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EM FEVEREIRO TEM CARNAVAL... E MUITO MAIS
As crianças retornam às aulas, os pais retornam das férias.
Aos poucos, a comunidade retoma o ritmo normal de celebrações, reuniões, e tudo mais. Bom ano a todos.

PREPARAÇÃO PARA A
QUARESMA

Padre Luciano Batista, nosso Vigário
Paroquial, nos fala sobre a Quaresma.

DEDETIZAÇÃO

Tudo foi dedetizado. O CPAE está atento às necessidades da comunidade.

CURSO DE FORMAÇÃO PARA
CATEQUISTAS

Inicia-se em março, os interessados
podem procurar os plantonistas durante as inscrições para a catequese
ou a Secretaria Paroquial.
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ESTACIONAMENTO

T

recho de uma homilia que merece nossa reflexão: “Os cristãos preguiçosos, os
cristãos que não têm vontade de ir avante, os
cristãos que não lutam para fazer as coisas
mudarem, coisas novas, coisas que fariam bem
a todos se mudassem. São os preguiçosos, os
cristãos estacionados: encontraram na Igreja
um belo estacionamento. E quando digo cristãos, digo leigos, padres, bispos… Todos. E
como existem cristãos estacionados! Para eles,
a Igreja é um estacionamento que protege a
vida e vão adiante com todas as garantias possíveis”.
Quem não gostar pode reclamar com o
Bispo de Roma, pois estas palavras são
dele durante a Missa matutina na Casa
Santa Marta na terça-feira dia 17/01/2017.
Fazendo exame de consciência será que a
carapuça não serviria em nós? Ouvi, certa
vez, que se ficássemos vários dias dentro
de uma garagem não nos tornaríamos um
carro. O mesmo ocorre com quem acredita que apenas ficar dentro da igreja,
imóvel, lhe transforme em cristão, atenda
aos ensinamentos de Jesus Cristo ou seja
suficiente para a sua salvação. Veja o que
o Papa Francisco diz na homilia durante
a missa de Domingo dia 08/01/2017 na

Q

Capela Sistina:
“A fé não consiste em recitar o
«Credo» aos domingos, quando
vamos à Missa:
não é só isto”.
Precisamos
testemunhar
nossa fé com
oração e obras.
A palavra paróquia é um termo derivado do grego
“paroikia” que pode significar a “segunda
casa”. Devemos nos esforçar em cuidar da
nossa “segunda casa”, pois ela também
precisa de reparos, manutenção e condições de atender a todos com dignidade.
Ser dizimista é a alegria de poder partilhar um pouco do muito que recebemos
conforme a generosidade do nosso coração. Então, vamos colocar nosso bloco na
rua, brincando com saúde e respeito ou
fazendo um retiro de oração! Um alegre
Carnaval para todos nós, juntos, misturados e felizes!
José Carlos Avila Aira
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor

ueridos Irmãos e irmãs, após um
período de “stand by” para alguns,
marcado por férias, viagens, ou mesmo
um pequeno recesso profissional, enfim,
estamos iniciando fevereiro. Mês em que
reiniciamos, entre outras coisas, as nossas
atividades pastorais. É certo que alguns
dirão: “o ano só começa verdadeiramente após o Carnaval”; claro que essa não
é a realidade da grande maioria do nosso
povo que batalha de janeiro a janeiro.
Para nós, Missionários Saletinos, o mês
de janeiro é marcado sempre pelo Retiro
Espiritual e pela Assembleia Provincial. É
um período de encontro de todos os religiosos que exercem seu ministério, nos
mais longínquos rincões deste nosso país
e também, de outros que, embora sejam
de nossa província brasileira, exercem
seu ministério no além mar. Primeiro, um
período de 4 dias de oração e intimidade
com Deus, em seguida, acontece nossa
Assembleia, onde após um tempo de reflexões e estudos, acontecem as decisões
para o ano em curso. Entre as decisões
tomadas pelo Conselho Provincial para o
ano 2017, estava a transferência do Padre

Bolivar Hauck,
que tanto contribuiu com o nosso santuário nos
últimos 04 anos.
Padre Bolívar irá
servir à Casa de
Formação (seminário) onde residem os nossos
estudantes que
se preparam para
o sacerdócio.
Renovamos o nosso convite a todas as lideranças e outros irmãos que ingressam
neste ano em nossas atividades pastorais
muita força e perseverança unidos pela
fé e devoção a Nossa Senhora da Salette.
Ao Padre Bolívar, desejamos sucesso na
nova missão. Que este ano mariano, nos
ajude a, seguindo o exemplo de Maria,
estarmos atentos aos desígnios de Deus.
Nossa Senhora da Salette, reconciliadora
dos pecadores, rogai sem cessar por nós,
que recorremos a vós.
Pe. Marcos Almeida, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

UMA ALEGRIA QUE DEVE SER PARTILHADA....

O

santo Evangelho proclamado
no segundo domingo do tempo comum, no corrente ano,
qualifica João Batista como o ‘apresentador’, a testemunha de Jesus. João
está às margens do Rio Jordão convidando as pessoas à conversão e batizando todos os que acolhem o convite
para uma vida nova. João era um
homem austero e sério, mas quando
João vê Jesus chegar é tomado de uma
alegria nova que o leva espontaneamente a apresentar a todos o Cordeiro
de Deus que avista de longe. Foi muito grande sua alegria de estar, finalmente, diante daquele que esperava a
anos, desde quanto tinha exultado no
seio de Isabel (Lc 1,44). E João não
para neste encontro, seu testemunho
continua no dia seguinte, quando exclama outra vez: “Eis o Cordeiro de
Deus” (Jo 1,36).
A alegria de São João de estar diante do Filho de Deus contagiou seus
discípulos, dentre eles, André, que
foi o primeiro a decifrar o anúncio,
traduzindo-o noutro, ao informar o
seu irmão Simão Pedro sobre o que
acontecera: “Encontramos o Messias”
(Jo 1,41). Contemplando o testemunho de São João devemos voltarmos
para o dia de hoje. Todos os domingos
temos a alegria de estar diante do Filho de Deus, na Santa Missa. São João

Paulo 2º diz: “Quão eloquente é o fato que toda
vez que participamos da
Santa Missa ouvimos
as palavras pronunciadas por João no Jordão,
- Eis o Cordeiro de Deus
- quando devemos aproximar-nos para receber
Cristo nos nossos corações com a Comunhão eucarística! ” (Cf. Homilia
18.01.1981)
Ver pela fé Jesus na santa Missa como São João
o viu no Jordão nos faz
transbordar de alegria
e gratidão, e esta alegria é participada
por nós sempre e exclusivamente por
obra de Jesus Cristo — o Cordeiro de
Deus. Esta alegria é fonte de missão,
porque nos dá a graça de ver o Senhor
e testemunhar o que vimos. A alegria
de João foi missionária, encantou o
discípulo que se tornou missionário.
O encontro com Jesus gera uma alegria que por si mesma é missionária, porque esta alegria “baseia-se no
amor do Pai, na participação no mistério pascal de Jesus Cristo que, pelo Espírito Santo, faz-nos passar da morte
para a vida, da tristeza para a alegria,
do absurdo para o sentido profundo

da existência, do desalento para a esperança que não engana. Esta alegria não é
um sentimento artificialmente provocado
nem um estado de
ânimo passageiro. O
amor do Pai nos foi
revelado em Cristo
que nos convida a
entrar em seu reino.
Ele nos ensinou a
orar dizendo ´Abba,
Pai´. (Rm 8,15; cf. Mt
6,9; cf. DAp. 17).
O ano pastoral está
apenas começando e qual será nossa
alegria neste ano? Qual será nosso
tesouro? Qual será nossa prioridade?
“Não temos outro tesouro a não ser este.
Não temos outra felicidade nem outra
prioridade que não seja sermos instrumentos do Espírito de Deus na Igreja,
para que Jesus Cristo seja encontrado,
seguido, amado, adorado, anunciado e comunicado a todos, não obstante todas as
dificuldades e resistências. Este é o melhor
serviço – seu serviço! – que a Igreja tem
que oferecer às pessoas”. (DAp. 14)
Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal para a Região Sant`Ana

PENSAMENTOS
“O que não se puder contar como se fez, não se deve fazer; porque, se há razões para não se poder contar, essas são as mesmas
razões para não se fazer”. (Emanuel Kant)
“Quando nosso foco está apenas no resultado, não temos ilusão de ótica; temos ilusão de ética”. (Mario Sergio Cortela)

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

vendas@tejo.com.br

Fones: 3228-0802
3228-0345
Fax: 3227-2731
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RASGAI O VOSSO CORAÇÃO E NÃO AS VOSSAS VESTES (Jl 2, 13)

O

tempo da Quaresma é o período do ano litúrgico no qual
os cristãos se preparam para a
grande festa da Páscoa. Quaresma é a
designação de quarenta dias. O número
quarenta é bastante significativo dentro
das Sagradas Escrituras. O dilúvio teve
a duração de quarenta dias e quarenta
noites e foi a preparação para uma nova
humanidade.
Durante quarenta anos o povo hebreu
caminhou pelo deserto rumo à terra prometida. Antes de receber o perdão de
Deus, os habitantes da cidade de Nínive
fizeram penitência por quarenta dias. O
profeta Elias caminhou quarenta dias e
quarenta noites para chegar à montanha
de Deus. Preparando-se para cumprir
sua missão entre os homens, Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta
noites. Moisés fez o mesmo.
A palavra Quaresma vem do Latim
“quadragésima” e é o período de 40 dias
que começa na Quarta-feira de Cinzas
e encerra nos dias que antecede à Páscoa. Para os cristãos, representa um momento de reavaliação de sua conduta,
recordando os 40 dias que Jesus jejuou
no deserto. Neste tempo forte da graça
de Deus somos convidados à conversão,
ao arrependimento de nossos pecados e
à mudança pessoal e comunitária. Ao
longo deste tempo, sobretudo na liturgia
do domingo, fazemos um esforço para
recuperar o ritmo e estilo de verdadeiros fiéis. Devemos viver como filhos de
Deus.
A cor litúrgica deste tempo é o roxo, que
nos recorda a penitência. É o tempo de
revisão da vida pessoal, mas, também
traz um convite à reflexão da vida em
comunidade, para que mudando aquilo

que impede uma vida
comprometida, possamos nos preparar para
celebrar dignamente
o mistério pascal. É
durante a celebração
da Quaresma que Jesus nos faz seu apelo
para o compromisso
com sua Palavra e
para com o próximo,
nosso irmão. Somos
convidados a praticar
os valores e atitudes
cristãs que nos ajuda
a parecer mais com
Cristo, já que por ação do pecado, nos
afastamos de Deus. Sendo assim, a Quaresma torna-se um tempo de Reconciliação, onde devemos retirar dos nossos
corações o ódio, a raiva, a mágoa e tudo
que impede o nosso amor a Deus e aos
irmãos. Neste tempo podemos aprender
a conhecer e a apreciar a Cruz de Cristo.
Com isto aprendemos também a carregar nossas dificuldades e fraquezas,
para celebrar a Ressurreição do Senhor.
Durante esses quarenta dias, que tem
como fundamento Bíblico, além dos já
citados, mas sobretudo os quarenta dias
que Jesus passou no deserto antes de
começar sua vida pública, a Igreja nos
propõe a Campanha da Fraternidade,
nos ajudando assim a sermos solidários e comprometidos com uma causa
social. Neste ano a proposta da Igreja é
refletir o tema “Fraternidade: biomas
brasileiros e defesa da vida” e o lema
“Cultivar e guardar a criação” (Gn 02,
15). Como a Quaresma é um momento
oportuno de conversão, refletir um tema
social é justamente uma ocasião de nos
educar para a vida fraterna, com base na

justiça e no amor, que
são as exigências central de Jesus no evangelho.
Outros apelos também são feitos neste
tempo para nós sermos mais sensíveis à
conversão. Temos os
exercícios quaresmais
como o jejum, a moderação e, sobretudo,
a oração de forma
intensa e comprometida com a realidade
em que vivemos. O jejum pode ser uma
coisa boa e Deus se agrada quando nos
arrependemos de hábitos pecaminosos.
No entanto, arrepender-se do pecado é
algo que devemos fazer todos os dias
do ano. Embora é necessário lembrar
que todos os exercícios espirituais da
quaresma, deve ser realizado com humildade e de coração sincero, jamais a
quaresma deve ser momento de se gabar
de sacrifícios ou tentar ganhar favores
de Deus.
É indispensável que recuperemos também a Quaresma como tempo ideal de
fazer a preparação final dos catecúmenos, que serão batizados na Vigília Pascal. Portanto, concluímos que a Quaresma é um “sinal de Salvação, tempo
de purificação”, pois, nesse período, a
vida pessoal e comunitária é renovada
por todos os meios eficazes que a Igreja
disponibiliza.
Como Jesus no deserto, que também
nós passamos a vencer as tentações atuais do ter, poder e prazer.
Padre Luciano Batista, ms

Que tal seu
anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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Chapel News
Página quase independente; diferente, que é da gente. Leia e passe para frente!

N

DEUS GOSTA DE VOCÊ?

ão gosta! Porque Deus lhe
ama!
Existe
uma grande diferença entre gostar e amar.
Gostar é como chupar
uma fruta doce, que
saboreamos até o fim
e depois; o que restou,
jogamos fora. Amar é
sublime. É doar-se ao
amado, é querer o seu
bem; por isso chamamos a quem amamos de
“meu bem”. Assim, Deus
nos ama e nos amou até dando a vida por nós. O Papa
Bento XVI redigiu sua primeira Encíclica exatamente
sobre o amor. Deus Caritas
est! São 30 páginas que nos
levam ao entendimento do
amor que Deus tem por nós,
dividido em três dimensões.
Inicialmente o Santo Padre
nos alerta que a palavra
“amor” é empregada exaustivamente para significados
completamente diferentes.
O Papa nos ensina a diferenciá-los por sentimentos,
auxiliando-se de palavras
em Grego: EROS, FILIA e
ÁGAPE.
EROS, de erótico, é um
sentimento instintivo, da
perpetuação da espécie, que
nos impele a reprodução. É
a atração natural entre sexos opostos. Este sentimento apaixona, inebria, não
tem lógica e quando não é

sexo pago e mercantil, nos
eleva, a seu ápice, próximo
do divino.
FILIA, é o que se sente, reciprocamente, pelos mais
próximos: avós, pais, filhos,
irmãos, netos, noras, genros
e velhos amigos. É um sentimento diferente do amor
conjugal.
Finalmente o ÁGAPE; este
sim, é divino. É o amor que
Deus tem por nós, e nós deveríamos ter por Ele. É a
somatória dos amores, conjugal, filial e angelical, vide
Cântico dos Cânticos, para
nos aproximarmos mais da
mensagem do Papa Bento
XVI. Leiamos, com vagar,
a encíclica Deus é Amor,
que podemos resumir na
antológica pergunta que Jesus fez a rodos nós: Tu me
amas?
João Bosco, lis

ACONTECEU
Em dezembro – Adquirimos
um teclado novo e doamos o
“velhinho” para a irmã Maria
Sizilo. Lançamos a campanha
do fiel benfeitor; a resposta
foi ótima! O objetivo foi obter recursos para as obras de
caridade e manutenção, independentemente dos recursos
do Dízimo. Como sabemos, a
Capela é mantida por aproximadamente 450 fiéis; correspondente à cerca de 100 famílias. Destes grupos familiares,
40 já aderiram aos convites
distribuídos em forma de carnê, no valor de R$ 300,00,
a ser pagos em 3 parcelas
mensais de R$100 ,00 – a
partir deste mês, com direito a um sorteio de brinde. Já
recebemos sugestões para
que os demais fiéis possam
doar a metade desse valor
e, ainda assim, serem considerados Benfeitores; vamos
atendê-los.

Em janeiro – Férias, Capela
fechada, missas no santuário.
Obras: foram instaladas mais
duas câmeras; agora temos
seis; embutidas as fiações dos
ventiladores; instalado encanamento para colocação de filtro purificador de água; substituição de parte do vigamento
do telhado; pintura dos forros
de madeira com tinta ante chama; pintura da área interna,
(barras douradas e paredes
brancas. Agora só falta pagar,
ainda bem que você ajudou.

VAI ACONTECER
Em fevereiro:
Dia 1º - quarta-feira – Retorno às Atividades.
Dia 04 - Sábado, 15h – Reunião da Equipe de
Assuntos Financeiros.
Dia 08 - quarta-feira – 20h - Reunião do nosso
conselho.
Dia 15 - Domingo – Último dia das inscrições
para adesão a Fiel benfeitor e data de vencimento
do primeiro pagamento aos que optaram pelo
parcelamento.
Em março:
Dia 01 – Quarta-feira de Cinzas;
Em abril:
Dia 14 – Sexta-feira Santa
Dia 16 – Domingo de Páscoa, após a missa, sorteio
dos carnês arte sacra).
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Comunidade em Revista
RETIRO PROVINCIAL DOS MISSIONÁRIOS
SALETINOS

N

ovamente
Curitiba
abrigou os Missionários Saletinos de todo o
Brasil para realizar o Retiro
Anual. No Instituto Salette,
que se prepara para uma
grande reforma, visando
dar, num futuro bem próximo, uma acolhida melhor

ASSEMBLEIA ANUAL DOS MISSIONÁRIOS
SALETINOS

e m ais ampla, os Missionários Saletinos tiveram seu
Retiro Anual, momento de
reflexão e de estudos. Os
reflexos desse momento de
espiritualidade, certamente, serão percebidos nas comunidades saletinas.

L

REUNIÃO SEMESTRAL DA COORDENAÇÃO
NACIONAL DOS LEIGOS SALETINOS

D

e 25 a 26
de janeiro passado, no
Instituto Salette,
em Curitiba-PR,
transcorreu
a
reunião semestral da Coordenação Nacional
dos Leigos Saletinos do Brasil.
Nessa oportunidade fez-se um balanço das
atividades dos leigos saletinos durante o passado e se
projetou o III Encontro Nacional dos Leigos Saletinos
do Brasil, que acontecerá
de 02 a 05 de novembro de
2017, em Várzea Grande –
MT. As definições já foram
tomadas e serão repassadas

6

ogo em seguida ao Retiro Anual, os Missionários Saletinos participaram
da 47ª. Assembleia Anual
da Província da Imaculada
Conceição. Momento de
decisão, de propostas, de
estudos, de reciclagem, de
redirecionamento. Momento de renovação de votos,
provisórios e perpétuos.
Momento de colhida aos
novos sacerdotes saletinos:
Padre Tiago e Claudir, que
se ordenaram em janeiro
passado, de Jean, que se
ordena neste mês. Padre

Jean virá para São Paulo,
para trabalhar na Casa de
Formação, que acolhe dez
novos seminaristas, e para
onde irá nosso querido
Padre Bolívar Hauck, que
continuará sua missão de
Ecônomo da Comunidade
Saletina de São Paulo e acumulará as funções de Mestre Formador. Certamente,
sangue experiente e sangue
novo, darão um caráter de
formação excelente. Nossas
orações reforçarão a missão
desses religiosos saletinos,
mestres e alunos.

DEDETIZAÇÃO GERAL

O

a todos os leigos saletinos,
sendo que os preparativos
para o Encontro Nacional já
estão em andamento. Será
um encontro para cerca de
160 pessoas, entre participantes, palestrante e convidados. À medida que os
preparativos sejam concluídos, este Informativo fará a
divulgação.

CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos
Administrativos e Econômicos, sempre atento às necessidades da Comunidade, promove, anualmente,
uma dedetização geral no
complexo de edificações do
Santuário. Todas as áreas
são dedetizadas,
atendendo, dessa
forma, as necessidades comunitárias e a legislação dos órgãos
competentes. A
época escolhida
é sempre o mês
de janeiro, quando se aproveita o

baixo fluxo de paroquianos
e demais pessoais durante
os dias de semana. Dado
às várias áreas existentes,
neste ano, a dedetização foi
feita por etapas, começando
pela Casa Paroquial e pela
Loja, e, em seguida, foi feita
nas demais áreas.

P

A MONTANHA ILUMINADA

ESCOLA DE TEOLOGIA PARA LEIGOS

adre Ático Fassini nos brinda com
uma nova obra de arte:
A Montanha Iluminada, livro publicado pela
Editora Paulinas, estará
à venda, a partir deste
mês, nas melhores livrarias do país, inclusive na
nossa.
Resultado de um extenso trabalho de pesquisa,
o livro nos mostra o interior do Fato e da Mensagem Reconciliadora
de Maria em La Salette,
tornando-se leitura obrigatória para os saletinos.
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.

SEMANA CATEQUÉTICA 2017
A Arquidiocese de São
Paulo, através da Regional Episcopal de San
t’Ana promove neste
mês a Semana Catequética de 2017, sob o tema:
Catequese e Missão. O
evento acontece entre os
dias 07 e 10 deste mês,
no Auditório da Cúria
Regional, situada à Av.

Marechal Eurico Gaspar
Dutra, 1870 – Parada Inglesa. Não há necessidade de inscrição prévia, e
a participação não terá
custos financeiros. Excelente oportunidade para
os catequistas, principalmente, se atualizarem
sobe o tema, sempre importante.

V

árias turmas estão em formação para este ano. Ainda
há vagas. O Centro de Formação Pastoral Frei Galvão,
da Cúria Regional de Sant’Ana, 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 mensalidade, 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
O ano letivo começará em 07 de março deste ano. A
inscrição poderá ser feita diretamente na Secretaria do
Centro de Formação Frei Galvão. Maiores informações a
respeito, poderão ser obtidas na Secretaria Paroquial ou
na Loja La Salette.
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Lingua Portuguesa

esta edição abandonamos, por ora, a gramática, e discorremos sobre
conceitos. De uns tempos para
cá, nós, brasileiros, estamos
vivendo tempos de definições
e posicionamentos. Nunca, na
História deste país, se discutiu
tanto política, governo e outros
tais. Muitos não entendem as diferenças
entre Estado, Governo e Nação. Permitimo-nos tentar esclarecer.
Estado é a unidade administrativa de um
território; assim, não existe Estado sem território. O Estado é formado por um conjunto de instituições públicas que organizam,
representam e atendem – ao menos procuram atender – os anseios da população que
habita seu território. Por exemplo, o Estado
Brasileiro é formado pelo Governo, pelo
Congresso Nacional, pelo Judiciário, pelas
escolas e hospitais públicos, creches, forças armadas, etc.
Governo é uma das instituições que formam o Estado, e tem a função precípua de
administrar o Estado. O Governo é transitório.
O conceito de Nação abrange a identidade,

P

SONETO À
DINAMENE
Luiz Vaz de Camões

a cultura e os aspectos históricos de um povo que partilha dos
mesmos costumes, características, idioma, tradição, etc. Mesmo com a amplitude e as características regionais, temos uma
Nação Brasileira.
Os judeus, após a destruição de
Jerusalém, em 70 d.C, pelos romanos, perderam seu Estado e
seu Governo, ainda que tenham
se conservado como uma Nação.
A partir de 1948, passaram a ter,
novamente, seu território, portanto seu Estado e seu Governo.
Os curdos, povo que habita algumas regiões do Oriente Médio,
representam a nação curda, mas
não têm seu Estado, seu próprio
território; e seu governo se dá de
forma mais tribal.

Se lá no assento etéreo, onde subiste,
Memória desta vida se consente,
Não te esqueças daquele amor ardente
Que já nos olhos meus tão puro viste.

Livro do Mês

ublicado pela Editora Paulus, apresentamos o livro “Jesus, Libertador
da Mulher”, escrito pelo Padre Emile Eddé, libanês de nascimento, cidadão do
mundo pelos estudos e trabalhos desenvolvidos em vários países. No livro, Padre Emile
percorre etapas valiosas, reunindo profundidade e seriedade em suas palavras sobre a mulher nas antigas civilizações e no Evangelho,
sobre o tema da libertação da mulher, do qual
Jesus foi o grande precursor. Vale a pena ler.
À venda na loja La Salette.

E se vires que pode merecer-te
Alguma coisa a dor que me ficou
Da mágoa, sem remédio de perder-te.
Roga a Deus, que teus anos encurtou,
Que tão cedo de cá me leve a ver-te,
Quão cedo de meus olhos te levou.
(*) Dinamene, jovem chinesa, foi o grande amor
de Camões.

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

2574-9465
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Alma minha gentil que te partiste
Tão cedo desta vida descontente,
Repousa lá no céu eternamente
E viva eu cá na terra sempre triste.

Santos do Mês

Gizela
Dia 01

SANTA VERIDIANA

V

eridiana nasceu em 1182, na
Itália, e pertencia a uma família nobre e rica, os Attavanti.
Era tão querida que, durante a vida,
recebeu a visita de Francisco de Assis. Sempre usou a fortuna da família
em favor dos pobres. Certa vez, um
de seus tios muito rico, deixou grande parte das colheitas de suas terras
aos seus cuidados. Era um período de
carestia, e sem pensar nos pobres, ele
vendeu toda a colheita. Isso incomodou Veridiana e, quando o comprador chegou para retirar a mercadoria
o celeiro estava vazio. Ela tinha dado
tudo aos pobres. Furioso, o tio ordenou que ela solucionasse o problema
que tinha criado. No dia seguinte, na
hora marcada, o celeiro estava nova-

mente cheio. Foi um sinal da presença
de Deus na vida da jovem. Após uma
peregrinação ao túmulo de São Tiago
em Compostela, Veridiana decidiu-se
pela vida religiosa e reclusa. Para que
não se afastasse da cidade, seus amigos e parentes construíram, próximo
ao Oratório de Santo Antônio, uma
pequena cela com uma única janela,
por onde ela assistia à missa e recebia suas raras visitas e refeições. Lá,
em penitência e solidão, ela viveu por
34 anos. Em 1º de fevereiro de 1242, a
morte de Veridiana foi anunciada pelos sinos de Castelfiorentino, que repicaram sem que ninguém os tivesse
tocado. O culto de Santa Veridiana foi
aprovado em 1533 pelo Papa Clemente VII. No lugar de sua cela foi cons-

truída uma bela igreja onde se venera
sua antiga imagem ladeada por duas
serpentes que, segundo a lenda, teriam entrado para atormentá-la e para
pôr sua virtude à prova.

Dia 02

Dia 06

NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

SÃO PAULO MIKI E COMPANHEIROS

A

devoção a Nossa
Senhora dos Navegantes teve início
na Idade Média por ocasião das Cruzadas. Nesta
devoção, Maria também é
chamada de “Nossa Senhora Estrela do Mar”, aquela
que protege os navegantes,
mostrando-lhes sempre o
melhor caminho e um porto seguro. Antes de atravessar o Mar Mediterrâneo,

em direção à Palestina, os
navegantes participavam
da Santa Missa e pediam
a proteção de Maria. A
devoção começou a ser difundida pelos portugueses
e espanhóis na época das
grandes navegações e dos
descobrimentos. Quase todos os barcos traziam uma
imagem de Nossa Senhora
dos Navegantes entalhada
na proa, com uma lâmpada
de fogo que os marujos
nunca deixavam apagar.
A tradição foi mantida entre os marítimos e
entre os pescadores litorâneos, principalmente
nas terras colonizadas
por Espanha e Portugal.
Grande foi o número de
capelas, igrejas e santuários que surgiram nas
regiões pesqueiras, particularmente no Sul do
Brasil. Nossa Senhora
dos Navegantes é a padroeira dos navegantes
e de todos os viajantes.

P

aulo
era
membro
da nobre família Miki, um
clã
Samurai
da Província
de Harima, Japão. Foi educado no colégio jesuíta de
Anziquiama e
ingressou na
Companhia de Jesus em
1580. Foi o primeiro sacerdote jesuíta em sua pátria. Ficou conhecido como
pregador e evangelista e
foi preso pelos oficiais de
Toyotomi Hideyoshi, o
Shogun ou Governador do
Japão. O castelo da família
Miki foi tomado por Hideyoshi, quando ele consolidava seu poder. Em 1597,
Paulo e seus 25 companheiros foram levados para a
colina Nishizaki, em Nagasaki. Lá foram crucificados
e tiveram seus abdomens
perfurados por lanças. O

martírio foi testemunhado
por centenas de pagãos japoneses e por alguns cristãos. Os mártires cantaram
o “Te Deum” e, ainda na
cruz, Paulo fez seu último
sermão. A colina onde eles
foram martirizados é chamada de “A Colina dos
Mártires”. Mais tarde, uma
cruz de pedra foi erguida e
26 árvores foram plantadas
para lembrar o acontecido.
Os mártires foram canonizados no Domingo de Pentecostes de 1862, pelo Papa
Pio IX. Em 1637, outros
37.000 cristãos foram sacrificados na mesma colina.
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ASPECTOS DA IDENTIDADE DA IGREJA CATÓLICA

esmo admitindo a existência de
outras igrejas cristãs, devemos
reconhecer que a Igreja Católica foi constituída por Jesus Cristo. As
demais “igrejas” surgiram muito tempo
depois, fundadas por lideranças diversas.
O primeiro grande cisma, do qual surgiu
a Igreja Ortodoxa Oriental, aconteceu no
século IX. No século XVI houve a Reforma
Protestante, que deu origem às Igrejas Luterana e Anglicana, dentre outras. Nas últimas décadas emergiram os movimentos
de matizes pentecostal e neopentecostal,
que têm gerado várias igrejas.
Diante desses fatos, gostaria de apresentar, brevemente, alguns aspectos da identidade da Igreja Católica Apostólica Romana. Começo dizendo que Jesus Cristo,
Senhor dos céus e da terra, fundou uma
única igreja, e não duas. Nossa Igreja é a
única que possui todos os elementos da
Igreja de Jesus, que se encontram no Novo
Testamento. São eles:
1 – A mesma Fé – Em qualquer parte do
mundo os católicos professam o mesmo
Credo. O Credo é o símbolo do catolicismo, pois expressa, de forma sintética, os

O

CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos Administrativos e Econômicos, através de sua coordenação, passa, a partir deste mês, a divulgar à toda
comunidade suas atividades. Um dos
grandes desafios da atualidade é o de informar com precisão e, em tempo hábil,
o que está acontecendo em nossa Paróquia. Esperamos, com esta coluna, divulgar, aprofundar e consolidar o CPAE e,
para tanto, começamos por apresenta-lo.
O patrimônio de nosso Santuário é de
responsabilidade direta do Reitor do
Santuário, com a direta colaboração da
Comunidade Religiosa e do CPAE, que
se tornam corresponsáveis pelas decisões e ações implementadas. Entendese como patrimônio paroquial todos
os bens do Santuário, isto é, todos os
ativos existentes, inclusive os de ordem

principais mistérios de nossa fé.
2 – Os Sete Sacramentos – Encontram-se
no Evangelho, de forma explícita ou implícita. A maioria das religiões cristãs não
possui sete sacramentos.
3 – A sucessão do colégio apostólico, na
sua dimensão episcopal – Os Apóstolos
foram substituídos por outros bispos, o
que desencadeou um processo de sucessão apostólica permanente, até os dias de
hoje. Sem o Sacramento da Ordem não
existe episcopado. E, segundo a tradição
da Igreja, somente homens são ordenados
sacerdotes e bispos.
4 – A sucessão do ministério petrino
exercido pelo Papa – Pedro foi o primeiro.
Francisco o atual (*). O Papa é sinal da unidade da Igreja, desejada por Cristo, quando disse: “Apascenta as minhas ovelhas”.

(Jo 21, 15-17) Em outra passagem, Jesus
falou: “Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja”. (Mt 16, 18-19) E,
em seguida, prometeu a Pedro as chaves
dos céus.
5 – O Ministério da Palavra – Os católicos têm, no magistério da Igreja, por meio
dos bispos, a autêntica interpretação dos
textos sagrados. Em outras denominações
cristãs, as interpretações, normalmente,
variam de pastor para pastor.
Podemos dizer que em nenhum outro lugar se encontra, como na Igreja Católica,
a plenitude dos meios salvíficos queridos
por Cristo.
(*) Na época, Bento XVI
Monsenhor Tarcísio Justino Loro
Publicado na revista Fátima – Comunidade em Ação, 03/2007

NOTÍCIAS DO CPAE
financeira. O CPAE se rege pelas normas
e orientações da Arquidiocese de São Paulo, da Província Imaculada Conceição dos
Missionários Saletinos no Brasil e do CSS
– Conselho Superior do Santuário.
Dentre suas principais funções destacamos: Zelar por todos os bens
do Santuário; Manter organizados e arquivados todos
e quaisquer documentos que
se refiram ao dia a dia do
Santuário; Gerir e administrar as contas bancárias como
regulamenta a Arquidiocese
de São Paulo; Apresentar
periodicamente ao CSS e ao
Reitor do Santuário, o relatório econômico-financeiro;
Cuidar das relações trabalhistas; Administrar a Secre-

taria do Santuário; Elaborar os planos
administrativo, econômico-financeiro e
a previsão orçamentária; Supervisionar
o orçamento e a contabilidade através de
balanços e balancetes; Definir a aquisição
de bens para o Santuário; Priorizar novas obras e manutenção; Emitir parecer
sobre contratos existentes
com o Santuário e seus fornecedores; e Prestar contas
à comunidade, o que faremos mensalmente, através
desta coluna. Na próxima
edição já estaremos falando de obras e de ações que
foram tomadas e/ou que
estão prestes a sê-lo.

ANDORRA
2206-4435
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Rui Verdasca & Nelson Moreira Junior
CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos Administrativos e Econômicos

DIÁLOGO COM O DIZIMISTA
Prezados Dizimistas, que a Paz esteja com todos.

S

eguindo o exemplo das primeiras comunidades cristãs
(At 2, 46-47), a comunidade se
reúne para partir o pão da Palavra
e da Eucaristia e perseverar na catequese e na prática da caridade. Na
celebração eucarística renova-se a
vida em Cristo. A eucaristia, na qual
se fortalece a comunidade dos discípulos, é para nossa paróquia uma
escola na qual se aprende o convívio
da vida cristã. Nela, juntamente
com a adoração e com a prática do
sacramento da reconciliação para
comungar dignamente, seus membros são preparados para dar frutos
permanentes de caridade, reconciliação e justiça para a vida do mundo
(Documento de Aparecida).
Ser Católico requer comprometimento absoluto com a causa do reino de Deus. Através de nossos pais,
padrinhos e madrinhas, amigos e
benfeitores, abraçamos nossa fé e
aprendemos que a vida em comunidade nos ajuda a alimentar e manter
nossa fé no Cristo Ressuscitado, de
forma livre, espontânea, viva e com
a alegria plena em nossos corações.
A caminhada de comunidade uma
vez entendida em seu sentido amplo, nos ajuda a melhor compreender
a faculdade do dízimo conforme as
Sagradas Escrituras. Entendemos
que de Deus tudo recebemos, entendemos que Ele, na prática, não precisa de nada que se refira a nossos
bens materiais. No entanto, fica claro que somos nós que precisamos de
meios materiais e financeiros para
anunciá-lo, na plenitude, a toda nos-

sa comunidade e, por consequência,
a todos cristãos.
Vivemos, em nossa vida cristã, constantes desafios e hoje, o nosso maior
desafio a doar-se um pouco para os
irmãos, num mundo que cada vez
mais nos torna individualistas onde
o sentido de comunidade, por vezes
fica esquecido. Participar na comunidade nos ajudará a entender o que
é ser Igreja Viva.
Nossa colaboração com o Dízimo
representa a expressão natural da
experiência maior da fé e da gratidão de cada membro para com
Deus de forma livre e generosa,
contemplado a partir de um contexto bíblico que nos mostra as dimensões religiosa, social e Missionária.
Convidamos todos de nossa comunidade a serem dizimistas. Muito
obrigado.
Rui Verdasca & Maria Aparecida
Pastoral do Dízimo

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
EM FEVEREIRO
01 Pedro Vieira Lima
02 Makoto Katsura
Regina Celia Teles Pires
Roseli Aparecida Marcos Gavaldão
Joaquim Celso Pinheiro
Manoel Lima da Silva
03 Ana Lucia Arruda Pedrosa
Rosana Ragazzi Rodrigues
04 Maria de Fátima da Cruz Torres
Suely Cestari
05 Sumiko Takiguti
06 Luiz Saula
Marlene de Lourdes J. Napolitano
Ana /Wilma Landi de Carvalho
Paulo Cesar Pereira Valente
07 Nelson Herrera
Nubia Gomes S. Andrade
08 Elma Santos Almeida
Gersonito Pereira Saldanha
Wilson da Cruz Ávila
Alessandra Delfino Cruz
Priscila Lopes Vieira
Sandra Maria Alvim Passos
09 Eraldo Ferreira dos Santos
10 Oswaldo Carvalho Ferraz
Marcos Pereira de Alencar
11 Celeste de Deus Leite
Joyce de Lourdes Morais
12 Claudete Alves Correa de Freitas
Luzia Puccetti Martins
Maria de Lourdes C. Ricetti
José Paulo Marin
13 Mauricio David M. das Neves
Carmem Bim Sarmenho
Miriam Lima Araújo
Margarida Sarafian Aristakessian
15 Marcelo Delfino Cruz
Leonardo Gimenes Sgubin
16 Isaura Natalle Hirsehorn
Alda de Jesus Alexandre
17 Aurora dos Santos de Souza
Diva Sanches Sevalhos
19 Marcelo Neuben Boltini
19 Francisco Denig
23 Datil Antunes de Carvalho
24 Shirlei Ferreira
26 Padre Luciano Batista
27 José Odílio Delfino Cruz
28 Andréa de Castro Correa
Capela Santa Cruz
06 Ana Wilma L. de Carvalho
10 Maria Luísa Cardoso Pacheco
Osvaldo Carvalho Ferraz
12 Elcio Valentini Reis
Maria Eugênia Arroyo
Yara Pereira Rondon
13 Antonio Costa Neto
15 Edilene de Cássia Franco
19 Gilberto Andrade Lourenço
24 Daniel Maria Ferreira
26 Homero Parenti Neto

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

ENTREVISTA COM MAXIMINO

E

sta entrevista é ficcional. As perguntas e
respostas foram tomadas com base na literatura existente e nos documentos oficiais
sobre o fato e a mensagem de Nossa Senhora
em La Salette, nos Alpes Franceses. E, logicamente, com um pouco de irreverência.
Informativo – Olá, Maximino! Como vai
você?
Maximino – Eu vou bem. E você quem é?
Informativo – Eu sou do Informativo Salette, um jornal da Paróquia Nossa Senhora da
Salette, em São Paulo, Brasil.
Maximino – Ah! Já sei. Foi você que fez
aquela entrevista com Melânia, no mês passado.
Informativo – Sim, fui eu. Você gostou da
entrevista?
Maximino – Para dizer a verdade, não. Não
gostei da entrevista. A Melânia criticou meu
chapéu, disse que era “horrendo” e que eu
era chato.
Informativo – Ora, Maximino. Você é inteligente e Melânia não quis ser indelicada; apenas refletia o pensamento de uma adolescente. Você sabe como são os adolescentes.
Maximino – Já passou. Depois que nós vimos a Bela Senhora, aprendemos a nos reconciliar com todos. Já estou plenamente
reconciliado com ela. E com você também. O
que você quer de mim?
Informativo – Quero entrevistá-lo. Para começar, seus dados pessoais.
Maximino – Meu nome é Maximino Giraud.
Nasci em Corps, perto da montanha da Salette, no dia 26 de agosto de 1835. Eu tinha
onze anos de idade quando eu e Melânia vimos a Bela Senhora. Ela era linda. Chorava
muito. Quando falava conosco nos transmitia tranquilidade, segurança, bem-estar. Foi
muito bom tê-la visto e conversado com ela.
Informativo – Fale um pouco mais de você.
Maximino – Minha mãe, Ana Maria Templier, morreu quando eu tinha apenas dezessete meses de vida. Meu pai, Germano
Giraud, casou-se novamente e minha madrasta não ligava muito para mim. Eu fui

crescendo assim, meio solto, fazendo
estripulias pela vizinhança. Meu pai
era trabalhador, tinha oficina de carroças. Passava os dias trabalhando e
nos bares da cidade. A Bela Senhora
dizia que “os homens culpavam seu
Filho, de tudo e viviam amaldiçoando
-o e falando mal de Deus”. Meu pai
era um desses homens. Tinha uma
vida sofrida, ficara viúvo e culpava
Deus por estes infortúnios.
Informativo – Qual foi sua reação ao
ver Nossa Senhora?
Maximino – Quem a viu primeiro foi Melânia. Nós víamos um clarão. Eu disse a Melânia que se “aquela coisa se mexesse” eu daria
nela com o cajado. Ao nos aproximarmos,
vimos uma Bela Senhora, sentada numa
pedra, a cabeça entre as mãos, os cotovelos
sobre os joelhos. E chorava, era uma imagem
muito triste.
Informativo – Você sabia que era a Nossa
Senhora que falava com vocês?
Maximino – Não, não sabia não. Na verdade, pensávamos que fosse alguma senhora
que tinha ido à montanha chorar porque
fora agredida pelo marido ou pelos filhos.
Ela falou conosco um tempão e durante todo
esse tempo não parava de chorar. Só depois,
quando a gente chegou à cidade e contamos
que tínhamos visto a Bela Senhora, foi que
a avó Pra disse que nós tínhamos visto uma
Santa, a Mãe de Jesus, pois “só existe Ela
nos céus nos quais o filho Jesus manda”. Se eu
soubesse, teria pedido a ela que nos levasse
consigo!
Informativo – Foi fácil convencer as pessoas
que vocês tinham visto Nossa Senhora?
Maximino – Claro que não. Muita gente dizia que a gente estava doida. Tivemos que
contar nosso relato dezenas de vezes. O
próprio Pároco de nossa aldeia ficou meio
desconfiado. Ouviu-nos com atenção, mas
ficou transtornado, não sabia bem o que fazer. Relatamos para o prefeito, e para outras
autoridades civis. Assim que a notícia se espalhou vieram jornalistas de outros lugares
e tivemos que contar tudo de novo. Tentaram nos fazer cair em contradição. Foi uma

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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chatice. O próprio bispo de Grenoble mandou alguns emissários para conversar com a
gente. Mas nós fomos firmes e mantivemos
nossa palavra. Relatamos tudo o que vimos
e ouvimos da Bela Senhora.
Informativo – Talvez você não saiba, mas
você e Melânia servem de exemplo hoje, ao
redor do mundo, onde existe uma comunidade saletina, existem leigos trabalhando
nessas comunidades, divulgando a mensagem e o fato da aparição de Nossa Senhora
em La Salette e, principalmente, sua mensagem reconciliadora.
Maximino – Olha só. Essa foi uma boa notícia. Saber que, de certa forma, fomos os
primeiros leigos saletinos nos alegra muito.
Informativo – Voltando à aparição, afora
o contato visual, da conversa que vocês tiveram com Nossa Senhora, o que mais lhe
impressionou?
Maximino – Hoje, posso dizer com segurança, que tanto Melânia quanto eu, fizemos
uma experiência com Deus, incrível. Deus
colocou no nosso caminho a mãe de Seu
Filho Amado. E nos escolheu para sermos
testemunhas desse fato. A Bela Senhora, eu
insisto em chamá-la assim, porque ela é realmente “Bela e Senhora” e nos acolhe como
só mesmo as mães são capazes de fazê-lo.
Nos conforta, nos educa, nos encaminha
para o serviço comunitário, nos fortalece.
Nos dá uma missão muito forte, que foi seguida por um montão de pessoas: divulgar
a mensagem e o carisma da Reconciliação.
Escrito por: Mario Apone, ls
Compilado por: Jorge Marquesi, ls

