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SEMANA SANTA
Nas páginas centrais desta edição o leitor amigo se atualiza com o que foi
celebrado durante a Semana Santa.

REUNIÃO DOS REITORES DOS
SANTUÁRIOS SALETINOS

Nosso Santuário foi escolhido
para acolher os Reitores dos seis
Santuários Saletinos aqui no Brasil.

NOVOS COROINHAS

EDIÇÃO Nº 300

Após preparação intensa, temos um
novo grupo de Coroinhas.

De março de 1988 até agora se
passaram 29 anos. O Informativo
Salette tem acompanhado o caminhar
de nossa Paróquia.
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ALEGRIA DE MAIO

N

este mês temos o Dia de São José
Operário (1), 100 anos da aparição
de Nossa Senhora de Fátima (13) e Dia
da Mães (14). É um mês com muita festa e que seguimos vivendo a Alegria do
Tempo Pascal e a Ascensão do Senhor.
Ao longo destes domingos vamos ouvir
e meditar com O Bom Pastor. Ele alerta
sobre o ladrão que não entra pela porta
(Jo 10, 1) e quer nos seduzir com a corrupção. Quem se corrompe está morrendo. Quando não obedecemos um
simples sinal de trânsito, que indica ser
proibido virar à esquerda só porque é
mais fácil do que fazer um retorno, estamos cedendo à corrupção que em sua
essência é a mesma que condenamos
naqueles eleitos por nós. Devemos ouvir, conhecer e seguir a voz do Bom Pastor (Jo10, 4).
Devemos acreditar e seguir o Caminho,
a Verdade e a Vida (Jo14, 5). Acreditar é
fazer as obras que Jesus fazia (Jo14, 12).
Se não conhecemos o caminho e tampouco o lugar para onde vamos, devemos não só acreditar, mas confiar, entregar-se ao Amor de Deus. Ele que prepara muitas moradas para nós e para
pessoas diferentes de nós. O mundo
passa por uma enorme convulsão. Em

Sozinhos não realizamos nada. Precisamos amar Jesus obedecendo os seus
mandamentos e pedir ao Espírito da
Verdade (Jo14, 17) que permaneça em
nós para podermos servir com alegria e
amor. Na sua ascensão, Jesus não disse
fiquem aí parados me adorando. Ele ordena para ir e levar a Boa Nova a todos.
Ele quer que sejamos uma Igreja Missionária, em saída, pois Ele estará conosco
todos os dias (Mt 28, 20). Esta é a mesma
ordem que está na mensagem entregue
pela Sua Mãe em La Salette para Maximino e Melânia: “Vamos, meus filhos,
transmiti isso a todo o meu povo”. Vamos
viver uma vida comum de maneira extraordinária, juntos, misturados, com
Saúde, Paz e Alegria.

José Carlos Ávila Aira
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor

Q

ueridos Irmãos e Irmãs, ainda na
alegria do tempo Pascal, iniciado no mês passado, estamos iniciando
agora o mês de maio. Tradicionalmente,
fazemos as nossas orações e reflexões a
cada mês, motivados por um tema especial; assim, temos os meses da Bíblia,
das vocações, etc. Neste mês, somos
chamados a refletir e rezar com Nossa
Senhora não necessariamente com um
dos seus diversos títulos que ao longo
do tempo fomos lhe dando, mas pelo
simples nome de: MARIA.
Certa vez, o teólogo Carlos Mesters disse que “a história e o amor que o povo tem
por Maria, fez com que a sua imagem fosse
sendo coberta por mantos e coroas, mas, que
às vezes precisamos tirá-los para recordar da
moça simples e desconhecida que foi escolhida por Deus para ser a mãe do salvador”.
Com o referido cuidado, reconhecemos
em seus mantos e coroas, o carinho e o
desejo de “cobrir” com o que há de melhor àqueles e aquelas que amamos.
Não por acaso, celebramos também
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parte, ela é causada
pela nossa dificuldade de conviver
com as diferenças,
pelas vezes que julgamos ser melhores
que o nosso próximo ou decidimos
quem pode ou não
participar da “nossa pastoral”.

neste mês, o dia
de todas as mães.
Embora a história
mostre as razões
e origens para
ambas as celebrações, preferimos
salientar que, em
Maria, homenageamos
todas
as nossas mães.
Mães que riem e
choram, esperam
e realizam, sofrem e são felizes, mães que experimentam os mesmos sentimentos da Mãe
de Jesus. Que Nossa Senhora continue
nos amando incondicionalmente, como
é próprio de cada mãe e, possamos recordar a cada dia deste mês, as palavras
do nosso Senhor dirigidas a ela e a nós,
discípulos queridos e amados: “Eis aí a
tua Mãe; eis aí o teu filho”. Maria, Mãe
de Jesus e nossa, Rogai por nós.
Pe. Marcos Almeida, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

VIVA A MÃE DE DEUS E NOSSA!

N

ós, católicos brasileiros, estamos celebrando o ano jubilar
mariano, por ocasião do terceiro centenário do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no
Rio Paraíba. O encontro da imagem
pelos três pescadores foi um tempo de
graças e muitas bênçãos, confirmado
pela pesca abundante que realizaram
imediatamente após a presença da pequena imagem em suas redes.
Durante estes trezentos anos, o encontro com a Mãe Aparecida, na pequena
imagem em Aparecida, tem repetido
aquele primeiro milagre: graças e bênçãos para todos aqueles que pedem a
intercessão da Mãe de Deus e nossa,
que jogam as redes em suas águas.
Neste ano jubilar, o Papa Francisco
concedeu uma graça especial aos devotos e romeiros de Nossa Senhora
Aparecida: a indulgência. Pela indulgência a Igreja ensina que o ‘cristão
que procura purificar-se do seu pecado e santificar-se com a ajuda da
graça de Deus, não se encontra só. A
vida de cada um dos filhos de Deus
está ligada de modo admirável, em
Cristo e por Cristo, à vida de todos os
outros irmãos cristãos, na unidade sobrenatural do corpo Místico de Cristo,
como que numa pessoa mística’ (Catecismo da Igreja Católica, 1474).
Para alcançar a indulgência plenária
para si ou para um fiel falecido, além

da peregrinação, é
‘necessário atender
às condições habituais:
arrependimento sincero dos
pecados, confissão
sacramental,
comunhão eucarística, recitação do
Creio, oração nas
intenções do Papa
e da Igreja e a prática das obras de
caridade e misericórdia. O Papa
Francisco também
recomenda a especial oração a Nossa
Senhora Aparecida em defesa das famílias’ (Cardeal Odilo Pedro Scherer,
Carta Pastoral, pg. 15).
Seria tão bonito se todos os devotos
da Mãe de Deus e nossa pudessem
ir até a Casa da Mãe para agradecer
as graças recebidas e pedir a benção
para as famílias e todas as suas atividades, projetos, sonhos e alcançar indulgências! Nem todos conseguirão,
pelos motivos mais diversos, mas todos poderão receber graças especiais
(indulgências) nas igrejas dedicadas a
Nossa Senhora Aparecida por todos
os rincões do imenso e amado Brasil. Aqui, em nossa Região Episcopal,
poderemos receber indulgências nas
igrejas paroquiais dedicadas a Nossa
Senhora Aparecida.

Realizemos
um
gesto terno de
amor: vamos levar ao encontro
de Nossa Senhora
Aparecida nossos
familiares idosos,
enfermos e com
dificuldade de locomoção; sejamos
solidários:
levemos ao encontro da
Mãe nossos vizinhos que não conseguem caminhar
sozinhos ou não
têm mais ninguém
para olhar por eles,
o olhar da mãe volta-se para nós e
eles; testemunhemos a fé: convidemos
para peregrinar a uma Igreja dedicada à Nossa Senhora Aparecida nossa família, nossos filhos, netos e seus
amigos. Sejamos ousados no convite
e na peregrinação, são trezentos anos
de bênçãos e este rio de bênçãos, por
intercessão de Nossa Senhora Aparecida, precisa ser partilhado.
Nele, com fé, todos podem jogar as redes que terão pesca abundante.

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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300

arece título de filme épico, mas não
é. 300 é o número
desta edição. Isto significa que são 37 anos de
existência, informando e
formando nossos caros
leitores. Desde a sua primeira edição, em março
de 1988, até a edição
deste mês, nosso Informativo foi se modificando conforme as
necessidades e os recursos existentes. Por
um breve período o
Informativo Salette
deixou de ser publicado.
Foram tempos difíceis, alguns obstáculos precisaram
ser vencidos para que sua
publicação mensal fosse retomada.

Santuiirio

De um formato simples,
impresso na própria Secretaria Paroquial, usando mimeógrafo (os mais
jovens não sabem o que é
isso), nosso Informativo foi
ganhando corpo, espaço e
cores. Impresso em papel
de boa qualidade possibilita sua guarda e coleção por
muitos paroquianos. Por
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Talvez muitos de nós não
tenhamos todas as edições,
principalmente as dos primeiros anos. O Memorial
Padre Clemente Moussier,
tão bem cuidado por suas
organizadoras, Sras. Tonica e Sônia Paes, guarda essas primeiras edições como
memória de nossa comunidade.

ANIVERSÁRIO DO PADRE
MARCOS ALMEIDA
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sua qualidade de impressão, diversidade de assuntos tratados, sempre com
lisura e clareza, é mais uma
das referências de nossa comunidade na região.
A decisão de termos um Informativo coube ao Padre
Clorálio Caime, na época
Pároco da Paróquia Nossa
Senhora da Salette, que delegou a missão ao Padre Bolívar Hauck de ser o redator
do Informativo Salette.
O tempo passou, o Informativo se encorpou. Atualmente, com uma edição
mensal de 2.500 exemplares
distribuídos gratuitamente, relata, não somente os
acontecimentos, mas conta
um pouco de nossa história.
Além de ser distribuído na
Paróquia – Santuário e Capela – é entregue em vários
edifícios das redondezas e
aos nossos colaboradores.

m grupo de paroquianos surpreendeu Padre
Marcos Almeida, nosso Pároco e Reitor, no dia 22 de
abril passado, quando ele
completou mais um na no de
vida. São 46 anos de vida, a
maioria dedicados à Igreja e
a causa saletina. Foi ordenado sacerdote em 29 de julho
de 2000. Anos atrás esteve
por aqui, depois fez parte do
Conselho Provincial e foi ser

E

Pároco e Reitor em Várzea
Grande (MT), onde há uma
grande comunidade saletina.
A partir de fevereiro do ano
passado, retornou a São Paulo, agora como Pároco e Reitor desta Paróquia dedicada
à Nossa Senhora da Salette.
Parabéns ao nosso Padre,
que Deus lhe dê muita saúde
e sabedoria na condução deste rebanho imenso.

CONTINUE LENDO A BÍBLIA

no Gênesis, o começo da
Bíblia, você vai encontrar
uma história interessantíssima
a respeito de Abraão o escolhido de Deus para cuidar de
seus descendentes na Terra
com a ajuda do Pai. Abrão e
Sara, sua esposa, eram idosos
e não tinham filhos. Seu nome,
em hebraico, significa “Grande
Pai”, o que representava uma
ironia.
O casal não tinha filhos, mas
foram abençoados pelo Senhor
com o nascimento de um filho
ao qual deram o nome de Isac.
Sara quando soube que ia ser
mãe sorriu não acreditando.
E o Senhor mudou o nome de
Abrão para Abraão, que em he-

braico significa “Pai de
Muitos” (Gn
17, 5).
Isac nasceu
e
quando
adulto
casou-se com
Rebeca
e
sua mulher
engravidou de gêmeos a que
deram o nome de Esaú e Jacó.
Houve um drama entre os dois
irmãos por causa da primogenitude. Convido você para
continuar lendo a Bíblia para
saber o que significa primogenitude e a importância da herança dos irmãos gêmeos.
Mary Tapioca de Freitas

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

S

orteio e entrega dos prêmios:
uma pequena imagem de Nossa
Senhora Salette. Uma entre os dizimistas, duas para os benfeitores, e
uma para Irmã Sisilio, por merecimento.
No Domingo de Ramos a Capela estava cheia! Aliás, como no ano todo.
Todos ganhamos ramos de oliveira
colhidos e ofertados por D. Irany.
Recepção dos Santos Óleos.
Missa do Lava-Pés foi celebrada sob
a presidência do Padre Luciano Batista. Durante a celebração, Padre
Luciano “lavou os pés” dos doze
apóstolos (marmanjos aqui da Capela); Pedro e Judas reclamaram.
Missa da Luz, no sábado à noite.
Novamente presidida pelo Padre

D

Luciano Batista, que começou no
jardim da Capela, com o fogo novo
com que acendeu o Círio Pascal.
Linda cerimônia.
Dia de Tiradentes, mártir e herói
brasileiro.
Tivemos mais batizados e bodas de
tudo!

ESTÁ ACONCECENDO
EM MAIO

VAI ACONTECER
EM JUNHO
Dia de Santo Antonio.

Dia do trabalho.

Dia dos Namorados.

Mês de Maria.

Corpus Christi – A Procissão começa
na Capela e termina no Santuário.

Dia das mães.
Dia de Nossa Senhora de Fátima.
Novas orientações administrativas
da Cúria.

Corpus Christi – Romaria a Marcelino Ramos – Alguns “capelistas” participarão, como em todos os anos, da
Romaria.
Festas Juninas: António, João e Pedro.

... E DEUS CRIOU A MULHER!

izem que primeiro Deus treinou no homem, para depois
criar a mulher. Ele as fez mais
completas. Mais bonitas, mais resolutas, capazes de gerar e dar à luz a outras criaturas, defendendo-as sempre.
Mas elas vão além: nos cobrem de carinhos, cuidam da casa, lavam, passam cozinham e trabalham fora. Tudo
ao mesmo tempo! Deus estava num
dia de sorte quando criou a mulher!
Nós também. A história nos conta que
os mais poderosos e bem-sucedidos
reinados foram e são os matriarcais
(China, Japão, Inglaterra, Alemanha);
registrando a influência e importância
das Evas, das Saras, das Dalilas, das
Rutes, das Cleópatras, das Helenas,
das Leopoldinas, das Isabéis, das Inês,
das Garibaldis, das Marias: Antonietas, Quitérias e Bonitas, das Martas
e Madalenas, das madres Thereza,
das doutoras da Igreja, das religiosas

missionárias que dão
a vida educando e
orando por nós.
Porém, houve só
uma única cheia de
graça, mãe de Jesus.
Muitas foram beatificadas, santificadas
e admiradas; outras
descartadas e lembradas pelos maus
exemplos. Que Deus
as perdoe.
Aqui na Capela, respeitadas as devidas proporções, não é diferente. Contamos com um destacamento de voluntárias guerreiras, que se revezam
em servir a casa do Pai. São verdadeiras “abelhinhas”, sem ferrão, cuja
Rainha Mãe é Nossa Senhora. Sua
característica é que a asinha esquerda
não saiba o que a direita faz. Tudo

começou, cem anos
atrás, com Dona Rute
Baruel e Vera Ferreti;
depois Irmã Laura
e com Nair, seguida
por Dona Marlene.
Nos últimos anos, o
pelotão aumentou,
são dezenas, que insistem permanecer
anônimas, nós as
percebemos nas procissões, nas toalhas limpas e passadas,
no zelo, na acolhida, na animação, na
atuação no presbitério, nos corais, na
ordem das coisas.
Maio é o mês da Mulher, das mães e
de Maria. Deve ser por isso que todos temos marcadas as mãos com um
“M” de Mulher, criada por Deus para
o nosso bem.
João Bosco - Leigo Saletino
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Comunidade em Revista
28 E 29 DE MARÇO

02 DE ABRIL

REUNIÃO DE REITORES DOS SANTUÁRIOS
SALETINOS NO BRASIL

INVESTIDURA DE NOVOS COROINHAS

N

ossa
Paróquia
acolheu os representantes do Conselho
Provincial dos Missionários Saletinos e os
Reitores dos seis Santuários Saletinos aqui
no Brasil. Padre Edegard da Silva Júnior,
Superior Provincial,
presidiu os trabalhos.
Participaram da reunião os Reitores Padre
Marcos Almeida (Santuário de São Paulo
- SP); Marcos Queiroz
(Santuário do Rio de Janeiro RJ); Marcos Reis (Santuário de
Várzea Grande - MT); Renoir
Dalpizol (Santuário de Curitiba - PR); Daniel Aguirre (Santuário de Caldas Novas - GO)
e o Padre Tiago Costa, representando o Padre Arlindo Fávero (Santuário de Marcelino
Ramos - RS). Padre Ático Fassini participou da reunião. Padre Edegard, nosso Provincial
ressaltou que os “Santuários
de Nossa Senhora da Salette e os
missionários saletinos nasceram
para ser uma memória perpétua
da Aparição de Maria em Salette. É deste fato que Santuário e

Missionários recebem a missão,
o carisma e a espiritualidade que
os identifica no seio do povo de
Deus” (DS pag. 36). Na reunião foram tratados assuntos
específicos de cada Santuário
Saletino, a fim de buscar uma
identidade própria e também
assuntos referentes a Santuários em geral. O Reitor Daniel
Aguirre apresentou, na reunião mensal do CPP de nossa
Paróquia, um resumo dos trabalhos que foram discutidos.
Nossas orações para que Deus
dê muita saúde e discernimento aos nossos Missionários Saletinos.

10 DE ABRIL

FORMAÇÃO DE CATEQUISTAS

C

onforme planejado pela Catequese Familiar, o curso de Formação de Catequistas segue o roteiro planejado. Nessa noite,
o Diácono Márcio Cesena foi o orientador, falando sobre Liturgia
da Missa, esclarecendo e orientando a todos os participantes. Ao
todo serão 14 (catorze) encontros de formação, que possibilitarão
um melhor preparo aos nossos catequistas.
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C

erca de 8 (oito) novos coroinhas foram investidos
na nossa Paróquia. Como se
sabe, a missão do coroinha é
servir ao Altar. A equipe de
Catequistas da Pastoral, tendo
à frente a Sra. Luciana Oliveira dos Santos, tem preparado
novas turmas de coroinhas,
anualmente. As crianças, após
receberem sua primeira Eucaristia manifestam desejo de
continuarem firmes em sua

caminhada dentro da Igreja.
Os pais são os grandes incentivadores deste trabalho. Com
tantos afazeres, acompanham
a preparação de seus filhos.
A cerimônia de investidura
aconteceu no dia 02 deste mês,
durante a Missa dominical das
18h30, presidida pelo Padre
Marcos Almeida. Os novos
coroinhas são: Aline São Felix
Baptista, Davi Rosa Machado,
João Vitor de Queiroz Almeida, Júlia Baratto Freitas, Maria Eduarda
Teles de Oliveira, Matheus Alves dos Santos de Oliveira, Ronaldo Galvão de Brito e
Sofia Lorenzo Loreto.
A esses novos coroinhas, nossa comunidade reza para que
sejam felizes em sua
nova missão e, mais
ainda, continuem perseverando sua fé.

09 DE ABRIL

ORAÇÃO PELO CAPÍTULO PROVINCIAL DE 2018

O

s Missionários de Nossa
Senhora da Salette terão
seu Capítulo Geral de 2018
realizado na cidade argentina de Termas do Rio Hondo,
entre os dias 09 de abril e 06
de maio de 2018. Por decisão
da Coordenação Internacional dos leigos saletinos, foi
definido que a oração criada
especialmente
para o Capítulo
Geral fosse incluída na lista de
suas orações diárias. Abrindo,
de certa forma o
ano em preparação ao Capítulo
Geral, no dia 09
de abril passado, um grupo de
Leigos Saletinos
fez uma hora de
oração. No mun-

do inteiro, leigos saletinos se
reuniram para esse momento
orante. Daqui até a consecução dos trabalhos do Conselho Geral, os leigos saletinos
permanecerão
irmanados
aos Missionários Saletinos
em oração. Que o bom Deus
ilumine a todos os saletinos,
religiosos, religiosas e leigos.

SEMANA SANTA – UM ENCONTRO COM CRISTO RESSUSCITADO

P

ara nós cristãos católicos, a Semana Santa é o período mais celebrativo e importante de nossa
vida. A partir do Domingo de Ramos,
que marca a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, até o Sábado Santo, celebramos a Vida, Paixão, Morte
e Ressurreição de Jesus Cristo. A Semana Santa marca um encontro com
o Cristo Ressuscitado. Nessa Semana
os católicos são chamados a participar
ativamente das celebrações do Tríduo
Pascal e da Páscoa da Ressurreição do
Senhor.
Neste ano, não foi diferente. No Domingo de Ramos, os fieis trouxeram
seus ramos e acompanharam as celebrações. Especificamente, na Missa das 09h,
a Equipe de
Liturgia preparou,
juntamente com
a
Catequese
Familiar, a encenação da entrada de Jesus
em Jerusalém.
As
crianças
acompanharam a Procissão de Entrada, que começou na área
externa, em frente ao Centro Social.
Jesus, representado por um catequizando montado em um cavalinho,
veio à frente da Procissão; subiu os
degraus da entrada e adentrou a nave
principal do Santuário. Padre Marcos
Almeida presidiu a celebração. Durante a homilia, fez uma catequese,
preparando os fieis para a Semana
que começava.
Na Quinta-Feira Santa, dia 13 de abril,
a Missa das 20h foi um dos pontos al-

tos da Semana. Um grupo de
paroquianos representou o
Evangelho, no qual Jesus instituiu a Eucaristia e lavou os
pés de seus discípulos mais
próximos. Neste ano, as Equipes de Liturgia escolheram
algumas mulheres para representarem esses discípulos.
Iniciava-se o Tríduo Pascal,
a grande celebração
que só terminaria no Sábado à
noite. Por isso que não houve a
bênção final; a celebração não
terminava aí; se prolongava
através da Vigília Pascal que
começou logo em seguida e foi
até à meia-noite.
Na Sexta-Feira Santa, a Vigília
Pascal retornou logo às 06h,
com as Pastorais e Movimentos se revezando em períodos de uma
hora, até às 15h, quando começou a
Celebração da Sexta-Feira. O Santuário estava tomado pelos paroquianos;
houve necessidade de se colocar cadeiras extras para acomodar as pessoas de mais idade. Às 19h começou a
Procissão, que foi ganhando corpo à
medida que caminhava. Ao adentrar
a Outeiro da
Cruz, um “mar
de gente” descia o asfalto
acidentado. As
Estações foram
se sucedendo;
cada Pastoral
usou de criatividade e bom
gosto na representação,
sempre acompanhada pelos fieis caminhantes. A
décima-quarta Estação foi representada no presbitério do Santuário,
encenada pelos Leigos Saletinos Mirins e pelos Coroinhas.
Depois... o Santuário quedouse em silêncio, ficou fechado o
restante do dia e a maior parte
do sábado...

çou no lado externo do Santuário. Os
fieis acompanharam o “novo fogo” no
qual foi aceso o Círio Pascal. A celebração presidida pelo Padre Marcos
Almeida e concelebrada pelos Padres
Ático Fassini e Nilto Gasparetto caminhou até às portas do Santuário; estas
foram abertas e a multidão ganhou os
espaços internos. Na homilia, Padre
Marcos Almeida fez uma catequese,

explicando a celebração e ressaltando
que essa era uma celebração longa,
com horário para começar, mas sem
horário para acabar. Não era apenas
uma noite especial, mas era “a noite”,
a maior celebração que nós católicos
temos em nossa vida.
Comentou as leituras do Antigo Testamento (Gênesis, Êxodo e Profetas)
mostrando o Projeto de Deus desde
o seu início, quando Deus nos fez de
sua essência, de sua imagem e semelhança. Comentou a Carta de Paulo
aos Romanos quando mostra o Cristo
ressuscitado e finalizou comentando
o Evangelho.
A Missa terminou por volta das
22h30... O tempo passou sem que ninguém tivesse notado. Era a Páscoa do
Senhor.

E só foi reaberto às 20h com o
início da celebração da Páscoa
do Senhor! A celebração come-
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COMUNICADO

Livro do Mês

“C

omo Evangelizar com Parábolas”, de autoria de Prado Flores e Ângela Chineze
e editado pela Canção Nova, é o livro indicado
para este mês. Neste livro, os sentimentos e as
mensagens da Bíblia se expressam com perfeição por meio de histórias e fábulas que tocam
nossos corações. Através de uma linguagem
simbólica, que desperta um melhor entendimento da Palavra de Deus, o leitor será envolvido pelas analogias e aproveitará os ensinamentos de Jesus em seu cotidiano. Procure com
o Gomes ou com a Ana e adquira seu exemplar.

P

or desencontro de informação,
não nos foi possível publicar na
edição passada, o nome dos dois jovens que acertaram o Teste Matemático. São eles os irmãos Giulia e Guilherme Araújo Castro, filhos do casal
Andréa e Roberto Castro, Coordenadores do Eixo do Anúncio.

Lingua Portuguesa

R

ui Barbosa foi um brasileiro que
nos enche de orgulho. Foi jurista, político, diplomata, escritor,
filólogo, tradutor e orador. Foi um dos
intelectuais mais brilhantes do seu tempo (1849-1923). Em 1907 foi delegado
do Brasil na II Conferência de Paz, em
Haia, cidade no interior da Holanda.
Eram tempos difíceis, havia forte expectativa de guerra entre os países europeus, o que de fato aconteceu pouco
tempo depois.
Por sua atuação durante a Conferência
recebeu o título de “Águia de Haia”. Muita gente, querendo melhorar o título por
ele recebido o chama de “O Águia de
Haia”, e aí muda completamente o sentido. Vejamos; águia, no gênero feminino (a águia) e figurado, significa pessoa
notável, de grande talento e perspicácia.
Águia, no gênero masculino (o águia)
significa espertalhão, velhaco, tratante.
Caro leitor, ainda que Rui Barbosa tenha sido político, você acha que ele foi
o Águia? Não! Foi, com certeza, a Águia
de Haia, título que enobrece toda a nação
brasileira.
Conta a História e nossa revisora Mary
Tapioca bem lembrou, Rui Barbosa vi-

veu algum tempo em Londres, Capital
britânica. E lá, tendo que se sustentar,
resolveu dar aulas. Alugou um pequeno apartamento, e colocou à porta “Leciona-se Inglês”.

Redação

PENSAMENTOS DE RUI BARBOSA
“De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver
crescer a injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o
homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser
honesto”.
“O homem que não luta pelos seus direitos não merece viver”.
“Não se deixem enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem”.
“A degeneração de um povo, de uma nação ou raça, começa pelo desvirtuamento da
própria língua”.
“A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança; é,
sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições”.
“Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado”!
“A força do direito deve superar o direito da força”.

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

2574-9465
8

Parabéns aos jovens que mostraram
muito conhecimento matemático.

Santos do Mês

Gizela
Dia 13

E

NOSSA SENHORA DE BONATE

m 1944, na cidade de Bonate,
diocese de Bérgamo, Itália, no
dia 13 de maio, várias crianças colhiam flores para depositarem aos pés da Virgem Maria. Num
dado momento, as meninas que
acompanhavam a colega, de nome
Adelaide Roncali, dez anos, viram
que ela estava imóvel, olhando para
o alto, como que alheia a tudo. Não
respondendo aos chamados, as amigas foram correndo dizer à mãe de
Adelaide que “ela tinha morrido em
pé”. Acreditou-se, porém, que Nossa Senhora aparecera, a Adelaide.
Estava vestida de branco, espargia
muita luz e que Maria a tranquilizou dizendo: “Não tema, eu sou
Maria. Seja boazinha e eu voltarei até

você”. O êxtase se repetiu mais 13
vezes, em duas etapas: de 13 a 21
e de 28 a 31 de maio. Assim como
em Lourdes, Fátima, Salette e em
outros lugares, Nossa Senhora
aconselhou a oração, sobretudo a
reza do terço meditado nos mistérios da vida de Jesus. Insistia na
penitência. Que acabassem com
a impureza e blasfêmia. Como
sempre, a notícia logo correu.
Muita gente queria se beneficiar
das aparições, implorando curas.
Conta-se que mais de um milhão
de peregrinos se concentrou no
local. Umas duzentas pessoas
proclamaram-se curadas. O Bispo
de Bérgamo constituiu uma comissão de médicos para estudar o caso.

Dentre os 70 milagres indicados,
apenas um cego, vítima de combate
na guerra, ficou curado.

Dia 13

NOSSA SENHORA AUXILIADORA

E

sta invocação mariana teve
início no ano
1571, quando Selim I, imperador
dos turcos, após
conquistar várias
ilhas do Mediterrâneo, lançou seu
olhar de cobiça
sobre toda a Europa. O Papa Pio V,
diante da inércia das nações cristãs,
resolveu organizar uma poderosa
esquadra para salvar os cristãos da
escravidão muçulmana. Para isso,
invocou o auxílio da Virgem Maria
para este combate católico. A vitória aconteceu no dia 7 de outubro de
1571. Afastada a perseguição maometana, o Santo Padre demonstrou

sua gratidão à
Virgem acrescentando
nas
Ladainhas Loretanas a invocação: “Auxiliadora
dos Cristãos”. No
entanto, a festa
de Nossa Senhora Auxiliadora
só foi instituída
em 1816 pelo
Papa Pio VII, a
fim de perpetuar mais um fato que
atesta a intercessão da Santa Mãe
de Deus, quando Napoleão I, empenhado em dominar os estados pontifícios, foi excomungado pelo Sumo
Pontífice. Em resposta, o imperador
francês o sequestrou e o levou para
a França. Movido por ardente fé na
vitória, o Papa recorreu à interces-

são de Maria Santíssima, prometendo coroar solenemente a imagem de
Nossa Senhora de Savona, logo que
fosse libertado. O Santo Padre ficou
cativo por cinco anos e sofreu toda
espécie de humilhação. Uma vez fracassado, Napoleão cedeu à opinião
pública e o libertou. O Papa voltou
a Savona para cumprir sua promessa. No dia 24 de maio de 1814, Pio
VII entrou solenemente em Roma
e recuperou seu poder pastoral. Os
bens eclesiásticos foram restituídos
e Napoleão foi obrigado a assinar a
abdicação no mesmo palácio onde
o havia aprisionado. Dom Bosco, o
grande apóstolo da juventude, adotou esta invocação para sua Congregação Salesiana porque viveu numa
época de luta entre o poder civil e o
eclesiástico.
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DIALOGO COM O DIZIMISTA

P

rezados Dizimistas, que a Paz
esteja com todos. Jesus precisou e se utilizou de bens materiais para anunciar a Boa Nova a
todos os povos, assim também
ocorre com a Igreja nos tempos
atuais. Ela precisa evangelizar e,
acreditem caros Dizimistas, ela se
serve do Dízimo como um meio e
não como um fim, ou seja, é com
os recursos do Dízimo que generosamente oferecemos, que criamos
as condições para que a Igreja continue sua árdua tarefa de evangelizar.
Podemos concluir, então, que uma
comunidade dizimista é, em sua
essência, uma comunidade evangelizadora, que encontra no dízimo um caminho pela qual pode
dar continuidade à missão de Jesus.
Tomando consciência de tudo
isto, o católico torna-se Dizimista
e procura, na medida do possível,
ser fiel e pontual assumindo o sa-

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
EM MAIO

grado compromisso de contribuir
mensalmente. Chegando o momento de sua contribuição ele o
faz com alegria e com a certeza da
missão cumprida.
Ser fiel no Dízimo é ser fiel à sua
comunidade. Ser Dizimista é assumir a sua missão evangelizadora. Necessitamos cada vez mais
que nossa comunidade dizimista
cresça e se consolide como verdadeiro pilar da evangelização.
Evangelizar é anunciar o evangelho a todos os povos e uma das
missões da Igreja é atualizá-lo
para os dias de hoje. Esta missão
deve ser assumida por todos nós
que fazemos parte desta Igreja
verdadeiramente evangelizadora.
Neste mês comemoramos o Dia
das Mães: Vivam todas as mães,
em toda nossa comunidade, em
todas nossas famílias. São todas
simplesmente maravilhosas pelo
simples fato de serem mães.
Rui Verdasca & Maria Aparecida

ANDORRA
2206-4435
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02 Henrique Patron de Andrade
Odete Alves da Silva
03 Ana Lucia Rebello Valeri
04 Laura Lucena
05 Enzo Antonio Bertolini
Ivone Lucia da Cunha Martins
07 Almira Bezerra Costa
Arlete Bortoliero Sales
Paula Cristina Mendes Gomes
Regina Rute Soares Pedroso
08 Belem Arcanjo da Silva
Odete Nunes Girotto
09 Alessandra Cintra Wiszenske
Ivone Martins Nogueira
Katia Guimaraes de C. Lima
10 Aquiles Augusto Carone
Eudinice Fiuza Lobo
Maria Anselane
13 Assunção da Rocha
José de Aritiméa da Silva
14 Ascagno Chicca
Carlos Eduardo Heitmann
Fabia Guedes Ferreira
15 Amauri Caetano Monteiro
Carla Adolfina de Freitas R. Silva
Claudio Fernandes Junior
Rita De Cassia Caldas E Lombardi
Silmara Cosmo Frois
16 Alvaro de Souza
17 Ana Maria Gemignani Silva
Etelvina Teresa F. de Aguiar
18 Neide Brunhari Marinuchi
19 Elizabeth Horacio Brenner
Pe. Atico Fassini
21 Airom Carcio Gonçalves de Andrade
Paulo Macedo
Wilma Gomes dos Santos Aguiar
22 Antonio Simoes Sobrinho
Dinorah Fagundes Canale
Mirtes Machado de Souza
Waldemar de Assunção Pereira
23 Alberto Carlos Palazzo
Lucio Araujo
Neuza Marchini
Neuza Maria Carazelho
Nicodemis Panzeri
24 Maria Adelaide dos S. Augusto
Maria Clara Pinezzi de Mello
25 Evelin Leite Lima Alencar
Maria Cristina P. Santos
Maria Pedroso da Cruz
26 Gema Aparecida M. dos Santos
29 Bras Aparecido da Costa
Fabio Machado Avila
Ilda Brugugnoli
30 Marina Stel de Ferrini
Capela Santa Cruz
03
04
05
07
14
17
21
22

Alvaro M. Cesar da Silva
Edda Pardini Magri
Maria Salete Marton
Maria Vitória M. Coutinho Mota
Conceição de Moraes Lopes
Anna Maria Z. Menegasso
Edelcio dos Santos Luterio
Denise S. G. Manso

CRISMA DE JOVENS

P

ara os novos crismandos de 2017
o mês de abril foi repleto de atividades. Para começar, no sábado dia 01 de abril, o grupo participou
de uma tarde de formação junto com a
Catequese Familiar de Crianças, tendo
como tema a Explicação da Missa, ministrada pelo Padre Marcos Almeida,
que motivou o encontro no Santuário.
No mesmo fim de semana ocorreu a
primeira participação do ano da Pastoral na Cantina, com a finalidade de
arrecadar fundos para as atividades ao
longo do ano. Neste evento, cabe ressaltar a grande e espontânea colabora-

ção dos pais dos crismandos.
Durante a Semana Santa,
os Jovens também marcaram presença. Na quintafeira, 13 de abril, o grupo
participou da Vigília Pascal, logo após a celebração
da Missa do Lava-Pés. Na
sexta-feira, 14 de abril, os
jovens foram responsáveis
pela montagem da primeira estação da Via Sacra, que retratou a
cena em que “Jesus é condenado à morte”.
Nesta estação, os Jovens representaram Jesus, Pilatos, Barrabás,
os sumos sacerdotes, os soldados
e o povo da época. Por fim, no sábado, 15 de abril, na Celebração
da Vigília Pascal, os jovens auxiliaram com os cestinhos no momento do ofertório.
E, para “fechar” o mês de abril,

no dia 23, durante a Missa das 11h,
os jovens que se preparam para o Sacramento da Crisma, arrecadaram no
período quaresmal, mantimentos não
perecíveis que foram doados ao Centro
Social de nossa Paróquia. Na celebração, levaram em oferta parte dos alimentos arrecadados.
Acompanhe nossas atividades no grupo ‘Crisma Salette 2017’ no Facebook!
Nathalia D. Moreira e Gabriel Chiari

NOTÍCIAS DO CPAE

Prezados Paroquianos, dando prosseguimento à divulgação de nossas atividades, o CPAE –
Conselho Paroquial de Assuntos Administrativos e Econômicos informa:
•

•

Instalação de bancos no Presbitério
(setembro 2016) – para que pudéssemos padronizar o altar foram
construídos 2 bancos, 1 de cada
lado, em alvenaria, com acabamento em granito e assento de madeira
em substituição às cadeiras – que
eram de padrões diferentes, que lá
se encontravam;
Persianas na Secretaria Paroquial
(outubro 2016) – foram providenciadas a instalação de 2 persianas
nas janelas que ficam na direção da
torre, bem como, foi efetuada ma-

nutenção completa nas
já existentes;
•

Rádios comunicadores
(outubro 2016) – foram
reativados todos os rádios
comunicadores
existentes no Santuário.
Os mesmos devem ser
utilizados pelos nossos
colaboradores da manutenção e da
limpeza para que, numa necessidade,
sejam rapidamente encontrados;

•

Sistema de Ponto (outubro 2016) – o
sistema de ponto que possuíamos

era muito antigo o que
tornava sua manutenção
cara e difícil. Neste sentido foi adquirido um
novo sistema, devidamente homologado pela
Mitra Arquidiocesana,
mais moderno e aderente
às nossas necessidades.
Importante mencionar que todos
nossos colaboradores registram,
de forma eletrônica, o Registro de
Ponto conforme normas da CLT.
CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos
Administrativos e Econômicos
Rui Verdasca & Nelson Moreira Junior
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Gotas de Espiritualidade Saletina

POR UM MUNDO MAIS RECONCILIADO – OS LEIGOS E A FAMÍLIA SALETINA

A

missão que nós, Leigos Saletinos recebemos, foi a de fazer o mundo ser mais
reconciliado. E esta é a missão que queremos manter sempre viva na Igreja, na Congregação e no coração das pessoas.
UM PROJETO FEITO POR ETAPAS DE FORMAÇÃO
E o primeiro grupo começou seu caminho. Vieram de todos os lados e todos se reuniram em
Curitiba (PR). Muita expectativa e uma grande
meta: fazer um caminho de um ano e meio de
aprofundamento para conhecer tudo o que envolve a história, a espiritualidade e o carisma de
Nossa Senhora da Salette.
As Etapas de Formação foram o jeito inicial de começar; tudo só frutificou por três outros motivos:
1) Nossa Senhora da Salette já estava no coração daqueles
Leigos; 2) Poder partilhar a espiritualidade era também
reforçá-la nos membros da Província; 3) Tudo o que se faz
por uma missão, certamente conta com a graça de Deus
e a força de Nossa Senhora. E assim, o caminho andou e
continua andando até hoje e cada Leigo Saletino, em cada
etapa, a cada novo grupo, foi descobrindo a sua missão;
agindo na sua comunidade, até o dia em que ofereceu suas
mãos para serem consagradas para a Reconciliação.
A CAMINHADA AVANÇOU
Outros grupos seguiram o caminho de formação e foram
descobrindo a beleza e a ternura de Deus, reveladas pelo
Fato e pela Mensagem de Nossa Senhora da Salette. Surgiram então dois instrumentos muito importantes que deram um horizonte mais seguro e que apontaram a direção
a aquilo que se começava a chamar de “Movimento dos
Leigos Saletinos”.
O PRIMEIRO INSTRUMENTO
Primeiro veio os “Princípios de Vida e de Espiritualidade Saletina”. Este “pequeno” livro que deve acompanhar
cada Leigo Saletino lá onde ele estiver; e que deve ser
instrumento de reflexão, oração e ação diária para cada

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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um; este pequeno livro que já foi traduzido em diversas
línguas, é um tesouro dos Leigos Saletinos do Brasil que
é admirado por todos, e que apresenta, a cada novo dia,
uma dimensão da reconciliação que deve ser vivida e testemunhada, na graça de Deus e no esforço de cada um dos
Leigos.
Para seu fortalecimento espiritual o Leigo Saletino é convidado a refletir sobre os “Princípios de Vida e de Espiritualidade dos Leigos Saletinos do Brasil” (uma reflexão
para cada dia do mês) e a rezar diariamente a oração do
Lembrai-vos; pedindo por todos os companheiros leigos,
participantes e benfeitores, especialmente pelos doentes e
participar das Missas nos dias 19 de cada mês.
“Assim, é compromisso do Leigo Saletino:
- Ser firme na fé. Deus quer que construamos a vida;
- Ter esperança apesar de tudo... Acreditando sempre
que há um caminho;
- Agir com caridade. Ser Igreja acolhedora e
solidária.
Pois cada gesto de reconciliação completa a
ressurreição de Cristo”.
(Princípios Orientativos dos Leigos Saletinos do Brasil, pg. 8)
Texto: Padre Adilson Schio – Missionário Saletino
Compilado por: Jorge Marquesi - Leigo Saletino

