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INÍCIO DA CATEQUESE

Para as três faixas etárias – crianças, jovens e adultos – começa o período
de Catequese neste ano.
VISITA AO SANTUÁRIO

D

uas paraguaias visitaram nosso Santuário e se
encantaram com a história da Aparição e da
Mensagem Reconciliadora de Nossa Senhora da Salette.

BRIGADA DE INCÊNDIO

A

tendendo orientação legal, o CPAE promoveu um
curso de brigadista de incêndio, curso homologado
pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
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ESTACIONAMENTO

egundo tradição brasileira, o ano
começa para nós logo após o Carnaval. Assim, Feliz Ano Novo... de novo!
Normalmente este espaço é ocupado
pelo José Carlos Ávila ou pela Raquel
Carone. Por alguns problemas de saúde
ficaram impossibilitados de manifestarem suas opiniões, sempre sinceras e
abalizadas. Já estão recuperados e, com
certeza, a partir do próximo mês, retornam a este espaço.
Quarta-Feira de Cinzas inicia o mês,
marcado pela Quaresma (na Edição
passada, Padre Luciano escreveu sobre
o assunto, que requer uma nova leitura)
e pela Campanha da Fraternidade que
neste ano tem por tema: “Fraternidade:
Biomas brasileiros e defesa da vida”
e por lema: “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2, 15).

da Mulher. Parabéns mulher,
que, além de
mulher, bonita
e maravilhosa,
é mãe, esposa,
companheira,
amante, trabalhadora, e capaz de exercer
muitas tarefas
simultaneamente. O mundo seria mais triste e feio sem
você, MULHER.
Dia 19 comemoramos Nossa Senhora da
Salette e de seu dileto esposo, são José.
No dia 24 celebramos o 77º. Aniversário
de fundação de nossa Paróquia. As Missas festivas ocorrerão no dia 26, no domingo subsequente. Bom mês a todos.

Entre crises e não crises, no dia 08 deste
mês comemoramos o Dia Internacional

Mário Apone
Redação

Palavra do Reitor

Q

uerido irmão e irmã, iniciamos este
mês de março marcado por três
grandes motivações religiosas em nossa
caminhada de fé. No dia primeiro fizemos a abertura do tempo litúrgico da
Quaresma com a Quarta-Feira de Cinzas. Este tempo litúrgico não é celebrada numa data fixa, visto que, a Páscoa é
a data de referência, para todo o período quaresmal e para outras celebrações
litúrgicas, Pentecostes, Corpus Christi, Santíssima Trindade. Explicando
melhor, a Festa da Páscoa é celebrada
sempre no primeiro domingo, seguinte à primeira Lua Cheia da Primavera
(para nós, isso ocorre no Outono). Assim sendo, marcamos os quarenta dias
que antecedem a referida festa com um
tempo marcado pela Penitência, Jejum e
Oração, para nos preparar para a festa
da Ressurreição.
Outro acontecimento que marcará
nossa caminhada ao longo deste mês é
a festa de São José com o título de “esposo de Maria”. Existem ainda outras
datas nas quais São José é comemorado
com outros títulos, a exemplo de 01 de
maio, quando o homenageamos com o
título de “Operário”. Contudo, este é o
mês da devoção mais forte a São José,
cuja festa é celebrada sempre no dia 19.
A solenidade de São José data do fim do

século XV; ao
longo dos séculos seguintes, o
mês inteiro de
devoção a São
José tornou-se
parte da tradição. Numa sociedade que parece desprezar
a importância
do matrimônio
e da paternidade, São José, o esposo da Virgem é o
homem que teve a responsabilidade de
criar Jesus, é um incrível modelo de pai
cristão, obediente e fiel.
Ao final do mês, dia 25, não podemos esquecer também, a festa da Anunciação
que marca o anúncio do Anjo Gabriel
à Virgem Maria que ela ficará grávida
por ação do Espírito Santo. Período esse
que antecede em nove meses a grande
festa do Natal. Portanto, querido irmão
e irmã, motivos e razões não nos faltam
para vivermos com intensidade a nossa fé, durante todo este mês. Contamos
com a sua presença para celebrarmos e
vivermos juntos essas datas marcantes
em nossa vida comunitária/espiritual.
Pe. Marcos Almeida, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

L

QUEM É MISERICORDIOSO COM AS CRIANÇAS?

endo um recente estudo sobre
a família e a necessária misericórdia com as famílias desfeitas pela separação e pelo divórcio,
deparei-me com um questionamento
do Cardeal Christoph Schönborn que
deixou-me intrigado: “Diante de uma
separação quem é misericordioso
com as crianças, os filhos”?
Compreendemos as situações conflituosas que atravessam os cônjuges, as
feridas abertas por uma separação e a
Igreja deve ajudar os pais separados
a curar as próprias feridas, mas precisamos recordar um princípio fundamental da família: o vínculo entre
os pais e os filhos é indissolúvel e os
pais devem ser os primeiros a exercer
a misericórdia em relação às crianças.
Afirmamos que “os pais” têm a responsabilidade, porque a separação
não gera uma ruptura total das relações, mas uma transformação da
mesma e os pais, mesmo separados,
precisam assumir o cuidado de seus filhos, como centro de sua missão, caso
queiram exercer a misericórdia com
as reais vítimas inocentes da situação.
De fato, as primeiras vítimas de uma
separação são as crianças que tinham
a alegria da presença dos pais e, de
uma ora para outra, devem sofrer com
a ausência do pai ou da mãe; em não
poucos casos as crianças precisam
aprender a conviver com um tio, uma

tia, ou o novo companheiro da mãe
ou a nova companheira do pai.
Há ainda
situações graves e
verdadeira falta de
misericórdia quando um dos cônjuges faz uma guerra afetiva contra o
outro cônjuge, instrumentalizando
os filhos, lançando
sobre as crianças o
peso da amargura
e o rancor que está
no próprio coração. “Muitas vezes
peca-se gravemente neste sentido,
tornando-se necessário recordar: não
mateis os vossos filhos com os vossos
problemas pessoais! Eles não devem
ser reféns das vossas discórdias. Convertê-los em reféns é um crime contra a alma dos pequenos” (Christoph
Schönborn, 192).
Os pais que se separaram precisam
individualmente se perguntar: como
tenho agido como meus filhos de uma
união precedente? Tenho dado atenção, carinho e amor aos meus filhos?
Esforcei-me em dialogar com meu excônjuge em vista do bem de meus filhos? Assumi minha parcela de culpa
pela separação?

Ser misericordioso
com as crianças é
colaborar com o
ex-cônjuge para
garantir a presença paterna/materna
sem ressentimento
ou revanchismo; é
permitir aos filhos
o acesso à história das famílias de
origem, condição
fundamental para
o desenvolvimento
de sua identidade (Cf. Raffaella
Iafrate, 371). “A
histórias dos idosos fazem muito
bem às crianças e
aos jovens, porque os ligam à história
vivida tanto pela família como pela
vizinhança e o país” (AL 193).
O caminho da misericórdia exige refletir sobre estas questões fundamentais, exige passar por um processo de
cura para continuar a proteger e fortalecer no amor as crianças, não acrescentando outros pesos àqueles que os
filhos, nestas situações, já têm que suportar.
Sejam misericordiosos como vosso
Pai é misericordioso.
Dom Sergio de Deus
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo
Vigário Episcopal da Região Episcopal de
Sant’Ana

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

vendas@tejo.com.br

Fones: 3228-0802
3228-0345
Fax: 3227-2731
3
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017

Campanha da Fraternidade é realizada todos os anos pela Igreja
Católica aqui no Brasil, desde o
início dos anos 60. A Campanha da Fraternidade é marcada pelo empenho de
todos em favor da solidariedade e fraternidade, sempre abordando temas atuais,
que a cada ano propõe uma transformação social e comunitária, seja ela em desafios sociais, econômicos, culturais e até
mesmo religiosos. Durante a Campanha,
que se inicia na Quarta-Feira de Cinzas e
se desenvolve por todo ano, somos convidados a essa participação efetiva; somos
convidados a ver, julgar e agir, irmanados
com todos os fieis.
Neste ano mariano, em que comemoramos o 300º. Aniversário da aparição da
Imagem de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, a CNBB – Confederação Nacional dos Bispos do Brasil definiu o tema
“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”; e o lema: “Cultivar e guardar
a criação” (Gn 2, 15).
Entende-se por bioma a expressão de uma
unidade superior ao ecossistema, formada por vegetais, animais e comunidades

F

aça-o aos poucos, uma
página de cada vez.
Tente! Nela você vai
encontrar muitas verdades,
muitos milagres e muita fé.
E mais, na Bíblia (que quer
dizer: Livro dos Livros) você
vai encontrar desde a criação do mundo, passando
por Adão e Eva que nos deram o “privilégio” do pecado. Lembra do fruto proibido? Até a vida de Jesus que
Deus, cansado de tantos pecadores, enviou-nos seu filho amado para
nos ensinar e corrigir nossos erros.
Comece pelo Gênesis e vá lendo devaga-

existentes em determinado espaço e caracterizada por tipos
de vegetação semelhantes, ainda que em
diferentes estágios de
evolução. Claramente, aqui no Brasil são
identificados o Cerrado, o Pantanal, os
Pampas, a Caatinga, a
Floresta Amazônica e
a Mata Atlântica. Cuidar da criação é uma
responsabilidade que
nos foi passada por
Deus, nosso criador e
Pai amoroso.
Segundo o bispo auxiliar de Brasília (DF) e
secretário geral da CNBB, Dom Leonardo
Ulrich Steiner, a proposta é dar ênfase a
diversidade de cada bioma e criar relações respeitosas com a vida e a cultura dos
povos que neles habitam, especialmente
à luz do Evangelho. Para ele, a depredação dos biomas é a manifestação da crise
ecológica que pede uma profunda con-

versão interior. “Ao
meditarmos e rezarmos
os biomas e as pessoas
que neles vivem sejamos conduzidos à vida
nova”, afirma.
O texto-base está
dividido em quatro
capítulos, a partir
do método ver, julgar e agir, faz uma
abordagem dos biomas existentes, suas
características e contribuições eclesiais.
Também traz reflexões do tema sob a
perspectiva de São
João Paulo II, Bento
XVI e o Papa Francisco. Ao final, são apresentados os objetivos permanentes da Campanha, os temas
anteriores e os gestos concretos previstos
durante a Campanha 2017. Caso se interesse pelo texto, reserve o seu junto à Loja
La Salette.

Redação

LEIA A BÍBLIA
rinho, página por página e
depois me diga se não é um
livro fascinante e cheio de
histórias de fé, sacrifícios e
milagres. O sacrifício de Jesus na cruz não teria acontecido se o povo não fosse
ignorante. Eles não liam e
se o tivessem feito teriam a
certeza de que o Cristo era
o Filho de Deus e não o teriam sacrificado para que o
Pai nos perdoasse e nos premiasse com a vida eterna.
Leia a Bíblia: lá tem histórias fantásticas
dos povos e dos santos, cheias de suspense e fé. Leia a história e a passagem do ser

mais sagrado que veio para nos salvar.
Não basta vir à missa; tem que entender o
que prega o padre na Eucaristia. Faça parte com conhecimento. Sim! Leia a Bíblia, a
leitura vai lhe transformar. A Bíblia é realmente um livro de Deus.
Mary Tapioca de Freitas

NOTA DA REDAÇÃO
Mary Tapioca de Freitas é uma nova
colaboradora deste Informativo.
Recém-chegada à Paróquia, com
uma vontade imensa de colocarse a serviço, aceitou, de pronto, o
convite para fazer parte da Equipe
de Redação. Seja bem-vinda e mãos
à obra.

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!

E

ACONTECEU, ESTÁ ACONTECENDO E VAI ACONTECER!

m fevereiro aconteceu o reinício das atividades: Obras
prontas, rampas, recarga de
extintores, rampas, telhado reformado, fiações embutidas, pintura
das paredes e barras internas, pintura do teto com tinta anti-chamas,
encanamento e instalação de purificador-refrigerador de água, mais
duas câmeras.
Liturgicamente,
ação dos três novos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, já anunciados.
Em março, está acontecendo:
Quarta-Feira, dia 01, imposição

descansando. Dizimistas novos se
inscrevendo, o número de adesões
ao convite da campanha do “fiel
benfeitor”, continua aumentando,
já passam de 50 famílias, assim, só
falta a sua!

das cinzas na Missa. Depois, Capela a todo vapor! Gente mais jovem frequentando e auxiliando os
mais antigos, que vão orientando e

POR QUEM OS SINOS DOBRAM?
Os sinos das igrejas por este mundo
a fora, sempre tocaram para dobrar
e chamar sua atenção para algo
importante: está na hora de fazer
alguma coisa, atenção, perigo,
convite! Momento de comemoração e
celebração. O sino da Capela também
toca (é um só), mas se dobra em dois
para dar conta do recado. Todos os
dias ele insiste e chama avisando
que em 60/30 minutos é hora da
celebração da Eucaristia. Preparativos
das equipes, leituras, alfaias, som, fiéis
chegando, religiosas silenciosas, tudo
pronto, e até o padre paramentado.
O sino cumpriu seu papel. Os sinos
soam diferentes para cada um que os
ouve; ora soam suavemente, ora mais
agudos e eloquentes, mas sempre
conforme o toque que Deus quer
te dar. É quase a voz de Deus. Uns
ouvirão: quero falar contigo; quero te
ouvir vem. Outros escutarão: Preciso
da tua ajuda para cuidar dos teus
irmãos carentes, vem! Outro pode
entender que é hora de perdoar e ser
perdoado; um outro, eu e tu, podemos
lembrar que é hora da reconciliação

Em abril vai acontecer: Dia 09 Domingo de Ramos, na Capela;
dia 14 – na Sexta-Feira da Paixão
as liturgias serão no Santuário já
que a Capela estará fechada; dia
15 – no Sábado de Aleluia teremos
Missa das 18h na Capela; dia 16
– Domingo de Páscoa, logo após
a Missa sortearemos os números
dos carnês que aderiram à Campanha do “Fiel Benfeitor”. Poderão “aparecer” alguns deliciosos
ovinhos da irmã Sigilo. E poderão
também “acontecer” outras boas
coisas e fatos que só Deus sabe.
Capela Santa Cruz
Conselho Administrativo

Nota:

com o próximo, cônjuges, pais filhos,
com o meio ambiente, enfim, com
Ele, Deus Pai. Alguém mais sensível,
lembrará que é hora da Ave-Maria,
e sentir que neste momento de paz
até os pássaros se calam. Ouça-o,
interprete-o, e saiba que eles, os sinos,
não chamam os outros, é só para ti
que os sinos dobram!

O Vigário Geral Padre Adilson
Schio, lá de Roma, e o nosso
redator chefe, Mario Apone,
atual Coordenador Internacional dos Leigos Saletinos, recomendam aos articulistas do
Informativo Salette que focalizem seus textos, em dois pontos: Formação e Informação.
Este é o nosso propósito.

João Bosco, Leigo Saletino

João Bosco
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Comunidade em Revista
Dia 15

INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE

VISITA AO SANTUÁRIO

N

A

qui na Paróquia, janeiro
e fevereiro se caracterizam por serem meses com
pouca atividade pastoral,
mas com muita agitação em
relação às inscrições para a
Catequese durante o ano em
curso. Neste ano não foi diferente; todo domingo muitas
famílias procuravam os Catequistas de plantão. Eram
pais, avós, tias, madrinhas
querendo saber detalhes.
Crianças, jovens e adultos
foram se inscrevendo para
essa preparação. Os Leigos
Saletinos Mirins também

O

montaram esquema de atendimento e inscrição. Em março, que se inicia, as turmas
vão se formando e a preparação tem início; um ano inteiro pela frente. As inscrições
se encerraram no domingo,
dia 26 de fevereiro, domingo de Carnaval. Por isso, há
possibilidade de algumas
inscrições acontecerem nos
primeiros dias deste mês de
março. A comunidade dá as
boas-vindas a essa turma de
catequizandos, que tenham
uma ótima preparação.

ossa paroquiana Alice visitou, com duas
amigas paraguaias, nosso
Santuário. As Sras. Eulália Servin de Padovan e
Zunilda Diana Padovan
Servin, ambas da cidade
de Assunção, Paraguai,
percorreram as instalações do Santuário, oportunidade em que ficaram
conhecendo a história e
a mensagem reconciliadora de Nossa Senhora
da Salette. Além de se
admirarem da estrutura
gigantesca do Santuário,
ficaram encantadas particularmente com a Capela
da Ressurreição, onde se
quedaram por vários minutos
em oração, e do Memorial Padre Clemente Henrique Moussier, onde deixaram registrada
sua presença. Ao saírem, não
resistiram à tentação de tocar
o sino, manifestando vontade
de retornarem por aqui. Muitas perguntas fizeram, muitas
respostas tiveram. Antes de se

De 07 a 10 / 02

Dia 17

SEMANA CATEQUÉTICA

BRIGADA DE INCÊNCIO

Auditório da Cúria Regional de Sant’Ana esteve repleto de Catequistas
que participaram da Semana
Catequética, versão 2017. Catequistas representando os
diversos Setores da Região
Sant’Ana estiveram presentes ao ciclo de palestras programadas. O encerramento
se deu no dia 10 de feve-

reiro passado, com a Missa
presidida por Dom Sergio
de Deus, Bispo Regional da
Região Episcopal Sant’ana
e concelebrada pelo Padre
Paulo Gil, responsável pela
coordenação da Semana Catequética. Vários Catequistas
aqui da Paróquia participaram do evento.

D

ando cumprimento à
regulamentação oficial
sobre controle e prevenção
de incêndios e acidentes, o
CPAE – Conselho Paroquial
de Assuntos Administrativos e Econômicos programou o curso de Brigadistas
de Incêndio, ministrado pelo
1º. Sargento PM Edvaldo de
Jesus Santos, representante
do Corpo de Bombeiros, da

6

retirarem adquiriram alguns
objetos religiosos na Loja La
Salette, artigos esses que foram
benzidos pelo Padre Luciano
Batista. Certamente, em sua
cidade, poderão contar a história da Bela Senhora que ainda
chora por todos nós.

Polícia Militar do Estado de
São Paulo. Dezesseis pessoas
participaram desse encontro,
entre as quais, Padre Marcos
Almeida, Pároco e Reitor,
funcionários da Paróquia e
da Loja e agentes de pastorais. Ao final do curso, os
participantes fizeram uma
prova para avaliação e receberam o Certificado pela participação.

Dia 19

MANHÃ DE AUTÓGRAFO

P

adre Ático Fassini, ms, preparou a manhã de autógrafo do
livro de sua autoria, A Montanha Iluminada. Muitos paroquianos adquiriram o exemplar na Loja La Salette e pegaram o
autógrafo com o Padre Ático. O livro nos conta sobre a montanha iluminada, local da Aparição de Nossa Senhora da Salette,
discorrendo sobre o momento da Aparição e o que aconteceu
depois.

Dia 21

REUNIÃO DO CPP – CONSELHO PAROQUIAL
DE PASTORAIS

SOBRE O CARNAVAL

P

ode-se dizer que o Carnaval é uma festa católica, sem que isso possa
ofender os mais piedosos e
religiosos. A festa surgiu
a partir da implantação da
Semana Santa, pela Igreja,
no século XI, e antecede o
início da Quaresma. Para
nós, católicos, o período
quaresmal nos leva à Penitência, Jejum e Oração, em
preparação para a Festa da
Ressurreição.
O povo, tendo, acima de
tudo, o respeito pelo período quaresmal, comemorava
com muita alegria esse dia,
marcado por danças e prazeres, muitas vezes, descomedidos. A palavra Carnaval está relacionada com

a ideia de “festa do adeus
à carne”. Vem do Latim:
carnis (carne) e levale (retirar). Era o último dia que
se podia comer carne, seguindo-se, posteriormente,
a um rigoroso jejum, com
abstinência de alimentos
de origem animal. O passar dos anos transformou
o Carnaval. Aqui no Brasil,
regra geral, se comemora
em 4 dias. Há regiões em
que a comemoração se dá
com uma semana de antecedência à Quarta-Feira de
Cinzas. Muitos pensam em
aumentar, ainda mais, esse
período. Sabe-se lá onde
isso vai acabar.
Mario Apone, ls

MARÇO VEM AÍ:
05 – Domingo – Missa das 09h

– Recepção das Fichas de Inscrição para a Catequese Familiar

E

m sua primeira reunião
do ano, com a presença
de muitos coordenadores de
pastorais e movimentos, Padre
Marcos Almeida e a Coordenação do CPP apresentaram
as principais atividades do
mês de março, com ênfase na
apresentação do Plano Quadrienal da Arquidiocese de
São Paulo, para o período de
2017-2020, e da Campanha da
Fraternidade deste ano, com o
tema: “Fraternidade: biomas
brasileiros e defesa da vida”;
e o lema: “Cultivar e guardar
a criação” (Gn 2, 15). Na apresentação do tema, com muita
propriedade, ressaltou comentários de vários católicos, através das redes sociais e de manifestações em público, que se
colocam contra a Campanha se
realizar no período quaresmal
ou ainda em relação aos temas
escolhidos. Sabemos que Jesus,

em toda sua caminhada entre
nós, durante 33 anos de sua
vida, jamais e em hipótese alguma deixou de estar inserido
no contexto de sua época, abdicando-se dos conflitos e dos
problemas sociais. De maneira
alguma, a Campanha da Fraternidade ofusca a Quaresma,
muito pelo contrário, ressalta
o período, dá força ao período,
envolve a todos, como Jesus
envolvia seus seguidores. Ainda durante a reunião, foram
apresentados novos coordenadores de pastorais e movimentos; e as propostas para
a Semana Santa. Os encarregados e coordenadores já se
movimentam na preparação.
Finalizando a reunião, os coordenadores das pastorais e movimentos se reuniram por Eixo
de atuação, definindo algumas
ações próximas.

11 – Sábado – 14h
– Apresentação dos Grupos da Catequese Familiar
12 – Domingo – Missa das 09h
– Entrega das Lembranças da Primeira Eucaristia, turma de 2016 e Recepção dos novos catequizandos
16 – Quinta-Feira – 14h
– Chá Beneficente do Centro Social
19 – Domingo – Missa das 09h
– Entrega das Bíblias aos novos Catequizandos
20 – Segunda-Feira – 20h30
– Início do Curso de Formação de Catequistas.
Informe-se na Secretaria
24 – Sexta-Feira
– 77º. Aniversário de Fundação da nossa Paróquia. As missas festivas serão no domingo, dia
26 de março.
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Lingua Portuguesa

TESTE SEUS
CONHECIMENTOS
MATEMÁTICOS

Algumas curiosidades sobre nossa Língua:
1 – A palavra canalha é formada de cane
(cão), mais o sufixo alha. Portanto, canalha
é uma pessoa infame, cujos atos lembram
os de um cão de rua.
2 – As palavras censo (de recenseamento)
e censor (de censura) são da mesma
família, ou seja, possuem o mesmo
radical. Na antiga Roma, havia a pessoa
encarregada de proceder ao levantamento
das populações das cidades conquistadas,
a qual tinha o direito de bisbilhotar a
vida de todos. Tudo o que se referia à
moral e aos bons costumes estava afeto
aos censores, que se achavam no direito
de fazer e desfazer, sem dar satisfação a
ninguém.
3 – As palavras candidato e cândido
também têm o mesmo radical; em ambas
existe a ideia de branco, cândido, puro. Na
antiga Roma, todo aquele que aspirasse
a empregos públicos tinha de vestir
uma túnica branca, para demonstrar a
sinceridade e a pureza de suas intenções.
Já pensou, nobre leitor, se aqui no Brasil,
todo candidato a cargo público se vestisse
de branco? E permanecesse sincero e puro
em suas intenções?
4 – Conclave é a reunião de cardeais para

P

eleger o Papa. Conclave significa com
chave: enquanto dura a eleição, os cardeais
ficam fechados à chave, incomunicáveis
com o mundo exterior.
5 – A operação cesariana deve seu nome
a Júlio César, ditador romano que nasceu
por esse processo cirúrgico.
6 – O nome Bahia é escrito com “h”
por mera tradição. O acadêmico Pedro
Calmon propôs na sessão da Academia
Brasileira de Letras, em 5 de agosto de
1943, que esse topônimo fosse assim
grafado, quando se referisse ao Estado.
A proposta foi aprovada na sessão do dia
12 do mesmo mês e ano. Mas baiano se
escreve sem “h”.
7 – A frase “conversa mole para boi
dormir” significa palavreado vão, que
não conduz a resultado algum. Um
político famoso, não muito tempo atrás,
pronunciou a frase “colóquio flácido para
acalentar bovino”, que, em suma, é isso
mesmo: conversa mole para boi dormir.
Trechos extraídos do livro Não Erre Mais! de autoria do
Professor Luiz Antonio Sacconi

Livro do Mês

ara chegarmos ao Jesus Divino precisamos
estudar o Jesus humano. Algumas vezes,
os textos do Novo Testamento nos deixam
intrigados em relação às ações e reações que Jesus tinha. O autor do livro indicado neste mês
Jesus, um judeu da Galileia, Sean Freyne, explica
muitos dos dados e do comportamento de Jesus
em relação ao seu contexto na Galileia. Através
de uma viagem pela Palestina daquele tempo e
sob a perspectiva de Jesus, olhando aquele mundo com os olhos de um judeu plenamente educado nas suas tradições. Vale a pena ler o livro
editado pela Paulus; à venda na Loja La Salette.

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

2574-9465
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Utilize seus conhecimentos matemáticos e resolva as equações
abaixo. O resultado final será
sempre 6. As respostas poderão ser
deixadas na Secretaria Paroquial
ou na Loja La Salette. E, acredite,
todas têm solução.
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1

1=6

2

2

2=6

3

3

3=6

4

4

4=6

5

5

5=6

6

6

6=6

7

7

7=6

8

8

8=6

9

9

9=6

Santos do Mês

J

Gizela

Dia 05

Dia 08

SÃO JOSÉ DA CRUZ

SÃO JOÃO DE DEUS

osé da Cruz, batizado
com o nome de Caetano, nasceu no ano de
1625 em Ísquia, Itália. Era
admirador de São Francisco de Assis e, procurando
encarnar em si o exemplo
de vida evangélica do santo, ingressou na Ordem
dos Franciscanos. Em 1671
fundou, em Piemonte, o
primeiro convento da Ordem. Juntou pedras com
suas próprias mãos, usou
cal e madeira e com um enxadão fez os alicerces. As
pessoas achavam que ele
era louco, mas depois de
algum tempo começaram a
ajudá-lo. Tornou-se mestre
de noviços e depois provincial e geral da Ordem
Franciscana. Vestindo um
hábito de pano grosseiro,
levou vida austera de penitência e oração. No seu
quarto havia um crucifixo,
uma imagem de Nossa Senhora, um livro de orações,
dois pedaços de couro, que

J

lhe serviam de cama, e uma
coberta de lã. Comia pouco
e só uma vez ao dia, dormia
poucas horas e se levantava
a meia noite para agradecer a Deus pelo novo dia.
Dedicou toda sua vida aos
pobres. De toda a região
vinham muitas pessoas em
busca de cura. Morreu no
em 1737, com 84 anos de
idade. Foi canonizado pelo
Papa Gregório XVI.

oão de Deus nasceu no dia
8 de março de 1495, em
Montemor, Portugal. Fugiu
de sua casa aos oito anos de
idade. Conta-se que sua mãe
morreu de tristeza e saudade,
e que seu pai se tornou monge.
Durante sua vida foi pastor,
soldado, vaqueiro, pedreiro,
mascate, enfermeiro, livreiro
e santeiro. Viajou por toda a
Europa e em 1538, quando retornou, montou uma livraria
em Granada, Espanha. Nesse
mesmo ano, São João d’Ávila
estava em Granada pregando
o Evangelho. Impressionado
com o sermão sobre São Sebastião, João vendeu tudo o
que possuía e gritava pedindo
o perdão e a misericórdia de
Deus. Ficou conhecido como
louco. Andava maltrapilho,
vagava pelas ruas e batia no
peito confessando seus pecados. São João d’Avila o aconselhou a dedicar-se as coisas
de Deus e, em seguida, o encaminhou a um hospício das redondezas. Teve alta em 1539 e
passou a ajudar os doentes do
hospício. Tempos depois fundou vários hospitais e dedicou
sua vida aos desvalidos. Alguns colaboradores juntaram-

se a ele e fundaram uma instituição, que recebeu o nome
de “Irmãos dos Enfermos”.
Em 1549 contraiu uma grave doença que escondeu dos
médicos com medo que não o
deixassem trabalhar. Mesmo
quando já não conseguia mais
esconder os sinais da enfermidade, só conseguia pensar em
ajudar os outros. Morreu no
dia 8 de março de 1550, ajoelhado e rezando. Foi declarado “Patrono dos Hospitais”
pelo Papa Leão XII.

Dia 28

G

isela nasceu em 985.
Era filha do duque
bávaro
Henrique
e de Gisela de Borganha.
Em 996 foi pedida em casamento pelo rei Estevão
da Hungria. Gisela, que tinha se consagrado a Deus
no íntimo de seu coração,
não teve como mudar esta
situação. Porém, sua meta
continuava a ser a de levar
todo o povo para Cristo.
Mudou-se para a corte húngara e se casou com Estevão. Foi coroada e ungida
como primeira rainha cristã
dos húngaros. Por sua influência seu marido se con-

SANTA GISELA

verteu e, com ele, todos os
seus súditos. Gisela ajudou
na construção e nos reparos de igrejas, construiu a
Catedral de Vezprim para

a qual doou ricos feudos e
mandou vir escultores da
Grécia para embelezarem
as igrejas. Contudo, passou
por grandes sacrifícios. Perdeu a primeira filha e logo
depois um filho. As duas
outras filhas se casaram,
partiram para terras distantes e ela nunca mais as viu.
Seu filho Américo, natural
sucessor do trono, também
morreu. No dia 15 de agosto de 1038, festa da Assunção de Nossa Senhora, Estevão faleceu. Após tantas
mortes passou a receber
tratamento hostil dos húngaros pagãos. Confiscaram

seus bens, proibiram-na de
se corresponder com parentes de países estrangeiros,
prenderam-na e a maltrataram. Em 1042, depois de
vários anos de prisão, foi
libertada por Henrique III.
Voltou a Baviera e se tornou beneditina no Mosteiro
de Niederburg. Prudente
e sábia foi eleita abadessa,
governando a abadia até o
dia de sua morte, 7 de maio
de 1065. Foi enterrada na
capela de Paz e, logo após
sua morte, vinham romeiros de todos os recantos do
mundo rezar junto ao seu
túmulo.
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DIALOGO COM O DIZIMISTA

P

rezados Dizimistas, “Que a Paz esteja com todos”.

Na edição passada deste Informativo,
convidávamos toda comunidade a ser
dizimista; pois bem, voltamos a este assunto para detalhá-lo melhor. Nossos
últimos números indicam que temos
exatos 473 dizimistas ativos para um
número duas vezes maior de inativos.
Bem sabemos as dificuldades que estamos passando a começar pelo Brasil,
passando pelo desemprego e por esta
crise econômica que parece não ter fim,
mas, temos certeza de que tudo vamos
superar e, neste sentido, queremos mais
uma vez reiterar nosso convite: VENHA SER DIZIMISTA!
Se você que é dizimista conhece alguém
que não é convide-o, mostre-lhe a importância de cooperar com nossa Paróquia através deste gesto concreto de
cristão que é partilhar. Uma das mais
importantes missões da Igreja é levar

o evangelho a todas
as pessoas, povos e
comunidades e, neste
sentido, o dízimo é
peça absolutamente
fundamental, pois ele
nos permite realizar
com sucesso, apesar
das dificuldades, esta
missão.
Quando a Igreja opta
pelo dízimo não o faz
em benefício próprio
ou para enriquecer
pois, se assim o fizesse, estaria traindo
e abandonando Jesus. O dízimo nos
ajuda no cumprimento da missão de
evangelizar seja mantendo nosso Santuário – a respeito deste assunto voltaremos na próxima edição - seja ajudando
os mais necessitados através do Centro
Social ou mesmo contribuindo junto a
Arquidiocese. Ser dizimista é participar
ativamente do dia a dia de nossa comu-

nidade por isso, mais
uma vez convidamos
você que nos lê e que
não é dizimista, inscreva-se, aceite nosso convite, contribua
com qualquer valor
e venha ajudar-nos
na difícil tarefa que
é levar adiante nossa
missão de cristãos.
Neste mês comemoramos o Dia Internacional da Mulher;
parabéns a todas as mulheres de nosso
país tão sofrido; sem elas não nos seria
possível seguir adiante, com elas as adversidades parecem infinitamente menores e o futuro feliz fica mais próximo.
Parabéns Mulheres pelo seu dia.
Rui Verdasca & Maria Aparecida
Pastoral do Dízimo

NOTÍCIAS DO CPAE
Dando início à divulgação das atividades do CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos Administrativos e Econômicos
seguem as realizações das obras, melhorias e aquisições:




Coleta de esgotos da Casa Paroquial (ago/16) – o sistema de coleta de esgotos da casa paroquial é interligado
com o sistema do Centro Social - houve obstrução do
mesmo e, para tanto, foi necessário chamar uma empresa especializada neste tipo de prestação de serviços.
Para regularização definitiva deste problema, será necessário a realização de uma obra maior que possibilite
a separação dos dois sistemas – estamos em processo de
levantamento de preços;
Equipamentos de Segurança (set/16) – foram adquiridos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual para
todos nossos colaboradores que atuam nos serviços de
limpeza e de manutenção. A atualização dos mesmos é

obrigatória e tem como objetivo evitar-se a ocorrência
de todo e qualquer acidente na realização das diversas
funções;


Reforma do piso da Secretaria Paroquial (set/16) – o
piso da Secretaria começou a levantar e a quebrar, colocando em risco colaboradores e paroquianos. Para resolver esta situação, procedemos à reforma total do mesmo
em todo andar térreo;



Sala de Atendimento da Secretaria Paroquial (set/16)
– foi colocada uma janela na sala. É importante mencionar que a mesma permite a visualização de quem está
no interior da sala, no entanto o tratamento de acústica
impede a propagação do som, com isso se garante a privacidade de quem está no interior da sala.
Rui Verdasca & Nelson Moreira Junior
CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos Administrativos e Econômicos

ANDORRA
2206-4435
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APESAR DE TUDO, É PRECISO CRER

D

iante de tudo o
que acontece de
ruim no mundo,
talvez sintamos a tentação de cruzar os braços,
de perder o ânimo em
face à imensidão de uma
tarefa impossível. Para
que serve? Pior ainda,
o cristão talvez se sinta
assaltado pela dúvida.
Quando se vê o que acontece no mundo, sente-se
a tentação de perder a fé
num Deus de amor, senhor da História humana. Segundo uma expressão de Abbé Pierre, trata-se, então, “de
sermos crentes apesar de tudo”.

de Deus. Na verdade,
Deus é todo poderoso,
mas o todo poderoso cativo. De tal modo respeita
a liberdade do homem,
que se fez prisioneiro
dessa mesma liberdade.
Deus é o onipotente que
se fez cativo por amor. E
as pesadas correntes sobre os ombros de Maria,
em Salette, no-lo afirmam
de modo surpreendente.
Não se trata de palavras,
de discursos vazios, mas
do compromisso da primeira dentre os crentes:
Maria, acorrentada, é a própria imagem
do Ser de Deus, o todo poderoso cativo.

Diante desse horror do mal no mundo,
diante da grande fome e das crianças que
morrem, Maria, em Salette, nos ensina a
tornar-nos crentes, apesar de tudo. Há
uma imagem de Maria em Salette, sobre
a qual pouco meditamos sem dúvida, a
imagem da Virgem carregando sobre seus
ombros pesadas correntes que parecem
esmagá-la, segundo as palavras de Maximino e Melânia.

Não são apenas suas correntes que o dizem, mas igualmente o Crucifixo que trazia sobre seu coração: “Quando olho para o
Cristo sobre a Cruz - dizia Abbé Pierre - vejo
ali toda a dor da humanidade, e, além disso, em
suas mãos pregadas, vejo o onipotente cativo,
voluntariamente cativo da liberdade que nos
deu”.

Ao contemplar a imagem de Maria acorrentada, talvez se possa compreender, na
verdade, quem é Deus. Deus não é um
todo poderoso dominador do mundo. Se
assim fosse, teríamos o direito de condená
-Lo: como poderia, com efeito, acontecer
que Ele permita tanta maldade em nosso
mundo? Pedir contas a Deus é o que fazemos muitas vezes. Quantas vezes O acusamos pelo mal no mundo? Maria, em Salette, afirma: “Praguejáveis, usando o nome
de meu Filho”. Ela, ao contrário, quer nos
mostrar que todo esse mal só existe “por
nossa causa”. Ela não diz isso para nos culpabilizar, mas quer sublinhar nossa liberdade e responsabilidade. A fonte do mal
no mundo não é de Deus, mas o homem
em sua liberdade recebida de Deus.
Deus não pode ferir essa liberdade que
deu ao homem. A imagem de um Deus
onipotente dominador é uma caricatura

É assim que Maria, em Salette, nos ensina a sermos crentes, apesar de tudo. Por
suas correntes, por seu crucifixo, mostranos muito bem que é Deus: seu Filho, solidário com todo o sofrimento do mundo,
combatendo-o ao carregá-lo sobre si, mas
também seu Filho, Deus cativo de nossa
liberdade. Ela nos mostra até onde Deus
nos amou. Mostra-nos o único Reconciliador, “Aquele que assumiu sobre si as
nossas fraquezas e carregou nossas enfermidades”. (Is 54, 4)
Na verdade, temos certeza de que esse
Deus, acorrentado por amor, concederá
a última palavra ao amor. Apesar do espetáculo de lutas finais que jamais terminam, sabemos que o amor crucificado terá
a última palavra. A reconciliação já foi
adquirida para os homens, ela é um dom
gratuito a se receber e acolher.
(Textos de autoria do Padre Marcel Schlewer, ms, em
“Les Annales de Notre Dame de La Salette, março/
abril de 1983)

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
EM MARÇO
01 Jorge Camargo
02 Nilse Myruan R. da Costa
03 Maria Regina de Almeida
Adelino Lourdes de Oliveira
04 Graziela P. Santos Boltini
05 Ana Mayre Dutra Ortelan
07 Luiz Carlos S. Simonelli
Rubens Mendonça
Ivone Maia Geraldes
Jederson da Cruz Freitas
Elaine Ferreira de Freitas
08 Maria Cristina Tanu Beneventi
09 Edilene Maria Prestia P. Dias
Eulália da Silva Santos
Ana Dalva Silveira gomes
Clementina Logarzo
10 Ivani Primo
João Elson Almeida Silveira
Luiza Zotelli Sesso
Rafael Mangieri dos Santos Augusto
11 Antonio da Fonseca Nadais
Matilde Maria da Conceição
Giovana Guedes Barbosa
13 Manoel Thomas
João Alves Machado Sobrinho
14 Maria Celeste Batelli Barioli
15 Luiz Antonio Amancio
Marcelo Luz de Souza
17 João Telo de Menezes
Valmir Passi
18 Claudia Storoli Custódio Souza
Terezinha Reis Ferreira
Heleni Alves Oliveira dos Santos
Bernardete Alves Guimarães
20 Graciliano Campestre Valle
Valdemar Dantas de Souza
Mariana Marcos Gavaldão
21 Ariel Rubens de Vasconcellos
Maria Jose Fávero Bandeira
22 Padre Alfredo Granzotto, ms
Claudinei Carlos do Nascimento
José Antonio Salmazi
Marcio Henrique Antunes
23 Aparecida dos Santos
Maria Lucia Martins Tavares Lim
24 Sheizin Goya
Luiz Antonio Lucarelli Pádua
Jonas Bodenmuller
25 Marcia Chaves S. Gazetti
27 José Paixão da Cista
Luiza da C. B. Fernandes
Vilma Aparecida Belloto
Maria Eni Lemos
Maria Antonia S. S. Pedro
28 Carlos Roberto Ferreira da Silva
Joaquina das Neves dos Santos Baltazar
Arlete Reinhardt
30 Olivia Camargo F. Dias
Vanilde Rosa A. de Oliveira
Perla Bizzario Sauhi
31 Ricardo Manfredo
Gilberto Pereira
Da Capela
02 Maria Diva Rosa
06 José Roberto Carregosa
Luciana Maria Furlan de Mendonça
João Bosco de Almeida
07 Lívia de Andrade Bessa
12    Maria Djalma T. de Lima
18 Maria Conceição Aparecida de Souza
22    Flavio Bettiol
23 José Carlos Fontolan
24    Encarnacion Martins Rossetti
29 Vera Scarpato Fortuna

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

A CAMINHADA DA IGREJA NO
BRASIL
– CNBB – CNLB – CRB
Hoje, na alegria de estarmos reunidos,
iremos conhecer um pouco da
caminhada da Igreja no Brasil através
de três organizações: a CNBB, a CRB
e o CNLB, que assim como o nosso
movimento de Leigos Saletinos, atuam
na Igreja e na sociedade na busca de
transfigurá-las no Reino que Deus
tanto deseja para todos nós.
A caminhada da Igreja no Brasil
encontrou
muitos
desafios
que
precisaram
ser
superados,
principalmente em relação às distâncias
existentes entre as dioceses que, muitas
vezes, impossibilitavam o encontro
e as reuniões de organização entre os
bispos, para uma ação colegiada, frente
às diversas situações sociais ou espirituais, em que o Povo
se encontrava. Assim, podemos dizer que a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil nasceu como fruto maduro
de uma experiência de ação colegiada dos bispos do Brasil
manifestada em diversos eventos em âmbito nacional, apesar
das enormes distâncias e precárias condições de comunicação
da época.
Dom Sebastião Leme, foi um dos bispos brasileiros que mais
fomentou a colegialidade episcopal nos difíceis momentos da
caminhada da Igreja e da sociedade brasileira de sua época.
Foi com ele que se criou em 1935 a Ação Católica Brasileira
(ACB). Organização pela qual mobilizou o laicato brasileiro
para que, impregnado do Evangelho, atuasse efetivamente
nas estruturas sociais, políticas e culturais do país. Mas foi,
sobretudo, com a presença ativa e dinâmica, da atuação
junto à ACB, do padre e depois bispo, Hélder Camara, que
podemos encontrar as bases estruturais para a fundação da
CNBB. Com seu modo de ser e atuar, conferiu à CNBB, desde
o seu nascedouro (outubro de 1952), o status de canal aberto
de diálogo da Igreja com todas as forças vivas da sociedade
civil. Dois anos mais tarde, no dia 11 de fevereiro de 1954, em
Assembleia no Rio de Janeiro, outra organização foi criada
pela Igreja: a Conferência dos Religiosos do Brasil, com quem
a CNBB sempre teve um relacionamento muito fraterno e de
parceira, da qual nasceram: o Instituto Nacional de Catequese,
o Centro de Estatística Religiosa e Investigação Social (CERIS)
e o Serviço de Cooperação Apostólica Internacional (SCAI)

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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para intercâmbio de missionários entre
o Brasil e os demais países. A CRB
está ligada ao contexto socioeclesial
que antecede a convocação do
Concílio Vaticano II, numa iniciativa
de congregar os religiosos numa
instituição de âmbito nacional com o
objetivo principal de aggiornamento
(atualização) da vida religiosa. Sua
fundação como organismo para
congregar os religiosos começou a
ganhar consistência e a suscitar adesão
após a celebração do Congresso
Internacional dos Religiosos em Roma
no ano de 1950 e, particularmente, a
partir da fundação da Conferência dos
Bispos do Brasil (CNBB).

PRESENÇA DE MARIA
A narrativa bíblica da Anunciação
a Maria, nos ajuda e fortalece nossa
missão de Leigos Saletinos, pois se
Maria, soubesse realmente o que lhe aconteceria sendo a
mãe do filho de Deus, anunciado pelo Arcanjo Gabriel,
provavelmente não teria aceito o projeto por ele anunciado.
Porém confiante e peregrina pelos caminhos da fé, ela o
aceitou e seguiu adiante em sua missão.

PALAVRA DO PAPA FRANCISCO
O Papa Francisco em sua Exortação Apostólica Evangelii
Gaudium (A Alegria do Evangelho), retomando as
declarações do Concílio Ecumênico Vaticano II (LG 53 e 66),
expôs qual seria a proposta de seu pontificado em relação à
condução e o governo da Igreja Católica: “Não convém que o
Papa substitua os episcopados locais no discernimento de todas as
problemáticas que sobressaem nos seus territórios. Neste sentido,
sinto a necessidade de proceder a uma salutar descentralização”.

ORAÇÃO CONCLUSIVA
Peçamos ao nosso Deus e Pai que, por meio de seu Espírito
Santo, nos fortaleza na construção de uma Igreja e sociedade
melhores, começando por nós mesmos e pela missão que
recebemos. Rezemos a oração que o próprio Cristo nos
ensinou: PAI NOSSO e, também, peçamos a Maria que
sempre se lembre de nós seus filhos: LEMBRAI-VOS...
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