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ENTREGA DAS BÍBLIAS
Os mais novos catequizandos de
nossa Paróquia receberam a Bíblia
durante a celebração do dia 19 de
março, Dia de São José.

FORMAÇÃO DE CATEQUISTAS

Começou o Curso de Formação de
Catequistas.

CRISMA DE JOVENS

Começou a preparação para o Sacramento
da Crisma.

PORQUÊ SER DIZIMISTA
Se você ainda tem
dúvida em ser
dizimista, leia o
artigo na página
10 desta edição.

Editorial
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O que Jesus falaria se o encontrasse hoje?

C

oloquei essa pergunta no Google
para ver o que aconteceria. Encontrei várias respostas de diferentes pessoas imaginando Jesus vindo ao seu encontro para uma conversa. Várias pessoas
usaram a imaginação e registraram suas
opiniões. Pense nisso também!
Alguém disse que se Jesus realmente
aparecesse hoje para uma conversa, com
certeza não seria com uma pessoa em
especial, mas caso isso acontecesse, iria
olhar no fundo dos olhos porque são a
janela da alma. Depois dessa análise,
essa pessoa disse que provavelmente iria
contar-lhe suas faltas e prostrar-se aos
seus pés para receber o consolo e o sorriso que só este amigo tem. Outra pessoa,
registrou que deve sempre adorar o Pai
Dele, com espírito e verdade, e amá-Lo
de todo coração, toda alma, e toda força
vital, e obedecê-lo e perseverar até o fim.
Belo discurso!
Lendo mais algumas respostas pude ver
que ao imaginarmos uma situação como
essa é perceptível que a maioria se comporta como se realmente Jesus estivesse
analisando o que estavam respondendo
e, como uma criança pega na hora da bagunça, saímos logo nos justificando, pedindo desculpas e contando com o per-

dão, pois afinal,
somos
mortais
e Deus é perfeito para perdoar
e
compreender
tudo o que fazemos, pensamos
e falamos (nós
não...) Rezamos
diariamente pedindo
perdão,
mas não nos atentamos que gostamos muito mais de sermos perdoados do que de perdoar. Falhas, erros, pedidos de perdão, arrependimento, tudo isso não passa de aprendizagem, pois o planeta Terra é uma escola
onde nós, somos alunos rebeldes.
A avaliação do capítulo perdão é a que,
provavelmente, tiramos as notas mais
baixas, onde ficam muitos em recuperação e infelizmente, a maioria é reprovada. Ao sermos reprovados, nos resta
começar tudo de novo, de novo e de
novo até que cheguemos um dia, a nos
encontrarmos com Jesus e ouvir Dele:
Parabéns! Você passou de ano! Abraços
fraternos!
Raquel Rodrigues de Mello Junqueira Carone
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor

Q

ueridos irmãos e irmãs, após um
período de 40 dias, nos preparando
para a Páscoa do Senhor, vamos iniciando um novo tempo litúrgico. Durante esse
tempo, fomos dizendo que não é um período mágico, que mudaria a nossa vida
simplesmente pela chegada da Páscoa,
mas, que era um tempo a ser vivido na fé,
e que através da reflexão e oração iríamos
pautando a nossa vida no projeto e desejo
Deus.
Temos visto em alguns programas de TV
um famoso quadro que se chama “transformação”, onde são mostradas fotos de
um, antes e depois. Poderíamos, dizem,
que finalizando a Quaresma, precisamos
fazer o “antes e o depois” para avaliarmos
a qualidade da “nossa quaresma”. Fomos
capazes de nos deixar configurar naquilo que Deus espera de nós? Quais são os
frutos que fomos produzindo ao final desse tempo? Deixamos nos reconciliar com

alguém que fosse
necessário? Visitamos os doentes?
Fomos misericordiosos? Testemunhamos a nossa
vocação cristã?
Nos próximos dias
celebraremos
o
Tríduo Pascal; segundo a tradição
eclesial, a Festa das
Festas, a mais importante de todas. É que
centraliza e norteia tudo o que cremos.
Desejamos que você tenha vivido e continue vivendo com intensidade esse momento de Graça e que possamos partilhar
na liturgia e na vida os frutos da Salvação.
Boa Páscoa a todos! Com minha prece e
bênção.
Pe. Marcos Almeida, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

A CRUZ...

E

xiste
uma
corrente de
pensamento
e ação bastante organizada em nossa
sociedade que se
articula para “dissipar o valor da CRUZ,
esvaziá-la do seu significado,
negando
que o homem possa
encontrar nela as raízes da sua nova vida”
(São João Paulo II,
Ut Unun Sint, 01).
E nunca tanto como hoje o ser
humano tem tido necessidade
da força e da sabedoria de Deus,
que procedem da Cruz gloriosa e
bendita. A Cruz está presente em
nossa vida, está inscrita na nossa existência como nos ensinou
o divino Mestre: “Se alguém quiser vir após Mim, renegue-se a si
mesmo, tome a sua cruz e sigaMe” (Mt 16, 24-25).
Querer excluí-la é como desejar ignorar a realidade humana.
Deus nos criou para a vida, mas
nossa caminhada é marcada pelo
sofrimento e pela provação. Experimentamos a realidade da Cruz
todos os dias: dificuldades na família, no estudo, no trabalho, nos

relacionamentos.
Será sinal de maturidade acolher
a Cruz. A Cruz
deve ser acolhida, em primeiro
lugar, no coração
transformando a
existência, para
ser carregada por
toda a vida.
É um estilo responsável de vida:
“Procedei de modo
que todos reconheçam que trazeis não só interior, mas
ainda exteriormente, a imagem de
Cristo Crucificado, modelo de toda
doçura e mansidão” (GIORDANO,
L., 1013).
O Apóstolo Paulo levou tão a sério este princípio que disse: “Estou pregado à cruz de Cristo” (Gl
2,19). Jesus não nos engana, Ele
não nos deixa sozinhos na cruz,
Ele sabe transformar a provação
em esperança. São Paulo experimentou o amor fiel de Jesus que
não o abandonou nas horas mais
sombrias e testemunhou: “A
linguagem da cruz é loucura para
os que se perdem, mas, para os que
foram salvos, para nós, é uma força
divina” (1Cor 1,18).

A Cruz de Cristo dá sempre renovados frutos de salvação. São
Leão Magno diz que a “Cruz é
fonte de todas as bênçãos e origem de
todas as graças. Por ela, os que creem recebem na sua fraqueza a força,
na humilhação e a glória, na morte,
a vida” (São Leão Magno, Liturgia
das Horas, II, p. 322).
O cristão que olha com confiança para a Cruz, recebe do Senhor
a coragem e o vigor para caminhar com fidelidade na estrada
da vida. Percorrendo o caminho
quaresmal em direção à Paixão
do Senhor e gloriosa Ressurreição, vamos nos colocar aos pés
da Cruz de Jesus, como outrora
a Virgem Maria, João, Maria Madalena e outras mulheres se colocaram e contemplar o mistério do
amor de Deus por nós. Contemplando o Mistério, vamos proclamar com vigor: “Cristo Crucificado - escândalo para os judeus e loucura para os pagãos” (1Cor 1,23.24)
– e pedir a graça de assumir com
novo vigor e nova esperança a
nossa cruz de cada dia.

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

vendas@tejo.com.br

Dom Sergio de Deus
Bispo Auxiliar da
Arquidiocese de São Paulo
Vigário Episcopal da Região
Episcopal de Sant’Ana

Fones: 3228-0802
3228-0345
Fax: 3227-2731
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PREPARAÇÃO PARA O CRISMA 2017 – NOVO GRUPO DE JOVENS

F

oi com muita alegria, música
e adoração a Cristo que nossa
Paróquia recebeu no dia 05 de
março passado, de forma muito especial e calorosa, os novos crismandos
acompanhados de seus pais, para início da preparação para o Crisma de
Jovens de 2017.
Nesse primeiro encontro houve apresentação dos catequistas, dinâmica de
grupo, explicação do cronograma e
uma palestra muito especial do nosso
colaborador e seminarista Maurício
Luís Zagonel, que propôs uma reflexão e conscientização da importância
da confirmação do Batismo como um
dos sete sacramentos da Igreja, desta-

L

cando ainda a crescente e essencial participação dos jovens de
forma ativa na Igreja. Tivemos
também a participação do Padre
Marcos de Almeida, que veio
dar as boas-vindas aos crismandos e abençoá-los nessa nova
caminhada em busca da Palavra
de Deus e dos dons do Espírito
Santo.
E não para por aí! O cronograma deste ano conta com
diversas atividades interativas com
a participação de vários convidados,
entre eles o grupo “Jovens Sarados”
da Canção Nova, que é um exemplo

CONTINUE LENDO A BÍBLIA

eia os Salmos!
Neles você vai
encontrar inspiração para suas
preces. Lá tem tudo o
que um cristão precisa
para orar com fé. O rei
Davi, um dos favoritos de Deus, o fazia
dançando e cantando
com alegria para agradecer as graças recebidas. Ler os Salmos nos
concede a maneira
agradável de orar com
belas palavras de agradecimento
sob uma forma poética e com plena fé.
Tenha o hábito de ler os Salmos,
um por dia, neles você vai encontrar um meio de pedir e agradecer,
ao mesmo tempo em que louva o

Senhor por nos ter perdoado e atendido às nossas
preces e ainda com aconselhamento. Através dos
Salmos podemos sentir o
perdão do Senhor e como
perdoar nossos inimigos.
Nos conforta até diante de tentações difíceis.
Salmos são uma forma
de inspiração, aconselhamento e agradecimento,
invocando e louvando o
Senhor. Leia os Salmos,
eles nos ensinam a reverenciar e reconhecer o poder da oração para chegar
em Deus.
Comece pelo Salmo 1. E seja feliz!
Mary Tapioca de Freitas

à comunidade na proposta de levar e
fortalecer o Evangelho aos jovens.
Venha conhecer nossas atividades
e encontros pessoalmente, ou por
meio do nosso grupo “Crisma Salette
2017” no Facebook! Que Nossa Senhora da Salette ilumine a cada um de
nós, abençoando-nos nesta nova caminhada. Amém!
Gabriel Chiari
Crisma de Jovens

JOVENS DO CRISMA

F

azem a diferença. Eles chegam
aos domingos, logo pela manhã.
Suas roupas são mais coloridas que
as nossas. São mais espontâneos;
mais alegres; têm a vida toda pela
frente. Seus sonhos ainda não foram
destruídos e sua força de vontade
nos encoraja.
Benvindos jovens para nossa Comunidade, sintam-se abraçados por todos os que a creditam em vocês. Na
verdade, precisamos de vocês. Sintam-se amparados e prestigiados.
Redação

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!
ACONTECEU – ESTÁ ACONTECENDO – VAI CONTECER:

Apareceram
mais cupins; estes
mais resistentes (de
concreto); vamos dar
um “ remedinho”
para eles.

EM MARÇO:






Carnaval, finalmente o ano começou no Brasil.
Na quarta-feira,
imposição das
cinzas, com recomendação para
que nos arrependamos e creiamos no Evangelho.
As adesões ao convite da campanha do Fiel Benfeitor aumentaram.
Batismos, da netinha do Nelson e
Cidinha, bodas e aniversários de
casamento, ventos e chuvas de
verão entraram pelo campanário, e eles, os ventos, “quebraram
um bruto galho da árvore do jardim”, que caiu.


No dia 18
tivemos a festa de
São José, no colégio
Sant’Ana, com missa, gincana, comes,
bebes e sorvetes durante o dia
todo. Irmã Geralda deu pulos de
alegria, e de bengala. Infelizmente, não temos fotos.
EM ABRIL ESTÁ ACONTECENDO O
SEGUINTE:



Dia 8 – sábado – 16h – Reunião da
equipe de Assuntos Econômicos.



Dia 9 – Domingo de Ramos.



Dia 13 – Quinta-Feira Santa – Missa do Lava-Pés – 19h30.



Dia 14 – Sexta-Feira da Paixão –
A Capela estará fechada, assim as
celebrações serão feitas no Santuário: das 13h às 14h – Vigília Pascal.



Dia 15 – Sábado Santo – 19h – Missa da Luz, no jardim da Capela.



Dia 16 – Domingo de Páscoa –
Missa às 11h. Após a Missa, brindes e o sorteio dos dois carnês ganhadores do “Fiel Benfeitor”.
EM MAIO - MÊS DE MARIA:



Dia 6 – 16h – Reunião da Equipe
de Assuntos Econômicos



Dia 10 – Quarta-Feira – 20h – Reunião do Conselho da Capela.



Dia 12 – Domingo – Dia das Mães
– Missa às 11h.

MATURIDADE - Segundo Mandamento
Quando questionado sobre qual é o maior mandamento, Jesus respondeu:
“O primeiro, mas Eu vos
dou um novo, que abrange todos os outros: Amai
o próximo como eu vos
amo”.
Você, caro leitor, que já
alcançou a maturidade,
tem mais de 40 anos, não acha que é tempo de avaliar quem foram e são os seus
próximos mais próximos? Refiro-me aos
feitos dos seus velhos pais e avós. Lembra-se de quando e quanto lhe alimentaram com leitinho materno, mamadeiras,
chuquinhas, papinhas na boca? Quantas
vezes lhe deram banho e trocaram suas
fraldas? Quantas colheradas a força, lancheiras e até marmitas? Quantas vezes
e quanto tempo eles “perderam” para
te fazer andar? E para falar? Nem se
fala! Quantas vezes o levaram a passear
no colo. Quem o ensinou a andar de ticotico? De bicicleta? E amarrar os cordões

do sapato? Quem lhe ensinou as primeiras letras,
a ler e escrever? E com
paciência a rezar. Quem
lhe deu um cofrinho
para guardar as moedas,
de onde veio a primeira
mesada, mensalidade da
escola, do cursinho, a grana para livros, faculdade,
roupas e aquela “forcinha” para comprar seu primeiro carro? E
a mãozona na ocasião do seu casamento?
Será que os velhos precisam descansar
numa casa de repouso porque lá é melhor
para eles? Será que você já
conta com a herança deles?
Tudo indica que não! Principalmente porque você é um
bom cristão! Vai certamente
assumir o bastão e com a
mesma paciência inverter
os papéis, desde ajudá-los
a caminhar, tratar da saúde,
ampará-los financeiramente
e ajudá-los a lidar com as

modernidades eletrônicas atuais. Tudo
isso pode levar um bom tempo, o mesmo
que eles se dedicaram a você. É lamentável que alguns não pensaram no assunto,
é triste constatar que uns poucos estejam
mais próximos e se dediquem mais a cachorrinhos e a redes sociais, do que aos
seus velhos pais. Mas é gratificante ver
que muitos cristãos, como você, além de
já terem assumido tão nobre missão, ensinam os filhos, com exemplos, a Amar
a Deus, amar ao próximo e honrar pai e
mãe. Pense nisso!
João Bosco - Leigo Saletino
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Comunidade em Revista
Dia 04

Dia 05

LEIGOS SALETINOS MIRINS

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO

U

m bom grupo de crianças compareceu ao primeiro encontro dos Leigos
Saletinos Mirins nesse sábado, logo pela manhã. Essas
crianças se prepararam e fizeram sua Primeira Eucaristia no final do ano passado.
Juntamente com seus pais,
aquiesceram ao convite para
uma experiência nova (começou em 2015) que a Província
da Imaculada Conceição,
dos Missionários Saletinos

aqui no Brasil, leva adiante
através dos Leigos Saletinos.
Essa experiência abriga as
crianças que estão na faixa
etária entre a Primeira Eucaristia e a Crisma, refletindo a
Aparição e a Mensagem de
Nossa Senhora da Salette.
Essa experiência se desenvolve através em encontros
quinzenais e atividades lúdicas. Ainda há tempo para novas inscrições. Informem-se
na Secretaria Paroquial.

N

a Missa das 09h desse
primeiro domingo da
Quaresma, as famílias inscritas para a Catequese Familiar puderam confirmar
a inscrição, entregando as
respectivas fichas que foram
abençoadas pelo Padre Marcos Almeida, que presidiu a
celebração. Essas famílias serão acompanhadas pela Pastoral da Catequese Familiar

Dia 16

Dia 12

CHÁ DO CENTRO SOCIAL

ENTREGA DAS LEMBRANÇAS E RECEPÇÃO
DOS NOVOS CATEQUIZANDOS

S

e no primeiro domingo de
março houve a confirmação das inscrições, no segundo domingo do mês as crianças que se prepararam para
a Eucaristia no ano passado
receberam suas lembranças
e o material que utilizaram

durante o processo de evangelização. E puderam, com
muita alegria, recepcionar
os novos catequizandos, que
no decorrer deste ano se prepararão para a Eucaristia,
junto com seus pais.

O

primeiro evento do
ano do Centro Social
foi marcado pela presença
sempre amiga de muitos
paroquianos, com objetivo
de angariar fundos que ajudam a sustentar as finanças
e propiciam o fornecimento
de alimentos e outras necessidades aos assistidos. Cada
vez mais aumenta o número
de pessoas que demandam o
Centro Social; cada vez mais
o coração dos paroquianos e
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durante todo o ano em curso.
Os religiosos e a comunidade laica aqui do Santuário se
regozijam com essas famílias
que acreditam na proposta
de Evangelização através
das famílias. Ao longo do
tempo, quase sessenta anos,
essa experiência de evangelização tem dado resultados
satisfatórios. Sejam todos
bem-vindos.

dos voluntários e benfeitores se abre às necessidades.
Há anos que esse evento
tem sido uma oportunidade
de encontro. Fique atento
ao Calendário Pastoral; no
próximo Chá Beneficente
compareça e auxilie. Nosso
Centro Social é o cartão de
visitas de nossa comunidade;
pelos serviços prestados tornou-se referência na Região
de Santana.

E

Dia 19

Dia 24

ENTREGA DAS BÍBLIAS

77º. ANIVERSÁRIO DE NOSSA PARÓQUIA

m março é sempre assim;
rostinhos novos vão aparecendo, num misto de surpresa
e de interrogação. Aos poucos,
a presença dos fieis da Missa
das 09h vão se acostumando
com essa criançada alegre,
sabem que eles estão se adaptando e iniciando uma extensa
preparação para a Eucaristia.
No rosto dos pais vê-se a esperança; no rosto dos avós vê-se
a alegria por mais uma etapa
se cumprindo. Para os catequistas, a certeza de que lá nos
céus, um bando de anjos canta
e dança celebrando esse momento. Nesse domingo, ao final da Missa, os novos catequizandos receberam suas Bíblias,

A
manual que todo cristão deve
ter. Durante este ano aprenderão a utilizá-lo e fazer dele seu
livro de cabeceira.

SÃO JOSÉ E MARIA DE LA SALETTE

A

comunidade
celebrou feliz
o encontro dos dois
esposos. Para nós
católicos são José
é um dos santos
mais respeitados e
venerados. Por sua
missão acolhedora
e edificadora, tornou-se Padroeiro
Universal de nossa
Igreja. Para nossos
irmãos anglicanos
e ortodoxos também tem gran-

de importância. Foi
o pai adotivo de
Jesus; a ele coube
ensinar seu ofício
ao Filho querido.
É conhecido como
Tutor de Nosso
Senhor, Padroeiro
dos
Trabalhadores e Padroeiro das
Famílias. No domingo, Nossa Mãe
Salette abriu espaço
para que pudéssemos celebrá-lo com
dignidade.

Dia 20

CURSO DE FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS

A

uditório
Dom
Pedro
Sbalchiero Neto – 20h30
– Teve início o Curso de Formação de Catequistas aqui na
Paróquia. Há tempos que se
reivindicava essa formação. A
Catequese Familiar, em conjunto com nossos Padres, definiu o conteúdo programático e
os instrutores. Temos nossos próprios catequistas
(Karam, Nelson
Moreira e Mario
Apone),
nossos
padres Marcos e
Jean, o Diácono
Márcio
Cesena,
Irmã Gláucia e

Claudio Freitas, Secretário e
Professor do Centro de Formação Frei Galvão, da Cúria
Regional de Sant’Ana. Foram
definidos 14 encontros (dois
por mês), e o curso é aberto aos
catequistas de todas as etapas.
Ao final do curso os participantes receberão um diploma.

lguns dizem “Parece
que foi ontem”! Mas,
na verdade se passaram 77
anos de sua fundação. Uma
Paróquia erigida para ser
Santuário; um Santuário
em honra à Nossa Senhora
da Salette. Alguns paroquianos ainda se lembram
das diversas fases da construção; das idas e vindas
do projeto arquitetônico;
crianças que ajudavam a
carregar tijolos, de um em
um, e hoje, com orgulho

santo dizem: “Eu fiz parte
desta obra”. Feliz a comunidade que lembra de sua
história. Este Informativo
quer registrar algumas dessas histórias. Se você, caro
leitor, tiver alguma história para contar, faça isso.
Escreva, procure nossa Redação e narre sua história;
teremos prazer em publicá-la. E, se possível, junte
uma foto relativa ao texto
narrado.

VEM AÍ

SEMANA SANTA
Dia 09
Domingo de Ramos – Missas nos horários
normais
Dia 13
20h – Quinta-Feira – Missa do Lava-Pés
22h – Início da Vigília Pascal
Dia 14
06h – Continuação da Vigília Pascal
15h – Paixão de Cristo
17h – Procissão
Dia 15
20h – Sábado – Celebração do Sábado
Santo
Dia 16
Páscoa – Missas nos horários normais
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TESTE SEUS CONHECIMENTOS
MATEMÁTICOS

Lingua Portuguesa

O

jovenzinho atento
ao noticiário trágico logo pela manhã
ficou em dúvida em
relação aos termos matar e assassinar usados
pelos repórteres. Sua
dúvida: matar e assassinar significam a mesma coisa? Não! Diria
o Professor Pascoal Zampini, de
saudosa e querida lembrança, nos
tempos do Albino César, lá pelos
anos 60 do século passado.

Resposta do teste da edição passada.
2 + 2 + 2 = 6 (essa era muito fácil)

sassinado, embora quem assassina
sempre mata. Por exemplo, um ladrão quando tira a vida de sua vítima, assassina. O motorista imprudente mata quando tira a vida de
Matar é tirar a vida. Assassinar é alguém. Ao volante, os motoristas
matar levando alguma vantagem não assassinam, oxalá nem sequer
sobre a vítima. É possível matar matassem.
alguém, sem que se o tenha as-

3 x 3 – 3 = 6 (essa também era muito
fácil)
√4 + √4 + √4 = 6
2 + 2 + 2 = 6 (raiz quadrada existe)
5 / 5 + 5 = 6 (fácil também)
1+5=6
6 + 6 - 6 = 6 (fácil também)

Livro do Mês

(7 / -7) + 7 = 6

“Como Ler o Livro do Gênesis – Origem
da Vida e da História”, editado pela
Paulus e de autoria de Ivo Storniolo e
Euclides M. Balancin, é o livro indicado
para este mês de abril. Gênesis talvez
seja um dos livros bíblicos mais difíceis
de serem lidos posto que trata das origens
(significado do termo gênesis) de tudo:
do mundo, da humanidade, das raízes do
Povo de Deus e do agir de Deus na História
através dos acontecimentos. Os autores,
com muita propriedade, nos levam a uma
leitura contextualizada àquela época,
fazendo com que cheguemos às mesmas
questões que o povo tinha na época em
que o livro foi escrito. Certamente, após
sua atenta leitura, teremos uma facilidade
maior para entender os textos bíblicos. À
venda na Loja La Salette.

-1 + 7 = 6 (números relativos, puxa
havia me esquecido)
³√8 + ³√8 + ³√8 = 6
2 + 2 + 2 = 6 (raiz cúbica também
existe)
√9 a √ 9 - √ 9 = 6
3 x 3 -3 = 6 (olha a raiz quadrada de
novo)
E a primeira? Pois é, está aqui a
resposta. Não arranque seus cabelos, você só se esqueceu do Fatorial:
“Fatorial de um número é a soma
dele multiplicado por todos os seus
antecessores, até 1”.
1 1 1=6
(1+1+1) = 3!
3! = 6
3x2x1=6

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

2574-9465
8

Santos do Mês

Gizela

Dia 03

Dia 07

SANTAS IRENE, QUIÔNIA E ÁGAPE

SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE

I

J

rene, Quiônia e Ágape
eram
irmãs
e
moravam
perto da cidade de Aquiléia, norte da
Itália, no final
de século III.
Ainda meninas ficaram
órfãs, decidiram não casar e levavam
uma vida piedosa. Nessa
época, o imperador Diocleciano perseguia os cristãos
implacavelmente. Durante essa perseguição Irene
escondeu grande parte
dos livros cristãos em sua
casa e depois fugiu para as
montanhas com Ágape e
Quiônia. Denunciadas, foram presas e levadas ao governador da Macedônia e

submetidas a
intenso interrogatório. As
irmãs confessaram sua fé
e obediência a
Deus. Ágape
e Quiônia foram levadas
ao
martírio
e queimadas
vivas imediatamente. Irene foi interrogada novamente e manteve firme sua profissão
de fé. Foi exposta à vergonha pública e colocada
nua em um bordel. Como
ninguém ousou tocá-la foi
levada novamente ao imperador que a condenou à
morte. Irene foi queimada
viva juntamente com seus
livros.

oão Batista de
La Salle nasceu
no dia 30 de abril
de 1651 em Reims,
França. De família muito religiosa,
era o mais velho de
onze irmãos. Com
10 anos entrou para
o Colégio dos Bons
Meninos.
Nessa
mesma época pediu
aos pais para ser sacerdote e partiu para
o seminário em Paris. Com a
morte de seus pais, abandonou
os estudos para cuidar de seus
irmãos. Quando seus irmãos
cresceram, João Batista voltou
ao seminário. Foi nomeado cônego da Catedral de Reims, em
1667 e, apesar da pouca idade,
assumiu o cargo com responsabilidade. Foi ordenado sacerdote em 1678 e doutorado
em Teologia em 1680. Quando atendia uma comunidade
conheceu um cavalheiro que
lhe propôs abrir escolas gratuitas para os pobres e, em 1679,
surgiu a primeira escola Lassalista. Com o crescimento da
obra e a preocupação de preparar bem os professores, João

Batista alugou uma
pequena casa onde
morava com eles e
ao mesmo tempo os
iniciava na arte de
educar. Foi diretor
espiritual da escola
para meninas pobres “Irmãs do Santo Infante”. Em 1681
fundou o “Instituto
dos Irmãos das Escolas Cristãs”, para
educação acadêmica
de todos os meninos. Durante
a grande fome de 1683-1684,
João Batista doou seus bens
aos pobres e renunciou ao cargo de cônego. Os Irmãos e as
escolas passaram a sobreviver
apenas com a providência de
Deus. Debilitado pela idade,
João Batista pressentiu sua
morte e, no dia 7 de abril de
1719, Sexta-feira da Paixão,
entregou sua alma a Deus.
Nas ruas todos comentavam:
“Morreu um santo”. Foi canonizado no dia 24 de maio de
1900 pelo Papa Leão XIII. No
dia 15 de maio de 1950 o Papa
Pio XII o proclamou “patrono
de todos os professores e de
todos os jovens”.

Dia 16

SANTA BERNADETTE SOUBIROUS

B

ernadette nasceu em Lourdes, na
França, no dia 7 de janeiro de 1844.
Sua família era numerosa, religiosa e
muito pobre. Era a mais velha de seis
irmãos. Dos 12 aos 14 anos trabalhou
como empregada doméstica e pastora.
Desde pequena teve problemas de saúde em consequência da asma. Era analfabeta mas sabia rezar o terço. No dia 11
de fevereiro de 1858, enquanto recolhia
gravetos para a fogueira, Nossa Senhora apareceu e a convidou para rezarem
juntas o terço. A Virgem Maria apareceu
para a menina por 18 vezes, de 11 de fevereiro a 16 de julho de 1858, e sempre
pedia que rezasse o terço em favor da
humanidade. Apesar de sua honestidade a maioria das pessoas não acreditava
na menina. Em sua simplicidade Bernadette compreendeu que tinha sido

escolhida como instrumento para transmitir
ao mundo a mensagem
da Virgem. Rezava para
ter paciência e forças
para suportar tudo. Sofreu muito, mas sempre
confiou no amor de Maria. Ingressou na Congregação das Irmãs de
Caridade. Sempre bem
-humorada, trabalhou
silenciosamente como
enfermeira no interior
do convento. Contudo,
sua doença fez com que ela vivesse entre a vida e a morte durante nove anos.
Com 35 anos, e muito mal de saúde, no
dia 16 de abril de 1879, exclamou emocionada: “Eu vi a Virgem. Sim, a vi, a vi!

Que formosa era! Rogai
Senhora por esta pobre
pecadora”. Morreu apertando o crucifixo sobre
seu coração. Foi canonizada pelo Papa Pio XI
no dia 8 de dezembro
de 1933, dia da Imaculada Conceição. Na aparição de 25 de fevereiro,
a Virgem pediu que ela
raspasse um lugar na
rocha para beber água.
Obediente, raspou a pedra com as unhas e ali
surgiu “A Fonte Milagrosa de Lourdes”.
Só na aparição de 25 de março, Nossa
Senhora revelou a Bernadette que era a
Imaculada Conceição.
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DIÁLOGO COM O DIZIMISTA
Prezados Dizimistas, “Que a Paz esteja com todos”.
Por que somos Dizimistas? Será que já nos
fizemos esta pergunta? E se fizemos qual foi a
resposta? Sabemos que diversas são as razões
que nos levam a sermos Dizimistas. Destacamos algumas: 1) Existem aqueles que contribuem com a comunidade porque trabalham
nela e portanto, precisam dar o exemplo; 2)
Existem os que contribuem para poder exigir
do sacerdote horários, variados tipos de celebrações ou simplesmente o ajudam porque ele é
bom, mas, se mudar o padre, deixam de contribuir; 3) Existem aqueles que contribuem para
cobrir faltas ou erros pessoais, ou seja, pagam
para compensar um drama de perdão pessoal,
acreditam estarem livres dos erros ajudando a
Igreja; e 4) Alguns contribuem por gratidão familiar ou então para serem livres dos encargos
religiosos e poder se sentir bem na Igreja e, o
que é pior, perante a comunidade.
Faz-se necessário, porém, que reflitamos sobre
o verdadeiro motivo e razão pela qual o Dízimo
está em nossas vidas. Quando damos esmola a

um morador de rua, não sabemos o que ele irá
fazer com a mesma ou, quando servimos um
prato de comida na porta de nossa casa, não
sentamos com o irmão para compartilhar com
ele esse momento sublime que é a refeição ou,
quando enviamos recursos para alguma instituição, dificilmente vamos lá para distribuir ou
para partilhar necessidades com os membros
da mesma.
Com o dízimo é diferente. Quando contribuímos, somos automaticamente chamados a
viver a família cristã, temos a certeza que nossa
doação está sendo feita para nossos irmãos,
para nossa comunidade, para nossa igreja ou
seja, o Dízimo é uma forte expressão de elo
fraterno. Não é simplesmente dar a alguém dinheiro, é entregar-se à vida em comunidade, é
dar semente e receber trigo em pão e mesa para
sentar...é compartilhar.
Seja dizimista, caro paroquiano, sente-se à
mesa conosco e partilhe com todos os irmãos
de nossa comunidade. Muito obrigado.
Rui Verdasca & Maria Aparecida
Pastoral do Dízimo

NOTÍCIAS DO CPAE

O

CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos Administrativos e Econômicos destaca a renovação do AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros. O AVCB é o documento obrigatório
emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo certificando que nosso
Santuário possui as condições de segurança contra
incêndio, ou seja, atesta que existem um conjunto de
medidas estruturais, técnicas e organizacionais integradas para garantir à edificação um nível ótimo de
proteção no segmento de segurança contra incêndios
e pânico, previstas pela legislação e constantes no
processo, estabelecendo um período de revalidação.
O Certificado foi emitido após:


Revisão de todos hidrantes – efetuamos os testes de mangueiras, pintamos na cor amarela todas as peças hidráulicas, bem como mapeamos
todos os pontos de hidrantes existentes;



Bomba d’água – acima da Lanchonete possuímos uma caixa d’água de 40.000 litros que
constitui nossa reserva técnica que, em caso de
necessidade é acionada por uma bomba – realizamos manutenção no quadro elétrico que
permite o acionamento da mesma;





Quadros elétricos – revisamos todos os quadros elétricos, bem como embutimos fiações
elétricas que se encontravam à mostra;
Iluminação de emergência – trocamos todas

as 75 luzes de emergência do Santuário, da
Casa Paroquial e do Centro Social visto que,
em função do tempo, as mesmas estavam totalmente inoperantes;


Alarme de Incêndio – foram efetuados testes
em todos os alarmes assim como, foram os
mesmos identificados junto à Central. Também
foram trocadas todas as botoeiras liga/desliga
que acionam os mesmos;



Extintores – procedemos a revisão anual de todos os extintores de incêndio bem como adquirimos mais 5 que foram colocados na sala de
arquivo, no acesso à torre e na Casa Paroquial;



Rotas de Fuga – todas mapeadas e o croqui
com as rotas colocado ao lado da central de
alarme;



Alarmes Sonoros – foram trocados todos os 14
alarmes existentes;



Brigada de Incêndio – procedemos ao treinamento de 16 colaboradores e paroquianos que
receberam Certificado específico.



Cópia do mesmo está afixada no mural ao
lado da Secretária Paroquial.
Rui Verdasca & Nelson Moreira Junior
CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos Administrativos e
Econômicos

ANDORRA
2206-4435
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
EM ABRIL
02 Izidoro Coronato Junior
03 Maria José De Lima Santos
05 Antonio Carlos Da Silva
06 Simone Reis Mattar
Therezinha Gema Romani De Goes
Maria De Lourdes Estevão
07 Luiz Alberto Pomarole
Magdalena Bonfiglioli
08 Rui Manuel Verdasca Rodrigues
11 Claudia Regina De O. P. Trabasso
Alda Alves Agostinho
13 Doralice De Lunas Leme Gonçalves
Terezinha De J.g.de Paiva Duarte
Neliana Izildinha Baldini Dalan
Roberto Fermino
14 Altamiro Moreira Lino
Domingos Prando
Adevar Teodoro Vieira
15 Nazareth Da Rocha Rogatto
José Gabriel Da Silva
17 Pascoalina Ratzat Gabriel
Isaura Maria Megale C. De Oliveira
18 Idene Pompiani De Moura
Severina Moura Santos
20 Luisa Imamura Nakamura
Heloísa Helena Bettim
21 Lourdes Vieira De Andrade
Sandra Regina Moraes Matos
Dilson Caires De Lima
22 Cinthia Leandro
23 Palmira Passos Ferreira
Franceschina Franceschini
24 Ebe Sodero
Shosei Takiguti
25 Ines Terezinha Terra Rossi
26 Jose Luiz Borsoi
Sérgio Aprígio Guardão
29 Adeilda Coelho De Resende
Aidil Quaresma De Jesus
Silvana Policastro Pinton
Wilton Luiz Lima Batista
30 Decia Maria Romiris Augusto Scarpelli
Guilherme Augusto P. Manso
Luiz Eduardo Siqueira Silva
Ariovaldo Simielli Branco
Capela Santa Cruz
04 Thalles Rafael Noronha Da Fonseca
06 Carmen Cavalcanti Teixeira
Simone Reis Mattar
11 Alcides Pereira Nunes
João Bosco Duarte Gonçalves
12 Josefa Rodrigues De Sousa
13 Carlos Pereira Couto
16 Lucina De Jesus Lourenço
18 Lourdes P. Parra Rodrigues
Maria Da Encarnação Aguiar
20 Celia Castro Satheler
21 Aparecida Coelho Correa
23 Danila Giora Corazza
24 Honorio Silva Cruz
25 Claudete Carnevalli Nery
26 Aluizio Goes Da Costa
29 Julieta Scigliano

O

FAMÍLIA CARISMÁTICA SALETINA

carisma que alimenta os Missionários Saletinos é o mesmo que
alimenta os Leigos Saletinos. Até
por isso, no Capítulo Geral de 2000, realizado em Roma, Itália, foi decidido que
“cada Província deveria criar alguns
programas para compartilhar a espiritualidade e missão saletina com os leigos de
nossas obras e missão”.
No Capítulo geral de 2012, realizado nos
Estados Unidos, outra importante decisão
a respeito desse tema. A Decisão No. 7 definiu que a “Família Saletina é composta
por Missionários e Leigos Saletinos”.
Entre uma e outra decisão, o Capítulo
Provincial de 2003, da Província da Imaculada Conceição do Brasil, que abriga os
Missionários Saletinos, decidiu dar início
a um projeto inovador: repartir a riqueza
da espiritualidade saletina com os leigos de suas comunidades. Em novembro
desse ano, leigos oriundos de vários Estados, reuniram-se em Curitiba (PR), nas
dependências do Instituto Salette, e de-

ram início a esse projeto,
orientados pelo Conselho
Provincial, na época presidido pelo Padre Adilson Schio, hoje Vigário
Geral dos Missionários
Saletinos, em Roma. Nessa reunião saiu
o documento conhecido como “Carta de
Curitiba”, assinado pelos representantes
das comunidades saletinas, e tido como
“certidão de nascimento” do Movimento
de Leigos Saletinos do Brasil.
De lá para cá muita água correu para o
mar; o Movimento cresceu – hoje há 398
leigos saletinos aqui no Brasil – a experiência brasileira ajudou o caminhar de
nossos irmãos argentinos e bolivianos.
Associou-se aos irmãos saletinos dos
Estados Unidos. Em 2011 e 2016 aconteceram dois encontros internacionais de
leigos saletinos na Montanha de La Salette, sendo que em ambos Encontros os
Missionários Saletinos também estiveram
presentes. Importantes decisões foram tomadas; hoje, pode-se afirmar, que missio-

nários e leigos saletinos caminham juntos,
divulgando o Fato e a Mensagem Reconciliadora de Nossa Senhora da Salette e
fazendo do Carisma da Reconciliação seu
estilo de vida.
No período de 20 a 23 de março passado, na cidade de Roma, Itália, onde fica
a Casa Geral dos Missionários Saletinos,
estiveram reunidos os Coordenadores Nacionais dos Leigos Saletinos do Brasil,
Argentina, Estados Unidos, Índia, Itália
e França, juntamente com o Conselho
Geral, representado pelos padres Silvano Marisa e Adilson Schio definiram os
próximos passos, criando uma estrutura
organizacional para os leigos saletinos. O
leigo saletino Mario Apone foi indicado
pelo Conselho Geral para ser o Coordenador Internacional dos Leigos Saletinos.

PÁSCOA

“E

disse-lhes: ‘Tenho desejado
ardentemente comer convosco
esta páscoa, antes de minha paixão;
pois vos digo que não
a comerei mais até que
ela se cumpra no Reino
de Deus’. Então, havendo recebido um cálice, e
tendo dado graças, disse: ‘Tomai-o, e reparti-o
entre vós porque vos
digo que desde agora
não beberei do fruto da
videira, até que venha
o Reino de Deus’. E tomando o pão, e haven-

do dado graças, partiu-o e deu-lho
dizendo: ‘Isto é o meu corpo, que é
dado por vós; fazei isto em memória
de mim’”. (Lc 22, 14-19)
Judeus e cristãos celebram a Páscoa por motivos diferentes. Para os
judeus a Páscoa significa passagem; passagem
de uma vida de escravidão para uma vida
de liberdade. Para nós,
cristãos, a Páscoa significa a Ressurreição do
Senhor, a passagem da

morte para a vida eterna.
Para compreender o real significado
da Páscoa é preciso entender o Deus
que se deixa matar para nos salvar.
Por misericórdia a nós sujeitou-se à
vontade dos poderosos, sendo humilhado, castigado e morto. Ainda pregado na cruz, tem um olhar de compaixão; é capaz, além de todo o sofrimento, de pedir ao Pai: “Perdoai-lhes,
eles não sabem o que fazem”.
Nos dizeres do Frei Leonardo Boff:
“Para ser humano assim, só sendo Deus”!
Redação

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

11

Gotas de Espiritualidade Saletina

R

POR UM MUNDO MAIS RECONCILIADO
Os Leigos e a Família Carismática Saletina

efletir é uma atitude mais
que necessária para quem
tem uma missão que é urgente, e que tem sua base numa
mensagem. A mensagem da Salette para nós é como se fosse um
poço, mas um poço que não está
vazio, está cheio de água, é preciso “retirá-la” para matar a nossa
sede. A razão de nossa consagração como Leigos Saletinos vem inteiramente da mensagem da Salette e da urgência de vivermos uma
espiritualidade e um carisma por
um mundo melhor.
O apelo de viver esta urgência nos
vem da Igreja e da Congregação
da qual fazemos parte: a grande
família dos Missionários de Nossa
Senhora da Salette. Durante este
tempo em que “somos” Leigos
Saletinos. “Somos” e não somente
“estamos”, pois, ser Leigo Saletino
é assumir para si um projeto de vida reconciliada. Durante
este tempo em que somos Leigos Saletinos, muitas vezes
lemos e refletimos a mensagem da Salette. Certamente
conhecemos cada frase desta mensagem e sabemos falar
alguma coisa de cada parte ou de cada fala que a “Bela
Senhora” disse a Maximino e Melânia naquela tarde de 19
de setembro de 1846.
A ideia de partilhar a espiritualidade e o carisma da Salette
com os leigos tem sua origem no Capítulo Geral dos Missionários Saletinos de 2000. Este Capítulo foi realizado em
Roma e uma das Decisões, justamente a Decisão 4, sobre a
interdependência e a comunhão, dizia que “cada Província
deveria criar alguns programas para compartilhar a espiritualidade e missão saletina com os Leigos e Leigas de nossas obras e
missão”.
Na Província do Brasil este tema foi muito bem acolhido e
fez parte das decisões dos Capítulos Provinciais. Todas as
comunidades saletinas da Província deveriam envolver-se
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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neste projeto. Em outubro de 2003
uma carta de convocação foi enviada pelo Conselho Provincial para
todas as comunidades, pedindo
que cada local enviasse um leigo
e um religioso para um encontro
em Curitiba, no mês de novembro,
onde se trataria principalmente de
possíveis projetos com os leigos. O
Encontro de Curitiba aconteceu na
data planejada e, com muita alegria e entusiasmo, se trabalhou a
questão, ouvindo os próprios leigos e as comunidades locais. Este
encontro é o primeiro embrião do
Movimento dos Leigos Saletinos
do Brasil. O Encontro foi tão positivo que no final, o grupo que estava reunido, escreveu uma carta
a todos os saletinos do Brasil e a
todas as comunidades. Esta carta
ficou conhecida como “A CARTA
DE CURITIBA”. Ela é a certidão
de nascimento dos Leigos Saletinos do Brasil.
Toda a motivação e todo ambiente estava criado para os
primeiros passos. Onde tudo iria dar? Qual o caminho que
se seguiria? Não havia como saber tudo isso com antecedência. A frase que mais ficou marcada neste tempo foi
esta: “Nossa Senhora sempre soube o que Maximino e Melânia
poderiam fazer por ela, ela saberá indicar a nós o que nós poderemos fazer pela sua missão. O Importante é começar...”
No início, aquilo que hoje é o Movimento dos Leigos Saletinos do Brasil”foi conhecido como “Projeto de Espiritualidade Saletina para Leigos e Leigas”. E é sobre este
projeto, que hoje caminha sólido pelas comunidades saletinas do Brasil e em outros e países mundo afora, que
continuaremos partilhando no próximo mês.
Texto - Padre Adilson Schio – Missionário Saletino
Compilado por Jorge Marquesi - Leigo Saletino

