossa doutrina 
e sobre seu caminhar. 
Papa Francisco, em 
especial, tem se mos-
trado atento a essa ne-
cessidade. Na maioria 
dos seus documentos, 
tem se reportado à ne-
cessidade constante de 
formação.

Nossa Paróquia, atenta a essa necessidade, promoverá um 
Curso para Catequista. A programação será divulgada opor-
tunamente. Fiquem atentos os interessados.
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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

Esta	 entrevista	 é	 ficcional.	 As	 perguntas	 e	
respostas baseiam-se em literatura existente 
e	 nos	 documentos	 oficiais	 sobre	 o	 Fato	 e	 a	
Mensagem	de	Nossa	Senhora,	em	La	Salette.

Informativo - Sabemos que você foi uma das 
testemunhas da Aparição de Maria em La Sa-
lette.	Conte-nos	o	que	aconteceu	no	dia	19	de	
setembro de 1846, lá no alto da Montanha?

Melânia - De novo? Eu não aguento mais res-
ponder a essa pergunta. Já respondi para um 
monte de gente. Agora chega! Já não aguento 
mais.

Informativo	-	Sabe	o	que	é,	nós	confiamos	em	
você, apenas queremos que você nos diga, 
novamente, para que possamos publicar num 
jornal de uma comunidade católica, lá na cida-
de de São Paulo, no Brasil.

Melânia - Ah!  Bem, então eu conto novamen-
te. O que você quer saber?

Informativo - O que aconteceu no dia 19 de 
setembro de 1846?

Melânia - Nós vimos a Bela Senhora!

Informativo - Nós, quem?

Melânia - Eu e Maximino. Aquele menino cha-
to, sem educação. A Bela Senhora estava fa-
lando	comigo	e	ele	ficava	brincando	o	tempo	
todo com seu chapéu. Um chapéu horrendo.

Informativo - Vocês não eram amigos?

Melânia -  Que nada! A gente se conheceu no 
dia anterior ao da aparição da Bela Senhora. 
Nós fomos contratados pelo Sr. Pedro Selme 
para cuidar do gado dele. Eu pensava que 
fosse um monte de bois e vacas. Mas eram 
apenas	oito	vaquinhas.	Eu	tinha	que	cuidar	de	
quatro e o Maximino de outras quatro. Só que 
ele levou uma cabra feia e mais um cachorro 
vira lata, chamado Lulu. Eu temia que aquele 
cachorro fosse assustar as vacas. Mas isso não 
aconteceu. 

Informativo - Voltemos ao dia 19 de setem-
bro.

Melânia - Pela manhã nós subimos a monta-
nha, cada um de nós conduzindo sua tropa. 
Era um sábado ensolarado e muito bonito. Era 
outono, mas ainda estava quente. Por volta do 
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meio dia, isso mesmo, nós ou-
vimos os sinos da igreja da vila 
tocarem o “Ângelus”, nós leva-
mos o gado para tomar água na 
fonte dos animais. Todo mun-
do conhece esse lugar; depois 
disso, nós levamos o gado para 
uma pequena pastagem na en-
costa do Monte Gargás. Fazia 
mais calor. Enquanto as vacas 
pastavam, nós voltamos ao 
vale e aproveitamos para almo-
çar; só pão e queijo. Descemos 
um pouco mais pela montanha 
e atravessamos o riacho que 
desce ao vale. Ali perto tem uma fonte de 
água que só aparecia quando as neves derre-
tiam.	Depois	desse	dia,	começou	a	jorrar	água	
e nunca mais secou. 

Informativo - Por que nunca mais secou?

Melânia - Olha, eu não sei. Só sei dizer que a 
fonte nunca mais secou!

Informativo -  E depois?  O que aconteceu?

Melânia – Depois, nós cochilamos e após des-
pertarmos, fui pegar a minha mochila e no 
meio do caminho eu vi um clarão. Fiquei com 
medo e chamei Maximino, que veio corren-
do com seu bastão de pastor. A luz começou 
a	se	agitar	e	eu	fiquei	com	mais	medo	ainda	
e deixei cair o meu bastão. O clarão se abriu 
e apareceu uma Bela Senhora, sentada, a ca-
beça entre as mãos, cotovelos apoiados nos 
joelhos.  Ela estava muito triste.    

Informativo - Quem era essa Senhora?

Melânia - Na hora a gente não sabia, depois a 
gente veio a saber que era Nossa Senhora, a 
Mãe de Jesus.    A gente a chamava de a “Bela 
Senhora”, porque ela era muito linda. E ela 
nos chamou para perto dela.

Informativo	-	Continue	seu	relato.

Melânia - A gente percebeu que ela chorava, 
chorava bastante, embora sua voz fosse como 
uma	música.	A	gente	ficou	bem	juntinho	dela.	
Se alguém quisesse passar entre nós e ela não 
conseguiria.	Tinha	um	vestido	comprido,	um	
grande avental e um lenço cruzado e amarra-
do às costas e uma touca de camponesa na 

cabeça.	E	ainda	na	cabeça	tinha	
rosas em forma de coroa. Ou-
tras rosas bordavam o lenço e 
enfeitavam o seu calçado. So-
bre os ombros carregava uma 
grande corrente e uma outra 
corrente, bem menor, tendo 
sobre	o	peito	um	crucifixo	bri-
lhante, que era o próprio Jesus, 
tendo de um lado um martelo e 
de outro uma torquês. 

Informativo - O que mais ela 
disse?

Melânia - Ela deixou uma men-
sagem muito bonita para nós. Apontou as 
nossas falhas, disse que a gente não respeita-
va	mais	seu	filho,	que	a	gente	blasfemava,	que	
não cuidávamos da terra. Disse que a gente 
não respeitava o domingo. Depois ela pergun-
tou se a gente fazia bem nossas orações. Nós 
envergonhados,	tivemos	que	dizer	que	não	fa-
zíamos	não.	Ela	então	insistiu	para	que	fizés-
semos mais e bem-feita nossas orações.  Eu 
gostei disso. Depois pediu que a gente anun-
ciasse isso a todo o povo.

Informativo - Quem é esse povo?

Melânia - Sei lá. Acho que é todo mundo.

Informativo - Foi fácil anunciar isso para todo 
o mundo?

Melânia -	Foi	nada.	Foi	muito	difícil.	Ninguém	
acreditava muito em nós. O prefeito até me 
ofereceu	uma	moeda	de	ouro	para	eu	ficar	ca-
lada.	Mas	eu	não	me	calei.	Preferi	ficar	sem	a	
moeda mas contar tudo o que a Bela Senhora 
pediu.

Informativo - Está faltando você dizer como 
terminou esse encontro.

Melânia - Ela foi subindo uma ladeira. No 
topo da ladeira ela se ergueu, mais ou me-
nos um metro de altura. Nós a seguimos. Aí 
ela olhou para o céu, olhou de volta para nós 
e foi desaparecendo aos poucos.  Maximino, 
aquele moleque ainda quis pegar uma rosa do 
sapato dela, mas não conseguiu. Nessa hora 
eu   pensei que ela fosse uma santa. O resto 
você já sabe.
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