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Maio se foi e ficaram as lembranças...

DIA DAS MÃES

Em todas as missas dominicais elas foram homenageadas, com muita justiça e alegria.

DÍZIMO

ROMARIA A APARECIDA

D

ois ônibus rumaram ao Santuário Nacional de Nossa Senhora

da Conceição Aparecida, marcando
presença na Romaria da Arquidiocese
de São Paulo.

A

importância de ser dizimista.
Nesta edição Dom Sergio de
Deus discorre sobre o assunto, assim
como Rui e Cidinha, em nome da Pastoral do Dízimo. Leia e reflita; você
pode e deve ser dizimista.

LANCHONETE

A

s pastorais e movimentos têm se
revezado no atendimento a Lanchonete. Certamente, os leiguinhos se
destacaram pela alegria e pela descontração.

Editorial
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C

ostumamos reservar o domingo para
ir à missa com a família. Se em nossa
preparação para a celebração determinarmos um pedido, um motivo, uma razão
para o encontro dominical com Deus já
chegamos à Igreja sabendo exatamente
como serão nossos pensamentos, pedidos
e orações. Muitos de nós reservamos o
momento de oração e contato com Deus
para esse dia, deixando de lado uma prática tão importante que é orar em família. É
uma prática simples, porém muito eficiente. Reserve alguns minutos de aproximação com as pessoas de sua família.
Faça uma lista de nomes de seus entes
amados, amigos e até inimigos. Comecem
sua oração pelas pessoas de sua família
e entes amados. Um próximo passo é se
habituar a anotar as situações que mudaram em decorrência dos encontros para
oração. Isso promoverá uma união familiar que acontecerá por meio da história
de suas vidas individuais e de como vocês
oram pelo outro e pelo mundo emanando
energias para que mais pessoas venham a
fazer o mesmo.
Todas as pessoas são uma única família
neste planeta. Portanto, quando as pessoas se reunirem para orar, todas se tornarão

uma unidade de
família espiritual. Dessa forma,
todos estaremos
cumprindo
o
desejo de Maria,
de oração pelo
mundo.
A necessidade
de oração é urgente! Orem por
todas as pessoas, aquelas que
vocês conhecem e aquelas que são meramente uma parte desta vida. Orem por
seus inimigos pedindo a Deus ajuda para
perdoar. Peçam a Deus que faça brotar em
seus corações pensamentos de amor por
todas as pessoas em diferentes lugares do
mundo. Orem por nossa nação que vive
um momento ímpar e necessita de amor,
paz e esperança. Uma oração propícia
para o momento, é a oração de São Francisco, que pediu a Deus que o fizesse instrumento de Sua vontade e a plantar amor
onde houvesse ódio, a levar a paz onde
houvesse a disputa, trazer alegria onde há
tristeza.
Raquel Carone
CPP

Palavra do Reitor

Q

ueridos Irmãos e Irmãs, estamos iniciando um dos meses mais alegres e
festivos do ano, não apenas por, ao final
do mesmo, se iniciarem as férias escolares, mas por celebrarmos as festas populares dos Santos Antônio, João, Pedro e
Paulo. Homens que entraram na memória coletiva do nosso povo através de
suas festividades, sobretudo no Nordeste
Brasileiro, através das músicas, danças,
comidas e bebidas típicas.
Como pensar em tais festas e não se lembrar do licor, do milho cozido, da camisa
quadriculada, da fogueira e do quentão?
Mas, o testemunho deixado por eles,
pouco tem a ver com tudo que descrevemos até aqui; austeridade, sacrifício, zelo
pela causa do Evangelho, são suas verdadeiras características. A Igreja não proíbe
as comemorações, desde que vivenciadas
sem excesso, mas, ao contrário, vê uma
bela manifestação cultural e espaços de
confraternização das pessoas que, por
um instante, deixam-se encantar por pelas mais diferentes manifestações culturais. Testemunha a solidariedade vivida,
sobretudo nas cidades interioranas, nas
canjicas de milho verde ofertadas aos vi-

zinhos como gesto
de ação de graças
e agradecimento
pelo dom da amizade. Não obstante, ela nos desafia a irmos além.
Além das festas
populares, conhecermos um pouco
mais da maneira
como viveram e
testemunharam a
sua fé Cristã.
Junto às celebrações dos Santos de devoção popular, recordemos também o Santo Brasileiro, como se tornou conhecido,
Padre José de Anchieta, catequista e defensor dos povos indígenas contra a tentativa de escravização por parte dos colonizadores portugueses e cofundador da
cidade de São Paulo, beatificado em 1980
pelo papa João Paulo II e canonizado em
2014 pelo Papa Francisco. Um bom mês a
todos nós, com a intercessão da Mãe da
Salette.
Pe. Marcos Almeida, ms
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

“Eu sou dizimista: o Senhor fez em mim maravilhas...”

A

Virgem Maria agraciada pelo
amor de Deus cantou: ‘O Senhor fez em mim maravilhas’.
“Ela, que experimentou a bondade de
Deus, proclamou as grandes coisas que
Deus tinha realizado através do seu sim
generoso (Lc 1, 46-55). Não confiou
nas próprias forças, mas em Deus, cujo
amor não tem fim” (Papa Francisco).
Nós, dizimistas, olhamos com carinho
para a Mãe de Deus, porque ela é modelo de cristã e intercessora em nossas
necessidades e nas necessidades de nossas comunidades e também louvamos:
o Senhor fez em nós maravilhas. Ao
olhar para a Mãe de Deus como modelo
de cristã, nós, dizimistas, aprendemos
a não confiar somente em nós, mas no
Deus misericordioso e justo.
Olhando para a Mãe de Deus que partilha seu amor e sua fé e corre ao encontro
de sua prima Izabel, nós, dizimistas, decidimos colocar-nos a serviço da Igreja,
que tanto precisa de católicos de coração grande, e auxiliamos generosamente com as necessidades de nossa Comunidade contribuindo com o dízimo.
No ano nacional mariano, confiantes
que a Virgem Maria sempre intercede pelo Povo de Deus, pedimos sua
intercessão para reacender em nossos
corações uma fé viva e vibrante, que
nos torne capazes de ver as maravilhas
que Deus continua realizando em nossa
vida, nossas famílias, e em nossas Paróquias, Comunidade de Comunidades.

participando do Jubileu
“300 anos de bênçãos”,
em comemoração do encontro da imagem milagrosa de Nossa Senhora
Aparecida no Rio Paraíba
do Sul no ano de 1717,
nós, dizimistas, pedimos:
Mãe, dai-nos a graça de
permanecermos sempre
fiéis a fé católica e às nossas Comunidades; Mãe,
dai-nos coragem para sermos constantes no caminho do bem e na
promoção da vida; Mãe, dai-nos a luz
para não desanimarmos diante das adversidades que surgem em nosso caminho; mãe, ajudai-nos a fazer da contri-

buição do dízimo um ato
que brota da fé.
Obrigado, bom Senhor,
pela graça de sermos dizimistas, discípulos missionários, e participarmos
da edificação de vossa
Igreja, Santa e Católica. O
Senhor faz maravilhas em
nós e nossa Igreja.

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

SOBRE O FRACASSO
Fracasso não significa que você é um fracassado; significa que
você ainda não teve êxito.
Fracasso não significa que você tem sido tolo; significa que você
teve muito otimismo.
Fracasso não significa que você tem falta de capacidade; significa
que você deve fazer algo de modo diferente.
Fracasso não significa que você é inferior; significa que você não é
perfeito.
Fracasso não significa que você desperdiçou sua vida; significa
que você tem motivos para começar de novo.
Fracasso não significa que Deus o abandonou; significa que Deus
tem uma ideia melhor.
(Daniel de Carvalho Luz, em seu livro Insight)

Felizes por sermos amados por Deus e

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

vendas@tejo.com.br

Fones: 3228-0802
3228-0345
Fax: 3227-2731
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TÁ NA BÍBLIA!

A

conversão de Saulo, a caminho de
Damasco...

Saulo era um cruel perseguidor dos
discípulos do Senhor, e a caminho de
Damasco aconteceu subitamente um
resplendor de luz do céu. Caindo em
terra ouviu uma voz que lhe dizia:
“Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu
sou Jesus a quem tu persegues. Será duro
para ti levantar-te”. E ele, tremendo e
atônito, perguntou: “Que queres que eu
faça”? Disse o Senhor: “Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que fazer”.
Jesus apareceu a Ananias incumbindo-o de livrá-lo da cegueira. Muito
contrafeito, Ananias avisou ao Senhor

saber das maldades
praticadas por Saulo.
E Jesus disse-lhe: “Este
é para mim o escolhido
para levar o meu nome
diante dos gentios, dos
reis e dos filhos de Israel”. Ananias impôs
suas mãos sobre os
olhos de Saulo, dizendo: “Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho envioume para que tu tornes a
ver”. E Saulo, cheio do
Espírito Santo, sentiu
caírem dos seus olhos umas escamas e

GRUPO DE CRISMA

C

onfira aqui nossas atividades
em maio. Nesse mês, o grupo
de crisma de 2017 continuou repleto de atividades! Os crismandos tiveram uma palestra sobre a
importância de Maria para igreja,
destacando sua fundamental participação na vida de Jesus Cristo e
explicando como ela, por meio de
seu amor puro e infinito, foi escolhida dentre todas as mulheres,
para se tornar a mãe de Deus.
Os crismandos tiveram ainda oportunidade de aprender um pouco mais
sobre as parábolas bíblicas, como “O
Bom samaritano” (Lc 10, 30-37), “A
Ovelha Perdida” (Lc 15, 4-7), “O Filho
Pródigo” (Lc 15. 11-32), entre outras.
Por meio destas parábolas foram trabalhadas as mensagens e lições de
amor e carinho transmitidas por Jesus, durante sua vida religiosa. Por
fim, tivemos no início deste mês, a

recuperou a visão.
Saulo, depois de batizado,
tornou-se um dos mais inteligentes seguidores do
Senhor; suas cartas, correspondendo-se e pregando
o Evangelho podem ser
encontradas na Bíblia, arrebanhando seguidores de
Cristo.
Leia o restante da história
dos milagres e da morte de
Saulo na Bíblia.
Mary Tapioca de Freitas

SEMPRE É TEMPO
PARA APRENDER

J

segunda participação do nosso grupo na cantina, dando continuidade ao
propósito de arrecadação de recursos
para as atividades deste ano.
Continue acompanhando nossas atividades e encontros no nosso grupo
“Crisma Salette 2017” no Facebook.
Esperamos você!

osé Kaindangongo foi agraciado com vários talentos.
É professor de Inglês, Latim
e Música. Conseguiu espaço
aqui no Santuário Salette para
ministrar aulas nas 3 disciplinas citadas. As aulas, se forem
ministradas individualmente
terão duração de 50 minutos;
se forem ministradas para grupo terão a duração de 100 minutos. Os dias de aula serão às
terças-feiras, no período de 13h
às 17,50 e sextas-feiras, entre
os horários das 08h às 17h50.
Os interessados poderão contatá-lo através dos telefones
(11) 2807-4114 e 97967-9338 ou
do e-mail kaindcursos@gmail.
com.
Gabriel Chiari e Nathalia D. Moreira
Catequistas

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!

SOMOS IGUAIS OU DIFERENTES?

O

s diplomados em Ciências Humanas ou Exatas se preparam no
aprendizado até os 24, 26 anos.
Depois, mais alguns anos para especializações, estágios, residências e etc. E, só
então, estão preparados para a carreira
que escolheram. Já estão próximos dos
30 anos. Com Jesus também foi assim!
Os Sacerdotes, os Pastores das igrejas
protestantes, ditas tradicionais (Metodista, Batista, etc.), os Diáconos permanentes, que vemos presidir os cultos nos
Presbitérios, todos têm o mesmo tempo
de formação, a mesma vocação, a mesma
proteção divina, acrescida de conhecimentos em Filosofia e Teologia. Não são
autodidatas avulsos.
Podemos analisar, sem julgar, outros
grupos de pregadores de confissões religiosas distintas, menos empenhadas na
formação acadêmica dos mesmos, mais

focados no resultado
(Teologia da Prosperidade), necessárias para
a divulgação proposta.
Essas derivações cristãs,
chamadas “Neo Pentecostais” ou indevidamente de “Evangélicos”
merecem seu espaço
quando bem-intencionadas. Para nós fica difícil
“engolir” alguns se auto
ordenando apóstolos, bispos, profetas e
até bispas, falando línguas, exorcizando,
curando e até ressuscitando.
Curam tudo, desde dor de dente até falta de cérebro, e o pior é que milhares de
incautos caem na “lábia” deles. Falam
com estilo próprio: ora mansos, ora desafiadores, ora dissimulados; não podemos
generalizar; mas comparar sim. Alguns
grupos se expandiram pelo mundo. Arre-

cadações bilionárias,
aviões, iates, redes de
rádio e TV próprias,
tudo isso em nome
de Jesus! Será? No
passado trocaram “A
Lei de Deus” por um
“bezerro de ouro” e,
hoje, usam a Bíblia
para engordar o seu
bezerro.
Cabe a nós todos, cristãos novos ou não,
religiosos e leigos, que recebemos uma
gotinha de conhecimento, livrarmo-nos
da soberba, revestindo-nos de tolerância
e humildade mostrar aos que ignoram
(por circunstâncias) os diferenciais, as
igualdades e o livre arbítrio que Deus
nos deu.
João Bosco
Missionário e Leigo Saletino

ACONTECERÁ EM JUNHO:
Dia 12 – Dia de Santo Antonio (pipoca, pinhão, doces e fogueira);
Dia 12 – Dia dos Namorados (e também dos noivos, dos casados e
dos recasados);
Dia 14 – Romaria A Marcelino Ramos – Retorno do domingo, dia
18, ao redor de 18h. Alguns “capelistas” paerticiparão, como
em todos os anos, da Romaria;
Dia 25 – Dia de São João (pipoca, pinhão, doces e fogueira);
Dia 28 – Dia de São Pedro (pipoca, pinhão, doces e fogueira);
Dia 15 – Celebração de Corpus Christi – A Procissão começa na Capela e termina no Santuário.

ACONTECERÁ EM JULHO:
Férias escolares, mas a Capela permanecerá aberta nos horários
habituais;
Vejam os ajustes nos horários de reuniões dos Conselhos.
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Comunidade em Revista
07 de maio

14 de maio

ROMARIA DA ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO

NOSSOS JAPONESES

N

ossa
Arquidiocese
realizou a 116a.
Romaria ao Santuário Nacional
de Nossa Senhora
Aparecida de forma consecutiva.
Um grupo de 80
paroquianos, divididos em 2 anos, fez parte
dessa Romaria. Adultos e
crianças, logo pela manhã, se
fizeram presentes e embarcaram rumo à cidade de Aparecida, que abriga o Santuário
Nacional de Nossa Sem hora
Aparecida. O grupo partici-

N

pou da celebração Eucarística das 10h, presidida por
Dom Odilo Pedro Scherer,
Cardeal Arcebispo de São
Paulo. O retorno a nossa Paróquia se deu por volta das
17h30. Os romeiros traziam
no rosto o sorriso de um belo
domingo.

14 de maio

M

inguém tem dúvida da
importância da imigração japonesa para nosso país,
iniciada a pouco mais de 100
anos. Ninguém tem dúvida
da importância do casal Sumiko e Shosei Takiguti para
nossa comunidade. Neste
dia completaram 50 anos de
casados. Nesses 50 anos puderam constituir uma família
bonita, plena de graça, com
filhos, netos, genros e noras,
todos abraçando o projeto
de Deus. A participação do
casal, ao longo desses anos
que tem estado conosco, é
enorme, quer seja participando de pastorais, movimentos
ou até dentro do CPP e do

DIA DAS MÃES

uito se diz por aí
que “dia das mães é
todo dia”. Nada mais que a
verdade, já que mãe, tal qual
anjo da guarda, está sempre
de plantão 365 dias por ano e
mais 6 horas. Por isso mesmo,
nada mais justo do que ter
um dia para homenagear as
mães. Aqui no Brasil, o dia
dedicado às mães é o segundo
domingo de maio. Aqui na
comunidade, as mães foram
homenageadas em todas
as missas dominicais. Na
Missa das 09h, Padre Marcos
Almeida pediu que as mães
ficassem em pé para serem
homenageadas. O Grupo
Renova-me, sempre atento

aos momentos litúrgicos,
entoou a canção “Trem
Bala”, de autoria da jovem
Ana Vilela, numa versão
especial para o Dia das Mães.
Uma canção linda, uma
homenagem singela, que fez
a maioria das mães chorarem.
As lágrimas que verteram,
lágrimas semelhantes às que
Maria, Mãe de todas mães,
verteu um dia no topo da
Montanha Iluminada. Mas,
essas lágrimas, nesse dia,
foram lágrimas de emoção,
lágrimas de agradecimento
por sentirem-se amadas por
nós, filhos suplicantes. Que
Deus guarde nossas mães
por muito tempo.

CPAE, nossos dois grandes
Conselhos Paroquiais. Por
tudo isso é que dizemos, com
alegria e respeito, que eles
são os “Nossos Japoneses”.
Que Deus dê muita saúde a
eles.

LANCHONETE DOS LEIGUINHOS

A

s
pastorais
e
movimentos têm procurado
manter funcionando a Lanchonete
durante a parte da
manhã aos domingos. Uma excelente iniciativa já que
possibilita aos paroquianos,
antes
ou após as missas
dominicais, tomar um cafezinho feito na hora e se deliciar com algum salgado ou
doce, além de poder levar
para casa uma sobremesa
que certamente “adoçará” o
café da tarde ou pós almo-

ço. Destacamos a
participação dos
Leigos Saletinos
Mirins, chamados
leiguinhos,
cujo
grupo tem se mostrado atuante nos
últimos tempos.
No Dia das Mães
foi gratificante ver
os pequenos trabalhando na Lanchonete. A alegria e agitação no
espaço interior da lanchonete foi contagiante. Parabéns
à Coordenação do Grupo, representada pela Bia, Núbia e
Airom e aos leiguinhos, pelo
trabalho executado.

19 de maio

ENCONTRO COM O PÁROCO

D

uas vezes ao ano, os
grupos da Catequese Familiar se reúnem
com nosso Pároco, Padre
Marcos Queiroz, para
participar do encontro
catequético. Neste pri-
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meiro semestre, o encontro versou sobre “Maria,
Mãe de Deus”, oportunidade em que Padre Marcos pode discorrer sobre
Maria, sua atuação no
plano da salvação.

22 de maio

DIA DE SANTA RITA

N

esse dia Padre Luciano, nosso Vigário Paroquial, presidiu
a celebração da Missa
em honra a Santa Rita,
às 15h, com presença de
muitos fieis, que praticamente lotaram o Santuário. Muitos fieis vie-

ram de outras paróquias
e comunidades, o que
atesta que uma boa comunicação sempre traz
resultados satisfatórios.
A experiência exitosa
se encaminha para uma
continuidade futura. Parabéns à iniciativa.

NOITE DE ESPIRITUALIDADE

D

NOVO VELÁRIO

entro do plano de
obras e manutenção, a reforma do Velário
aproxima-se do fim. Ainda
que em funcionamento, o
acabamento resta por ser
completado. Totalmente refeito,
muito mais prático e com ampla
acessibilidade,
permitindo momentos de ora-

ção e de tranquilidade ao
acender velas aos falecidos.
Tão logo a parte do acabamento seja concluída, se
fará a reinauguração do espaço religioso.

VEM AÍ...
FESTA JUNINA
dias 03, 04, 10 e 11 de junho

a partir das 18h, no pátio dos fundos do Santuário.
Todos os recursos arrecadados serão entregues ao
Centro Social.
CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTI
dia 15 de junho
A procissão sairá da Capela Santa Cruz, ás 15h,
percorrendo o trajeto até o Santuário Salette. Para a
confecção do tapete solicitamos a doação de roupas
para crianças e artigos de cama e mesa. Essas doações,
somente com itens novos, serão destinadas ao Centro
Social para venda posterior, sempre a preços bem
acessíveis.
ROMARIA DE CORPUS CHRISTI
dia 14 de junho
A Romaria deixará São Paulo rumo ao Santuário
Nossa Senhora da Salette, em Marcelino Ramos (RS)
pelo 26º. Ano consecutivo. A comunidade saletina
local já se movimenta para acolher os romeiros. Até
o fechamento desta edição havia cerca de seis vagas.
Os interessados, se não preenchidas as vagas, poderão
se inscrever na Secretaria Paroquial. O retorno da
Romaria está previsto para o dia 18 de junho, chegada
aqui em S. Paulo (|SP) ao redor das 18h.

O

s catequistas se reuniram na Capela da Ressurreição para um momento de espiritualidade
e de adoração ao Santíssimo, presidido pelo Padre
Marcos Almeida e acompanhado pelo Fábio Ferraz,
que teve uma participação ativa no momento orante.
Os catequistas – comentários gerais – saíram renovados, repletos do Espírito Santo.
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PENSAMENTOS

Lingua Portuguesa

À

porta do Santuário ouve-se de tudo. Um velho amigo me disse certa vez:
“Deve-se dar ouvidos à porta da
igreja”! Sábias palavras. Dia
desses, uma mocinha, certamente atarefada com os trabalhos escolares e atenta ao noticiário político, disse a uma
amiga: “Essas notícias me deixaram fora de si por alguns minutos”.
Melhor seria se tivesse dito: “Essas notícias me deixaram foram de mim por
alguns minutos”. Realmente, o noticiário político ou policial tem nos deixado fora de nós; é muita roubalheira,
é muita sem-vergonhice junta. Voltando à Língua Portuguesa, a correspondência pessoal entre o pronome e
o sujeito é obrigatória; por isso devemos conjugar:

“Na prosperidade nossos amigos
nos conhecem; na adversidade nós
conhecemos nossos amigos”.
(John Cherten Collins, educador
inglês)

Eu fico fora de mim.
Tu ficas fora de ti.
Ele fica fora de si.
Nós ficamos fora de nós.
Vós ficais fora de vós.
Eles ficam fora de si.
Que nossa fé possa nos manter fortalecidos e esperançosos, nunca desanimados.

Livro do Mês

E

A preparação para a Eucaristia faz
de nós, catequistas, aprendizes eternos das coisas de Deus. Anos atrás,
uma jovem mãe, feliz por participar
do processo de preparação para a
primeira Eucaristia de sua filha indagou ao catequista por que se fala
muito pouco sobre Maria, a Mãe de
Deus, na Bíblia.
Se formos contar as vezes em que

Maria é citada no Novo Testamento, principalmente, chegaremos à
mesma conclusão dessa jovem mãe.
Mas, atentos ao texto bíblico, veremos que Maria está presente nos três
momentos consecutivos do mistério
cristão: Encarnação, Paixão (vida,
morte e ressurreição) e Pentecostes.
São Paulo vai nos dizer, em uma de
suas cartas que “Maria é como uma
espécie de Carta de Cristo, escrita não
com tinta, mas com o Espírito de Deus,
não sobre mesas de pedra, mas sobre mesas de carne”. (2Cor 3, 2ss)
O livro pode servir como material
de retiros e exercícios espirituais,
além de nos levar ao universo de
Maria e de Jesus.

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

2574-9465
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(Mahatmma Gandhi, líder nacional
da Índia)

“Não importa até onde você tenha
trilhado o caminho errado, volte”!
(Provérbio turco)

“Para não ser criticado, não diga
nada; não faça nada e não seja
nada”.
(Anônimo)

“Maria, um Espelho para a Igreja”.

sse é o título do livro indicado
para este mês. Seu autor, Raniero Cantalamessa, é sacerdote; pertence à Ordem dos Irmãos
Menores Capuchinhos; italiano de
nascimento, cidadão do mundo pelo
seu ministério.

“A verdade é dura como o
diamante e delicada como a flor do
pessegueiro”.

Santos do Mês

Gizela
Dia 09

J

SÃO JOSÉ DE ANCHIETA

osé de Anchieta nasceu em São Cristóvão da Laguna, na Ilha de Tenerife, Arquipélago das Canárias, no dia
19 de março de 1534. Era tão estudioso que em 1548, com 14 anos, foi enviado com um irmão mais velho para
Coimbra. Todos que o conheciam o
admiravam e, em pouco tempo, tornou-se amigo de todos. Era chamado
de “Canário de Coimbra” pela beleza
de suas composições e versos latinos.
Vendo as cartas dos missionários do
Brasil, da África e da Índia, sentiu
enorme desejo de se consagrar ao serviço do Senhor e trabalhar para salvar
as almas em terras infiéis. Todas as
manhãs assistia de três a quatro missas. No dia 1º de maio de 1551 ingressou na Companhia de Jesus. Em 1553
fez sua profissão perpétua e, no dia 8
de maio do mesmo ano, partiu para o
Brasil. Chegou à Bahia dois meses de-

pois, no dia 13 de julho.
Estabeleceu-se no Colégio de São Paulo, no
Planalto de Piratininga, contribuindo para a
fundação daquela que
se tornaria a grande
metrópole de São Paulo. Sua atividade apostólica foi intensa: professor de latim, catequista, dramaturgo, escritor, poeta, gramático
e estudioso da fauna e
da flora. Esteve sempre
ao lado dos índios, defendendo seus interesses e mediando
a paz entre as tribos. Em 1565, José de
Anchieta participou da expedição de
Estácio de Sá contra os franceses que
invadiram o Rio de Janeiro. Viajou
pela Bahia e, finalmente, foi ordenado

sacerdote. Retornando ao Rio de Janeiro,
fundou a Santa Casa
de Misericórdia, o
primeiro e único hospital que o Brasil teve
por muito tempo. Foi
eleito superior dos jesuítas de São Vicente
e de São Paulo. Mais
tarde, dirigiu a Província da Companhia
de Jesus no Brasil.
Embora escrito em
latim, deixou-nos o
“Poema à Virgem”,
que foi o primeiro texto literário feito
em terras brasileiras. Morreu no dia 9
de junho de 1597, foi beatificado em
1980 pelo Papa João Paulo II e declarado santo no dia 3 de abril de 2014
pelo Papa Francisco.

Dia 21

SÃO LUÍS GONZAGA

L

uís Gonzaga nasceu em Mântua,
Itália, no dia 9 de março de 1568. Foi o primeiro dos oito filhos
do Marquês de Castiglione. Durante o difícil trabalho de parto
sua mãe o consagrou
a Nossa Senhora de
Loreto e prometeu ir
com ele em peregrinação ao seu santuário.
Com 5 anos, de armadura, escudo e espada, Luís marchava atrás do exército comandado por
seu pai e aprendia o manejo das armas. Com 7 anos começou a perder
o interesse pelas coisas do mundo
e passou a dedicar-se ao serviço de
Deus. Diariamente rezava o “Ofício
de Nossa Senhora” e os “Sete Salmos
Penitenciais”. Teve educação esmerada e foi pajem do príncipe Diego, filho
de Felipe II. Com 10 anos aumentou

seus atos de devoção e
fez votos de castidade
perpétua. Com 12 anos,
após receber a primeira
comunhão das mãos de
São Carlos Borromeu,
decidiu entrar para a
“Companhia de Jesus”,
mas teve que esperar
dois anos para que a
resistência do pai fosse vencida. Finalmente, com 14 anos, Luís
renunciou ao título de
nobreza, abdicou de todos os seus
bens em favor de seu irmão Rodolfo e entrou no noviciado romano da
“Companhia de Jesus”, sob a direção
de São Roberto Belarmino. Durante o
noviciado, continuou sendo motivo
de edificação para todos. Esqueceu
completamente sua origem e escolheu
para si as incumbências mais humildes: ajudava na cozinha, visitava os
encarcerados, saia pelas ruas pedindo

esmolas para o convento e cuidava
dos doentes. Seus superiores moderaram o seu fervor e impuseram limites para as suas grandes penitências.
Certa vez, em Milão, quando estava
hospedado no colégio da companhia,
teve a revelação que morreria em breve. Em 1590 Roma foi assolada por
uma terrível epidemia e Luís não mediu esforços para cuidar dos doentes.
Sua fraca constituição não resistiu e
ele contraiu a doença. Conta a tradição que Luís encontrou um moribundo na estrada e num gesto de piedade
o carregou nas costas até o sanatório
onde trabalhava. Luís morreu no dia
21 de junho de 1591, oito dias depois
da “Festa de Corpus Christi”, com 23
anos de idade. Suas últimas palavras
foram invocações dos nomes de Jesus
e Maria. Seu corpo repousa em Roma
na Igreja de Santo Inácio, em frente ao
altar de São João Berchmans. Em Castiglione, no Santuário construído em
sua honra, seu crânio é conservado
em uma urna de ouro.
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DIALOGO COM O DIZIMISTA

rezados
Dizimistas, que a
Paz esteja com
todos. Queremos, neste artigo, convidar
toda comunidade a
refletir conosco acerca
da CATEQUESE DO
DÍZIMO dirigida às
nossas crianças, jovens
e adolescentes. Assumimos que pouco temos falado acerca deste tema, pois
sempre somos levados a pensar o
Dízimo na condição de adultos, no
entanto, faz-se necessário pensar
no futuro.
Pensar e investir no futuro é sempre um grande desafio e, neste
tema, maior é o desafio de falar
do Dízimo para nossas crianças,
jovens e adolescentes até porque,
somos em nossa essência imediatistas – falamos dos Dizimistas
Ativos, dos Inativos, da necessidade de se aumentar nossa base de
Dizimistas, mas, quase nunca falamos do futuro e o futuro reside nas
crianças, jovens e adolescentes.
Investir na Catequese do Dízimo
dirigida ao público jovem é, acima
de tudo, investir no nosso Futuro,
é pensar adiante, é preparar o caminho e ter em mente que no futuro teremos adultos conscientes
da importância do Dízimo para
nossa comunidade. A Catequese
para este público se realiza através
da Educação – aliás, como tudo
em nossa vida e ocorre, principalmente, através da conscientização
da importância do Dízimo para a

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
EM JUNHO

vida da Igreja.
Pe. Cristovam Iubel (Redator Chefe do Jornal Sou Dizimista) afirma:
“a Igreja, ao propor a Catequese
do Dízimo para nossas crianças,
jovens e adolescentes, tem como
objetivo aprofundar a catequese,
ajudando-os a compreender a importância da ação de graças e da
partilha e de assumir a ação evangelizadora da comunidade e da
igreja”.
Com muita fé, perseverança, trabalho e espírito de equipe, a Pastoral do Dízimo vai caminhando,
vivendo a difícil realidade, mas
também, lançando raízes, se estruturando na intenção de tornar nossa comunidade mais forte, mais
corresponsável e mais participativa agora e no futuro. Este assunto
é da mais alta importância e seu
conteúdo longo para ser tratado
num único artigo por isso, voltaremos ao mesmo concluindo-o no
próximo mês. Muito obrigado.
Rui Verdasca & Maria Aparecida
Pastoral do Dízimo

ANDORRA
2206-4435
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01 Antonio Casagrande
Maria Tereza M. Simoes
04 Luiz Antonio Matheus
Paulo Henrique Garcia Bissoli
Ignês Therezinha Ferini
05 Elza Mara Fernandes Amadio
Rosa Benedicta Diniz Ferreira
06 Deolinda M. Zeni
08 Maria Aparecida Nunes Losinfeldt
09 Maria Zilda de Jesus
10 Antonio Joaquim Gonçalves
Idalina Toldo da Silva
11 Rafael Rodrigues Ramos
Luciene Maria de Macêdo Silva
Bruno Coral Ricetti
12 Maria Gabriela de O. Alves
Akira Aoki
Antonio Bertequini Neto
13 Romildo Loureiro
15 Wilza P. Dias Terrazas
16 Marta Garcia Leal Verne
Everton Melo Monteiro
17 Sérgio Motta Marques
Maria Vitoria B. Santos
19 Wilma Grecco
20 Jumar de Souza Rissi
Ir. Jose Benedito Antunes
Solange da Costa Pereira
22 Erivaldo Nunes de Andrade
Maria do Socorro de França
Fernando Pinho dos Santos
25 Jose Sinkevisque
26 Antonio Marcos Gonçalves
Marilia dos Santos Leal
28 Maria Irece Souza Lima Goda
28 Kleber Vieira dos Santos
29 Rosely Kakuta
Da Capela
03 Rosa Ester de Castro
04 Nelia Laurino
08 Helena Alcântara
12 Paulo de Araújo Malta
17 Silvia Maria Novelli
18 Martha Dubieux
        Maria Clara Bittencourt
25    Maria Celia Fronterotta Malta
26 Giselda Giacosa Abdych
28 Rosangela Ap. Telles de Castro

P

ONDE E QUANDO NASCEU JESUS?

erguntemos a
Maria Madalena, e ela nos
responderá:
“Jesus
nasceu em Betânia,
quando ouvi sua voz,
tão cheia de pureza e
santidade, que despertou em mim a sensação
de uma vida nova com
a qual até então jamais
sonhara”.
Perguntemos a Francisco de Assis, e ele
nos responderá: “Ele
nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, pois

sabia que somente Ele
é a fonte inesgotável de
Amor”.

as suas chagas e me foi dado a testemunhar que a morte não tinha poder sobre o
Filho de Deus”.

Perguntemos a Pedro,
e ele nos responderá:
“Jesus nasceu no pátio
do palácio de Caifás, na
noite em que o galo cantou pela terceira vez, no
momento em que eu o
havia negado. Foi nesse instante que acordou
minha consciência para
a verdadeira vida”.

Perguntemos, finalmente, a Maria de
Nazaré, e ela nos responderá: “Jesus
nasceu em Belém, sob as estrelas, que
eram focos de luzes guiando os pastores e
suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira
vez e senti se cumprir a promessa de um
novo tempo através daquele Menino que
Deus enviara ao mundo, para ensinar aos
homens a lei maior do Amor”!

Perguntemos a Tomé, e ele nos responderá: “Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que Ele me pediu para tocar

E para nós? Onde e quando Jesus nasceu?
(Autoria desconhecida)

NOTÍCIAS DO CPAE
O CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos Administrativos
e Econômicos informa as seguintes realizações:
•

Instalação de Antivírus (out/16) – foi providenciada a
aquisição e instalação do antivírus Kapersky tendo como
objetivo a proteção de todos os dados guardados em nosso
servidor bem como dos sistemas que apoiam nossa atividade;

•

Aquisição de novo Servidor (nov/16) – providenciamos
a aquisição de novo servidor e aumentamos nossa capacidade de armazenamento de dados. Esta troca de fez
necessário em função de que o antigo estava totalmente defasado, sua manutenção já se tornava onerosa bem
como, corríamos algum risco de perder os dados registrados. No que se refere ao aumento de nossa capacidade
de armazenamento, a mesma é necessária em função do
aumento de dados a serem guardados e do novo Sistema
de Contabilidade a ser implantado pela Mitra Arquidiocesana de São Paulo;

•

Novo Sistema Windows (nov/16) – com a implantação
do novo servidor fez-se necessário a aquisição de um Sis-

tema Operacional Windows para a operacionalização do
mesmo;
•

Telefonia (nov/16) – realizamos revisão de nosso sistema
de telefonia através da troca da placa principal bem como
da reinstalação de um aparelho de PABX na secretaria.
Importante mencionar que no futuro devemos atualizar
todo nosso sistema permitindo uma melhor comunicação
com usuários e comunidade;

•

Câmeras de Segurança (dez/16) – providenciamos a
troca de 05 câmeras de segurança que se encontravam
inoperantes, bem como, realizamos a manutenção das
demais. Importante ressaltar que ao todo possuímos 16
câmeras;

•

Equipamento de gravação (dez/16) – adquirimos novo
equipamento de gravação das imagens registradas pelas
câmeras de segurança (o antigo se encontrava inoperante) bem como, atualizamos o sistema que controla tal
gravação.
Rui Verdasca & Nelson Moreira Junior
CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos Administrativos e Econômicos
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Gotas de Espiritualidade Saletina

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

O PRIMEIRO INSTRUMENTO
Após o primeiro instrumento, “Princípios de Vida e de
Espiritualidade Saletina”, pequeno livro que deve acompanhar cada Leigo Saletino, com reflexões, orações e ações
diárias, surgiu uma nova necessidade, logo preenchida
eficazmente.

O SEGUNDO INSTRUMENTO
“Princípios Orientativos” para a caminhada e a organização dos Leigos Saletinos na Província. Desde o início em
que se começou a pensar este instrumento, se pensou em
algo que pudesse dar um pouco de direção e organização administrativa, mas, acima de tudo que fosse um instrumento leve, onde se tivesse a liberdade de modificá-lo
quando houvesse a necessidade e que dissesse aquilo que
deveria ser essencial na característica do “Movimento dos
Leigos Saletinos do Brasil”, isto é, sua constituição, sua finalidade e seus ideais. A este texto se deu o título muito
sugestivo de:

LEIGOS SALETINOS: DISCÍPULOS E MISSIONÁRIOS DA RECONCILIAÇÃO
PRINCÍPIOS ORIENTATIVOS
FINALIDADES
1 - Buscar viver, primeiramente a nível
pessoal, o carisma da Reconciliação;
2

- Incentivar a vivência da
espiritualidade da reconciliação
em todos os espaços do cotidiano,
promovendo a paz e o bom
entendimento;

3 - Propagar, desenvolver e executar
projetos destinados ao aprofundamento do carisma
da Reconciliação nas pastorais e nos grupos de nossas
Paróquias e Comunidades;
4 - Atuar na formação e preparo de lideranças junto ao povo
de nossas Paróquias e Comunidades;
5 - Ter um engajamento efetivo nos projetos e espaços
provinciais dos Missionários de Nossa Senhora da Salette,
assumindo-os como projetos também para os Leigos
Saletinos;
6 - Realizar encontros regionais, visando fortalecer o
Movimento, sobretudo fomentando a criação de novos
grupos de espiritualidade;
7 - Desenvolver, em comunhão com a Província, projetos
específicos para os Leigos Saletinos;

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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8 - Organizar e coordenar frentes
missionárias no país e no exterior,
realizando projetos de espiritualidade,
bem como promover intercâmbios
com leigos de outras Províncias e/ou
regiões saletinas;
9 - Promover a entronização de
imagens de Nossa Senhora da Salette;
10 - Promover romarias a Santuários,
de modo especial àqueles das comunidades saletinas;
11- Estabelecer convênios e parcerias para realização das
atividades do Movimento;
12 - Produzir, editar e veicular a evangelização através dos
diversos meios de comunicação existentes ou a serem
criados.
Hoje, olhando esta história, podemos dizer que cada Leigo
Saletino, em cada etapa, a cada novo grupo, foi descobrindo a
sua missão, foi agindo na sua vida e na sua comunidade, até o
dia em que ofereceu suas mãos para serem consagradas para
a Reconciliação e para o Serviço.
Elaboração do texto: Padre Adilson Schio – Vigário
Geral dos Missionários Saletinos
Compilação: Jorge Marquesi – Leigo Saletino

