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CELEBRAÇÃO DO CRISMA

Jovens e adultos de nossa Paróquia receberam o Sacramento do Crisma, cuja 
cerimônia foi presidida por Dom Sergio de Deus.

FESTA JUNINA

Paroquianos se reuniram e promove-
ram a Festa junina deste ano, sob a 
liderança da Diretoria do Centro So-
cial, a quem coube os recursos finan-
ceiros arrecadados.

IMIGRAÇÃO JAPONESA

A Imigração Japonesa para o Brasil 
completou 109 anos. Um grupo de 
japoneses e de seus descendentes 
celebrou a data aqui no Santuário.

TRABALHO DOS GRUPOS 
DA CATEQUESE FAMILIAR

A Criação do Mundo foi o tema do trabalho 
desenvolvido pelos grupos da Catequese 
Familiar. Na Missa do dia 25 de junho os 
grupos montaram o quebra-cabeça no altar.

CATEQUESE FAMILIAR 2018 – INSCRIÇÕES ABERTAS - Informe-se na Secretaria Paroquial
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Editorial
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Queridos Irmãos, ao início deste 
ano, certamente, muitos de nós 
fizemos projetos, alimentamos 

sonhos, estabelecemos metas. Estamos 
iniciando agora um novo semestre; tempo 
oportuno para olharmos o retrovisor do 
nosso ano e percebermos o caminho tri-
lhado. Ainda recordamos quais foram os 
projetos e metas? Estamos trilhando na di-
reção correta para alcançá-los? Ou, quem 
sabe, possamos ter mudado de objetivos! 
Tudo é possível, contudo, não há momen-
to melhor para avaliá-los e recomeçar.

Olhando o primeiro semestre, recorda-
mos as palavras de Samuel a Ebenezer: 
“até aqui, nos ajudou o Senhor” (1 Sam 
7). Sim, até aqui, o Senhor nos ajudou e 
nos concedeu um semestre muito frutu-
oso. Concluímos o semestre passado com 
a Festa Junina que foi um sucesso; muitas 
pessoas envolvidas e através dela, muitos 
irmãos nossos poderão continuar sendo 
atendidos no Centro Social. Olhando para 
frente, muitas coisas nos aguardam, entre 

A FÉ TIRA FÉRIAS?

Julho é mês de férias escolares. Muitas 
pessoas, principalmente quem tem 
filhos em idade escolar e quando po-

dem, aproveitam para viajar, descansar e 
relaxar o corpo. O descanso é importante e 
necessário para o corpo. E a Fé, precisa de 
descanso? Nossa Fé, modo de já possuir 
aquilo que se espera (Hb11,1), precisa ser 
constantemente nutrida, sem descanso. A 
leitura e meditação do Evangelho é uma 
das formas de alimentar e dar razão à nos-
sa Fé.

Estamos no Tempo Comum e nos Evange-
lhos dos domingos de julho seremos ques-
tionados sobre quem é Jesus para nós, con-
vidados a estar com Ele, guardar sua Pa-
lavra e fazê-la dar frutos, ficar atentos ao 
joio que pode crescer em nossos corações 
através da mentira, da fofoca, do orgulho 
e da falta de oração, e aprenderemos que 
todo tesouro da Terra é menor que o valor 
da graça e presença de Deus em nossos 
corações. Já faz algum tempo que consta-
tamos um distanciamento entre participar 
e ter compromisso com a comunidade. 
Esta é uma realidade que precisa de aten-
ção, discernimento e propostas para sua 
solução. Algumas pessoas respondem sim 
a um convite para participar na comuni-
dade, mas depois impõem restrições con-
forme suas conveniências, ou voltam atrás 

porque terão que 
fazer algum tipo 
de sacrifício, ou 
não encontram o 
que estão procu-
rando em nossa 
comunidade e 
vão buscar no 
vizinho onde “a 
grama é sempre 
mais verde”. Será 
que falta Fé?

É importante que as pessoas que iniciam 
sua caminhada na comunidade sejam 
acompanhadas por outros que já deram o 
sim a mais tempo e estão ativos e também 
pelos sacerdotes, encorajando-as e não só 
esperando por elas pela necessidade de 
preencher espaços vazios. Não devemos 
preencher estes espaços com pessoas que 
não foram chamadas pelo Senhor. Precisa-
mos ajudar essas pessoas a testarem suas 
vocações. Acolher pessoas para trabalhar 
na comunidade só porque estamos em ne-
cessidade é hipotecar a Igreja. “Quando se 
sonha sozinho é apenas um sonho. Quan-
do se sonha juntos é o começo da realida-
de”. Vamos viver esta realidade, juntos, 
misturados, com Saúde, Paz e Alegria.

José Carlos Avila Aira
CPP

elas, a festa de nossa 
padroeira. Muitas 
coisas já estão sendo 
preparadas e o nosso 
coração já começa a 
se encher de expec-
tativas.

Por fim, quero agra-
decer ao Bom Deus 
que me concederá a 
graça de celebrar ao 
final deste mês, mais 
um ano de sacerdócio. Completarei 17 anos 
de ministério e tenho muito a agradecer ao 
próprio Deus e à Mãe da Salette. Agradeço 
às pessoas que Ele colocou em meu cami-
nho e foram apoio sempre constante. Que o 
Senhor continue me concedendo a graça de 
continuar vivendo e dedicando a missão a 
mim confiada na fidelidade de seus propó-
sitos. Um bom semestre a todos nós e que, 
Deus nos abençoe.
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Palavra do Pastor

Fones: 3228-0802
             3228-0345
Fax:      3227-2731

vendas@tejo.com.br

Este ano, celebramos vinte 
anos da Assembleia Espe-
cial do Sínodo dos Bispos 

para a América e dez anos da 
Conferência de Aparecida. A As-
sembleia Especial do Sínodo dos 
Bispos para a América foi uma ini-
ciativa de São João Paulo II, cele-
brada entre os meses de novembro 
e dezembro de 1997, e teve como 
tema: “Encontro com Jesus Cristo 
vivo, caminho para a conversão, a co-
munhão e a solidariedade na Améri-
ca”.  Nessa Assembleia Sinodal, os 
bispos salientaram a necessidade 
de renovar a Paróquia para for-
talecer os vínculos de comunhão 
entre todos os fiéis. Reconheceram 
que a Paróquia atravessa por ve-
zes dificuldades no desempenho 
da própria missão e ressaltaram 
que as Paróquias são chamadas a 
ser acolhedoras e solidárias, lugar 
da iniciação cristã, da educação e 
da celebração da fé, abertas... (Ec-
clesia in America, 41). 

Em 2007, os Bispos, reunidos em 
Aparecida, retomaram o tema da 
Paróquia e sua necessária renova-
ção, que não se concentra em tro-
car o telhado ou a pintura da Igre-
ja, mas é o de uma corajosa ação 
renovadora das paróquias, a fim 
de que sejam de verdade “espaços 
da iniciação cristã, da educação e cele-
bração da fé” (Documento de Apa-
recida, 170).

IGREJA – CASA DA INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Mas por que falar 
de iniciação à vida 
cristã em 2017? 
Porque são muitos 
os cristãos que não 
participam na Eu-
caristia dominical 
nem recebem com 
regularidade os sa-
cramentos, nem se 
inserem ativamen-
te na comunidade 
eclesial. Sem esque-
cer a importância 
da família na inicia-
ção cristã, este fenô-
meno nos desafia profundamente 
a imaginar e organizar novas for-
mas de aproximação deles para 
ajudá-los a valorizar o sentido da 
vida sacramental, da participação 
comunitária e do compromisso ci-
dadão. 

Temos uma alta porcentagem de 
católicos sem consciência de sua 
missão de ser sal e fermento no 
mundo, com uma identidade cris-
tã fraca e vulnerável (Documento 
de Aparecida, 286). O desconhe-
cimento e afastamento da fé são 
desafios que nos questionam pro-
fundamente e são desafios, como 
disseram os bispos, que devemos 
encarar com decisão, com cora-
gem e criatividade, visto que em 
muitas partes a iniciação cristã 
tem sido pobre e fragmentada. 

Ou educamos na fé, 
colocando as pes-
soas realmente em 
contato com Jesus 
Cristo e convidan-
do-as para seu se-
guimento, ou não 
cumpriremos nossa 
missão evangeliza-
dora (Documento 
de Aparecida, 287).

Em nossa Arquidio-
cese estes desafios 
são encarados como 
urgência no 12º. 

Plano de Pastoral: Igreja – Casa 
da iniciação à vida cristã: “É ne-
cessário desenvolver em nossas Paró-
quias e Comunidades, um processo de 
iniciação à vida cristã que conduza ao 
encontro pessoal com Jesus Cristo”.  
Nossa Região Episcopal Sant`Ana 
vai disponibilizar um itinerário a 
percorrer para que esta urgência 
possa ser efetivamente atendida. 
É a Igreja em saída missionária, 
consciente de que o ser humano 
precisa sempre mais de Cristo, e 
a Paróquia não pode deixar que 
alguém se contente com pouco, 
mas possa dizer com plena verda-
de: «Já não sou eu que vivo, mas 
é Cristo que vive em mim» (Gal 2, 
20) Cf. EG 160).

Dom Sergio de Deus Borges 
Bispo Auxiliar de São Paulo – Vigário Episco-

pal para a Região Sant`Ana
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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

Os grupos de famílias 
da Catequese Familiar 

que se preparam para a Eu-
caristia das crianças tiveram 
um momento de experiência 
com Deus ao trabalharem o 
tema sobre “criação do mun-
do”, refletindo a obra criado-
ra e misericordiosa de Deus.

Cada grupo escolheu seu 
local de trabalho, refletiu o 
texto do livro do Gênesis e 
produziu parte do quebra-
cabeça idealizado pela Equi-
pe de Catequis-
tas. O trabalho 
foi apresentado à 
comunidade du-
rante a Missa das 
09h, do domingo 
25 de junho, Fes-
ta de São João 
Batista.

Os grupos foram 
chamados ao 
presbitério pelo 

IGREJA NOSSA SENHORA DA SALETTE – SÃO LOURENÇO – MG

Há um intercâmbio grande entre 
nossa Paróquia e a Igreja Nossa Se-

nhora da Salette, de São Lourenço, em 
Minas Gerais. Desde 2013 essa interação 
tem crescido; todos os anos somos visi-
tados por um grupo de leigos dessa co-
munidade que fazem uma peregrinação 
ao nosso Santuário. Da mesma forma, 
anualmente, um grupo de leigos sale-
tinos tem visitado a comunidade local, 
que fica no Bairro do Sonda, e partici-
pado das festividades durante o mês de 
setembro. 

Padre Bolívar Hauck e o Irmão Flavio 
sempre estiveram à frente desses traba-
lhos. No dia 19 de maio passado ocorreu 

a inauguração da 
Igreja Nossa Se-
nhora da Salette, 
erigida com re-
cursos colhidos 
pela comunidade 
local. A comuni-
dade local tem o 
Sr. José Moutinho 
como Presidente 
do Conselho da Administração.

A cerimônia foi presidida por Dom Pe-
dro Cunha Cruz, Bispo de Campania, 
diocese que abriga a Igreja. A cerimô-
nia teve início com a aspersão de água 
benta pelas paredes da igreja e a unção 

e incensação do 
altar e da igreja. 
Após a homilia, 
foi depositada a 
relíquia do Beato 
Francisco de Pau-
la Victor aos pés 
do altar.

Concelebraram a 
cerimônia os Pa-

dres Bruno Cesar Gracino, Pároco da 
Paróquia de São Lourenço Mártir, Igreja 
Matriz da cidade, e Everson de Souza 
Marcelino. Após a cerimônia, foi ofere-
cido um pequeno café aos presentes.

POR QUE LER A BÍBLIA?

Muitas pessoas 
acham que 

nunca conseguiriam 
ler a Bíblia. Mas, se 
você descobrisse 
que a Bíblia pode 
ajudá-lo a ter uma 
vida melhor e feliz? 
E se encontrasse, na 
leitura desse livro 
sagrado, algo inte-
ressante, exemplos 
que melhorassem sua maneira 
de ser e perdoar? (Is 48, 17-18)

Ler a Bíblia pode ajudá-lo a 
tomar boas decisões, a fazer 
amigos de verdade, até ter 
uma vida menos estressada e, 
o mais importante, aprender 
a verdade sobre Deus. Porque 
os conselhos da Bíblia vêm de 
Deus. Se você seguir os seus 
conselhos não tem como dar 
errado. Afinal, Deus nunca dá 
conselho ruim. O importante é 
começar!

Veja algumas dicas que podem 
tornar sua leitura da Bíblia 

mais interessante. 
Prepare a sua mente. 
Faça uma oração an-
tes de começar a ler. 
O Espírito Santo de 
Deus pode ajudá-lo 
e com o tempo vai 
abrir a sua mente e 
você vai conseguir 
entender até mesmo 
as coisas profundas 
de Deus (1Cor 2, 10).

Pense no que está lendo, pro-
cure usar os exemplos que a 
Bíblia ensina, os quais você 
possa trazer para sua vida. 
Sinta-se um verdadeiro cristão 
seguindo os belos exemplos 
que a Palavra de Deus pode 
chegar na direção da sua vida. 
E com fé o Senhor o guiará.

Seja mais feliz lendo e con-
sultando sempre a Bíblia. Ao 
terminar, reze sempre um Pai-
Nosso e uma Ave-Maria em 
agradecimento.

TRABALHO SOBRE 
CRIAÇÃO DO MUNDO

Padre Luciano, que presidiu 
a celebração, e o quebra-ca-
beça foi montado no painel 
ali colocado. Aos poucos, a 
figura do Cristo Redentor foi 
aparecendo; em seu corpo 
frases escritas pelas famílias. 
Padre Luciano destacou a 
frase “... E Deus viu que tudo 
era bom”. 

No segundo semestre, os 
grupos tornarão a se reunir 
e produzir um novo trabalho 
familiar.

Mary Tapioca de Freitas
Leiga Saletina
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Chapel News
Página quase independente; diferente, que é da gente. Leia e passe para frente!

CICATRIZ MARCA, MAS NÃO DÓI

Num congres-
so saletino 
em Curitiba, 

nós, os participan-
tes, fomos brindados 
com uma brilhante 
Palestra proferida 
pelo Padre Ildefon-
so Salvadego, tendo 
como tema “O Per-
dão”. O iluminado 
missionário iniciou lembran-
do-nos da oração que Jesus nos 
ensinou, O Pai-Nosso. Quando 
chegou na frase “Perdoai-nos 
as nossas ofensas, assim como 
nós perdoamos a quem nos te-
nha ofendido”, parou e repetiu 
a frase três vezes. Era o tema.

Deixou muito claro que é fácil 
repetir esse trecho da oração; o 
difícil é vivenciá-la, porque uma 
ofensa inevitavelmente deixa 
uma marca, deixa uma cicatriz, 
no corpo ou na alma. No físico, 
ataca o fígado, o humor, causa 
stress, depressão, dor de cabe-
ça. Na alma, (coração e razão), 

desperta von-
tade de justiça, 
muito próxima 
da vingança.

O remédio, re-
ceitava Padre 
Ildefonso, é o 
perdão incon-
dicional. A par-
tir dele, quando 

perdoamos e nos sentimos 
perdoados, o ferimento come-
ça a fechar, cria uma casca que 
isola de infecções. Deixa quieta, 
recomenda o padre, não cutuca, 
não coce. O tempo vai transfor-
má-la em cicatriz, e cicatriz não 
dói, mas será sinal de alerta 
para não repetirmos o mesmo 
engano.

E aproveitando o tema, peço 
perdão pela ousadia de reiterar, 
“perdoou, está perdoado”. Vi-
rou cicatriz, e cicatriz não dói.

João Bosco de Almeida
Leigo Saletino

CUPINS

Parte da Capela (mezanino) 
foi atacada por esta praga 
voraz que se alimenta de 
coisas sólidas, madeira e 
até concreto. Descobrimos 
que estão instalados e es-
condidos há alguns anos. 
Esta praga, se parece com 
os maus políticos e seus 
cupinchas. Já começamos a 
combate-los (qualquer se-
melhança com a operação 
lava jato, é mera coincidên-
cia). Agora vai!

NOVO HORÁRIO 
 DAS MISSAS

As missas de terça a sábado 
agora têm início às 17h30. 
A de domingo continua às 
11h.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Comunidade em Revista 14 a 18 de junho

11 de junho

FESTA JUNINA

Nos finais de se-
mana de 03 e 10 

de junho aconteceu a 
Festa Junina do San-
tuário, com os recur-
sos financeiros sendo 
repassados ao Centro 
de Assistência Social 
Nossa Senhora da Sa-
lette. Apesar do frio e 
da concorrência com 
escolas ao redor e 
outras paróquias, a 
presença de fieis foi 
grande. Houve grande va-
riedade de barracas, comida 
e bebida farta, e o Bingo, que 
sempre atrai muitos, finali-
zando as noites. Durante os 
quatro dias tivemos a dança 
da Quadrilha, executada por 
diversos grupos. Especial 
destaque para a Barraca dos 
Brinquedos, comandada pe-

los Leigos Saletinos Mirins. 
Foi gratificante ver os Leigui-
nhos assumindo o trabalho 
sob supervisão da Coorde-
nação do Grupo. Entre os 
pequenos houve “escala de 
horário de trabalho”, e o que 
foi melhor, essa escala foi co-
brada e respeitada pelos pró-
prios participantes.

 MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELA 
 IMIGRAÇÃO JAPONESA AO BRASIL

Um grupo de japoneses 
e de seus descendentes, 

liderados pelo casal de pa-
roquianos Sumiko e Shosei 
Takiguti, participou da Mis-
sa das 09h, em ação de gra-
ças pelo 109º. Aniversário do 
Início da Imigração Japonesa 
ao Brasil, cujo primeiro gru-
po chegou a bordo do navio 
Kasato Maru, em Santos (SP), 
no dia 18 de junho de 1908, 
após uma longa viagem de 
52 dias. Esse primeiro grupo 
era composto por 781 japo-
neses, que aqui chegaram, 
aqui se estabeleceram, aqui 

se multiplicaram e aqui con-
tribuíram, não somente para 
o seu sustento pessoal, mas, 
também para o engrandeci-
mento do nosso Brasil.
 Representantes de 
algumas associações se fi-
zeram presentes e, antes da 
bênção final, apresentaram 
um número musical muito 
bonito. Nossa comunidade 
sente-se muito agradecida 
aos imigrantes japoneses que 
por aqui se estabeleceram e 
contribuem, de maneira sig-
nificativa, para nossa comu-
nidade.

ASSEMBLEIA DOS ESTUDANTES 
 SALETINOS

Os estudantes sale-
tinos têm, desde 

1980, a sua Assembleia 
que acontece a cada 
dois anos. Neste ano, 
no período de 15 a 18 de 
junho, cerca de 21 estu-
dantes se reuniram na 
casa do Padre Alfredo 
Granzotto para reali-
zarem sua Assembleia, 
que teve como tema: 
“O Carisma da Reconci-
liação na Regra de Vida 
dos Missionários de Nossa 
Senhora da Salette”, cuja 
palestra foi proferida 
pelo Padre Ático Fassi-
ni. Participaram dessa 
Assembleia, desenvol-
vendo temas apropria-
dos para a formação 
dos estudantes, Padre 
Edegard Silva Júnior, 
Superior Provincial dos 
Missionários de Nos-

sa Senhora da Salette 
aqui no Brasil e o Padre 
Jean... Mestre Formador 
da Casa de Formação 
aqui em São Paulo (SP).

O Padre Cícero França, 
Reitor da Faculdade de 
Teologia de São Paulo, 
também participou da 
Assembleia, trabalhan-
do o Documento “Ratio 
Fundamentalis”, que tra-
ta da formação dos sa-
cerdotes. O casal Sônia 
e Wilson da Cruz Ávila 
fez uma palestra sobre 
os Leigos Saletinos. Fez 
parte da Assembleia 
uma peregrinação ao 
Santuário Nacional de 
Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida, no 
dia sábado dia 17 de  
junho.

ERRATA

Neste espaço, na edição 
passada, comentando o 

“Encontro com o Pároco”, o 
redator e a revisão deixaram 
passar um erro: foi grafado o 
nome do Padre Marcos Quei-
roz, ao invés do nome do Pa-
dre Marcos Almeida, nosso 
atual Pároco e Reitor. Descul-
pas foram pedidas pessoal-
mente e aceitas.
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13 de junho

15 de junho

18 de junho

Os Leigos Saletinos pro-
moveram a 26ª. Roma-

ria de Corpus Christi, que 
partiu no dia 14 de junho 
e retornou a São Paulo no 
dia 18 de junho, por volta 
das 18h30. Um grupo de 46 
pessoas participou dessa 
Romaria. No Santuário Sa-
lette de Marcelino Ramos o 
grupo foi recepcionado pe-
los Padres Arlindo Fávaro, 
Reitor, e Vergínio Dall’Ag-
nol, responsável pelo aco-
lhimento dos grupos de 
romeiros que visitam o San-
tuário. No grupo de recep-
ção estavam as Secretárias 
Daiane e Tati, e os semina-
ristas Alan e Leo.

Além das atividades reli-
giosas – celebrações e ora-
ções – o grupo teve seus 
momentos de lazer, visitan-
do o Balneário de Águas 
Termais (em reforma), o 
Parque Natural Munici-
pal Mata do Rio Uruguai 
Teixeira Soares, criado em 
05.06.2008. Esse Parque é 
uma unidade de conserva-
ção de proteção integral da 

PEREGRINOS DE LA SALETTE

O Grupo de Peregri-
nos de La Salette, 

tendo à frente nosso Pá-
roco, Padre Marcos Al-
meida, deixou nossa Ca-
pital rumo à Terra Santa 
e à Croácia. Em Israel, 
além de visitar os luga-

res santos, chegaram até 
o Mar Morto, onde pude-
ram ter momentos de la-
zer. Visitaram a Croácia 
e em especial o Santuário 
de Medjugore. O Grupo 
retornou a São Paulo no 
dia 26 passado.

 CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTI

VISITA AO SANTUÁRIO

A Procissão partiu da 
Capela Santa Cruz 

e chegou ao Santuário Sa-
lette, onde foi celebrada a 
Missa de Corpus Christi. 
Padre Luciano conduziu 
a Procissão, seguida por 
um bom número de fieis. 
A Missa foi concelebra-

da pelos Padres Ático, 
Alfredo e Nilto e pelo 
Diácono Marcio Cese-
na. O Tapete, composto 
por roupas infantis e de 
cama e mesa, estendeu-
se desde o Presbitério até 
os degraus da entrada do 
Santuário.

Um grupo de paro-
quianos do Santuá-

rio Salette do Rio de Ja-
neiro (RJ) visitou nossa 
cidade. Primeiramente 
participou da Missa do 
Padre Marcelo e depois 
visitaram nosso Santuá-
rio, onde foram recepcio-
nados por um grupo de 

paroquianos com almoço 
no Salão de Festas. Visi-
taram o Memorial Padre 
Henrique Moussier. O 
grupo veio liderado pelo 
Padre Marcos Queiroz, 
que presidiu a celebração 
da Missa das 11h, retor-
nando em seguida para 
sua cidade.

ROMARIA DE CORPUS CRHISTI – 
MARCELINO RAMOS (RS)

floresta da região, com 423 
hectares. Os romeiros esti-
veram no 5º. Rancho, onde 
jantaram na sexta-feira, dia 
16 de junho, e participaram 
da Festa Junina, com direi-
to a vinho quente, pinhão, 
pipoca e fogueira, além de 
música sertaneja proporcio-
nada pela dupla sertaneja 
Riacho & Riozinho, da re-
gião. O comércio local deve 
ter ficado satisfeito com 
nossos romeiros, já que to-
dos eles traziam sempre sa-
colinhas nas mãos, repletas 
de produtos da região. No 
retorno, uma parada pela 
manhã de domingo, no Ins-
tituto Salette, em Curitiba 
(PR) onde tomaram o café 
da manhã, celebraram a 
Eucaristia juntamente com 
Padre Bolívar que lá se en-
contrava, e depois foram 
até o Centro Cívico da Ca-
pital paranaense, onde pu-
deram “abraçar” a imagem 
de Nossa Senhora da Salet-
te. Os preparativos para a 
próxima Romaria, no ano 
que vem, já começaram.
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A única e Melhor de São Paulo 
Serviço de Van - só para Zona Norte

Lingua Portuguesa

Livro do Mês

2574-9465

CONSTITUIÇÃO 
DOGMÁTICA DEI 

VERBUM

É um dos principais documentos do 
Concílio Vaticano II. É designada 
“constituição dogmática” por con-
ter e tratar “matéria de fé”. De fato, 
o seu conteúdo aborda o delicado e 
complexo problema da relação en-
tre as Sagradas Escrituras e a Tra-
dição.“A sagrada Tradição, portanto, e 
a Sagrada Escritura estão intimamente 
unidas e compenetradas entre si. Com 
efeito, derivando ambas da mesma fonte 
divina, fazem como que uma coisa só e 
tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escri-
tura é a Palavra de Deus enquanto foi 
escrita por inspiração do Espírito Santo; 
a Sagrada Tradição, por sua vez, trans-
mite integralmente aos sucessores dos 
Apóstolos a Palavra de Deus confiada 
por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo 
aos Apóstolos, para que eles, com a luz 
do Espírito de verdade, a conservem, a 
exponham e a difundam fielmente na 
sua pregação; donde resulta assim que 
a Igreja não tira só da Sagrada Escritura 
a sua certeza a respeito de todas as coisas 
reveladas. Por isso, ambas devem ser re-
cebidas e veneradas com igual espírito de 
piedade e reverência”.

O Campeonato Brasileiro de Fu-
tebol começou a todo vapor; al-

guns times tidos como sérios candida-
tos ao título não estão bem, enquanto 
outros, menos acreditados pela im-
prensa esportiva estão se destacando.

O técnico de um desses times, sendo 
entrevistado, deu a seguinte resposta: 
“Ganhar e perder é do futebol; essa é uma 
das melhores lições que aprendi na vida”. 
Teria sido uma lição muito melhor se o 
técnico em questão tivesse dito: “Ganhar 
e perder são do futebol; essa é uma das me-
lhores lições que aprendi na vida”.

A concordância verbal é relativamente 
simples e muitas vezes esquecida. No 
caso o verbo vai para o plural quando o 
sujeito é constituído de infinitivos antô-

nimos, por exemplo:

Amar e odiar são próprios do ser humano.

Nascer e morrer são condições inerentes à 
vida.

Ah! Como seria bom se nossos técnicos 
e jogadores fossem tão bem em Língua 
Portuguesa quanto em nossos grama-
dos, nem sempre tão bem cuidados.

“Ovelha ou Protago-
nista”, editado pela 

Paulus e de autoria de Re-
nold J. Blank, Doutor em 
Filosofia e Teologia, Leciona 
Escatologia, Teologia da Re-
velação e Antropologia na 
Pontifícia Faculdade de Te-
ologia Nossa Senhora da As-
sunção e no Itesp – Instituto 
Teológico de São Paulo, onde 
estudam os saletinos aqui em 
São Paulo. Dentre suas vá-
rias publicações, escolhemos 
esta que acreditamos ser de 
muita valia a todos nós, lei-
gos, em nossa caminhada de fé e de força.

O tema do livro é intrigante e desafiador: 
a maior parte da população brasileira está 
concentrada nos grandes centros urbanos. 
As tecno-metrópoles se informatizaram e 
criaram uma amplitude sempre crescente 
em termos de lazer e divertimento. Hoje, 
nossa Igreja nos grandes centros é desafia-
da por um leigo que não é mais apenas um 
leigo “ovelha”, mas que quer ser um leigo 
“protagonista”. As grandes cidades possi-
bilitam ao ser humano uma nova e ampla 

liberdade. Viver de maneira 
consciente dentro das estru-
turas de uma sociedade ur-
bana implica na necessidade 
de escolher: Queremos ser 
“leigos ovelhas”, nos bas-
tando apenas os aspectos 
devocionais; ou queremos 
ser “leigos protagonistas”, 
buscando uma forte forma-
ção e religiosidade que nos 
leva, cada vez mais, à uma 
participação efetiva e eficaz 
dentro da Igreja.

Desde o Concílio Vaticano II que a Igreja 
insiste na necessidade de se “reconhecer os 
sinais dos tempos”, conforme palavras do 
então Papa João XXIII, hoje devidamente 
santificado. Inúmeros documentos foram 
editados desde então, ressaltando o pro-
tagonismo dos leigos dentro da própria 
Igreja. O Professor Blank, com muita sa-
bedoria e propriedade, aborda o tema e 
coloca em discussão sobre qual o papel a 
ser representado pelos leigos. Vale a pena 
ler o livro, ainda que seja para contestá-lo.
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Santos do Mês Gizela

Dia 06

Dia 13

Na primavera de 1947, Pie-
rina Gilli, enfermeira no 
hospital de Montichiari, 

viu em um dos quartos uma senho-
ra muito bonita, de vestido roxo, 
com um véu branco na cabeça e três 
espadas cravadas em seu coração. 
Seu rosto demonstrava profunda 
tristeza e, chorando, disse a Pieri-
na: “Oração, sacrifício e penitência”. 
Depois calou-se e desapareceu. Na 
segunda aparição, em 13/07/1947, 
numa sala do hospital, a Senhora 
apareceu vestida de branco e no pei-
to, ao invés das três espadas, trazia 
três rosas: uma branca, uma verme-
lha e uma dourada. Nesse dia, ela 
disse para que veio e o que queria. 
Pediu oração pelos sacerdotes atra-
vés de uma nova Devoção Mariana 
a ser instituída em todo o mundo.  
Pediu também, que o dia 31 de cada 
mês fosse consagrado a ela e que, 
anualmente, todo dia 13 de julho 
fosse dedicado à “Rosa Mística”. 

SANTA MARIA GORETTI

Maria Goretti 
ou Marieta, 
como tam-

bém era chamada, mor-
reu por não querer co-
meter pecado. Nasceu 
em Corinaldo, Provín-
cia de Ancona, Itália. 
Ela e sua família foram 
obrigadas a se mudar 
para Agro Pontino em 
busca de trabalho. Seus 
pais trabalhavam na 
lavoura enquanto ela 
cuidava de seus qua-
tro irmãos menores. Quando estava 
com dez anos seu pai morreu e sua 

mãe continuou tra-
balhando no campo 
para sustentar a casa. 
Além de cuidar da 
casa e dos irmãos, ela 
aproveitava o tempo 
que restava para ir à 
igreja mais próxima 
para ser catequizada. 
Aos doze anos, num 
domingo de maio, 
recebeu sua Primeira 
Comunhão. 

Apesar de ter apenas 
doze anos, Maria Goretti era muito 
crescida, o que chamou a atenção de 

NOSSA SENHORA ROSA MÍSTICA

Outras oito aparições 
são relatadas por Pie-
rina, em: 22/10/1947, 
1 6 / 1 1 / 1 9 4 7 , 
2 2 / 1 1 / 1 9 4 7 , 
0 7 / 1 2 / 1 9 4 7 , 
08/12/1947, 1966 
(em Fontanelle), 
17/01/1971 e 1984. 
Nas aparições, Nos-
sa Senhora realizava 
muitas curas e sem-
pre pedia oração e 
penitência, cuidado 
com as instituições religiosas e as 
vocações sacerdotais.  Em uma das 
aparições, pediu para ser venerada 
como “Nossa Senhora Rosa Místi-
ca” e decretou o meio-dia do dia 8 
de dezembro, Festa da Imaculada 
Conceição, como a “Hora da Gra-
ça”.

O simbolismo das três espadas: a 
primeira representa a escassez das 

vocações, a segunda 
representa os peca-
dos mortais dos sa-
cerdotes, monges e 
monjas e a terceira 
representa o sofri-
mento dos sacerdo-
tes e monges que 
cometem a mesma 
traição de Judas.

O simbolismo das 
três rosas: a rosa 
branca representa o 

espírito de oração, a rosa vermelha 
representa o espírito de expiação e 
sacrifício e a rosa dourada represen-
ta o espírito de penitência. 

Atualmente, a associação de Fiéis 
Rosa Mística de Fontanelle é res-
ponsável pela promoção e divulga-
ção da devoção a Nossa Senhora, 
sob orientação do Bispo de Brescia.

Alexandre Serenelli, um jovem de 18 
anos. Um dia, aproveitando que Maria 
estava sozinha com sua irmã menor, 
Alexandre procurou seduzi-la. Diante 
da resistência da menina, Alexandre 
a matou com quatorze punhaladas. 
Maria Goretti foi levada ao hospital 
e antes de morrer perdoou o assassi-
no dizendo: “Por amor a Jesus perdoo e 
quero que venha comigo para o Paraíso”. 
Alexandre foi condenado a trabalhos 
forçados até os 27 anos quando foi 
absolvido por boa conduta. Ele conta 
ter tido uma visão da pequena mártir, 
que o fez mudar de vida. Maria Goret-
ti foi canonizada em 1950.
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES  
EM JULHO

2206-4435

ANDORRA

DIALOGO COM O DIZIMISTA

Prezados Dizi-
mistas, “Que a 

Paz esteja com to-
dos”.

Dando continuida-
de ao tema – “CA-
TEQUESE DO DÍ-
ZIMO” – somos 
levados a refletir 
de que forma po-
demos/devemos fazer chegar às nos-
sas crianças, jovens e adolescentes este 
assunto de tão grande importância. Pe. 
Jerônimo Gasques, do clero diocesano 
de Presidente Prudente (SP), em sua co-
luna “A Catequese do Dízimo” publica-
da no Jornal Sou Dizimista afirma que 
devemos apresentar às crianças, jovens 
e adolescentes alguns conteúdos, dentre 
eles, a leitura da Bíblia.

Afirma Pe. Jerônimo que “A leitura da 
Bíblia acompanhada de alguns exer-
cícios de catequese auxilia a reflexão”. 
A catequese dirigida a este público não 
pode ficar restrita à reflexão do Dízimo, 
senão cansa e se esgotam as possibilida-
des. Devemos apresentar o dízimo de 
forma ampla, agradável e aberta à sua 
realidade. Esse modo de fazer catequese 
deve estar aberto a outros temas como 

04 Gislaine Dias Antonio
05 Ernesto Hohl
 Hugo de Carvalho Fiori
 Bárbara Caroline Reis Baccelli
06 Trinidad de La Fuente Martinez
 Joaquim Alves de O. Paiva 
07 Adilson Gouveia
08 Alayde Montechi V. de Oliveira
 Maira Docima de Oliveira
09 Marcelo Henrique Gaspar
10 Nestor Nilo e Joana B. da Cunha
11 Manuel Fantolan
 Carlos Alberto Fernandes
14 Janaina Maria da Rocha Leite
 Ana Maria da Silva Rosa Machado
15 Air Pires de Campos
 Minalda Romano Giustino
 Marcio Honorato Kimura
17 Izilda Maria Carvalho Fernandes
18 Anerina Maria dos Santos
19 Paulo Ricardo M. Louzada
 Lucia Macedo Pires de Campos
 Claudia Aparecida Trepichio
21 Benedita do Espirito Santo Vieira
 Adirley Ana de Araujo Laurito
24 Maria Ignez Rodrigues Carvalho
 André Ribeiro Guimarães
25 Rubens Cesar Santner
 Maria do Carmo da S. Macario
26 Neuza Maria Tavares Artuso
 Olimpio Ramos
27 Marlene dos Santos Fial
28 Maria Elane A. de Oliveira
29 Maria Ferreira dos Santos
30 Alzira de Oliveira Dias
 Odette Conegundes de Souza
 Rosa Claudia Garcia Silva
31 Mary Kobayashi Sandoval

Capela Santa Cruz

01    Josephina Noronha Pacheco
05    Heloísa Helena Bueno
        Walquiria E. Campahili
09    Rosana Laurino dos Santos
13    Maria Stella Cintra de Campos
17    Marcelo Cárfora
19    Simone Frotscher
22    José Magri de Mendonça
24    Cândida Mareia G. Branco
28    Luiz Pereira Machado
31    Isabel Cristina H. Nunes

NOTÍCIAS DO CPAE

O CPAE – Conselho Paroquial de As-
suntos Administrativos e Econômi-

cos informa as seguintes realizações:

•	 Porta de entrada da casa paroquial 
(dez/16) – foi providenciado o refor-
ço de segurança da mesma com a ins-
talação de uma barra de ferro, nova 
fechadura eletrônica e botoeira de 
acionamento elétrico na parte interna 
da casa;

•	 Portão de entrada do Santuário 
(dez/16) – foram trocados todos os 
trilhos por onde correm os portões, 
providenciado o reenquadramento 
dos mesmos e a troca do motor de 
acionamento do portão eletrônico;

•	 Secretaria - Controle de Atividades 
(dez/16) – foi implementado um con-
trole de todas atividades inerentes 
aos serviços de secretaria permitin-
do-nos prestar melhores serviços à 
comunidade;

•	 Acessibilidade ao altar (dez/16) – 
construção da rampa de acesso e ins-
talação do corrimão.

•	 Dedetização (jan/17) – executados 
serviços de dedetização de todos am-
bientes de nosso Santuário, da Casa 
Paroquial e do Centro Social.

Rui Verdasca & Nelson Moreira Junior
  CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos Administrativos 

e Econômicos

por exemplo: o 
sentido da Partilha 
– nosso Pároco Pe. 
Marcos Almeida 
certa vez afirmou 
que Igreja é, na es-
sência, Partilha – a 
solidariedade com 
os mais pobres, a 
espiritualidade do 
Dízimo, a necessi-

dade de se cuidar da casa comum como 
é o caso do meio ambiente e de nosso 
Santuário dentre tantos temas.

As crianças, jovens e adolescentes são 
abertos à partilha e ao mundo da soli-
dariedade. Eles se comovem diante da 
dor humana e dos desafios da atualida-
de – mostrar para eles a realidade que 
nos cerca e educa-los no compromisso 
fraterno. Esse modo de fazer catequese 
deve ser mais amplo – chegando-se aos 
jovens se chegaria a Universidade onde 
estão presentes muitos jovens católicos 
– muitos deles frequentam a vida paro-
quial, mas não são dizimistas e prova-
velmente nunca ouviram uma reflexão 
acerca do tema.

Rui Verdasca & Maria Aparecida  
Pastoral do Dízimo
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SEMPRE É TEMPO 
PARA APRENDER

José Kaindangongo foi agraciado 
com vários talentos. É professor de 
Inglês, Latim e Música (Violão, Te-
clado, Educação Vocal e Partituras 
para Registro de Músicas). 

Conseguiu espaço aqui no Santuá-
rio Salette para ministrar aulas nas 
disciplinas citadas. As aulas, se fo-
rem ministradas individualmente, 
terão duração de 50 minutos; se fo-
rem ministradas para grupos terão 
a duração de 100 minutos.

Os dias de aula serão às terças-fei-
ras, no período de 13h às 17h50 e 
sextas-feiras, entre os horários das 
08h às 17h50. Os interessados po-
derão contatá-lo através dos tele-
fones (11) 2807-4114 e 97967-9338 
ou do e-mail kaindcursos@gmail. 
com. 

CRISMA DE JOVENS

No dia 04 de junho, dia de Pen-
tecostes, os jovens crisman-

dos a convite da Arquidiocese de 
São Paulo participaram de uma 
celebração na Catedral da Sé, pre-
sidida pelo Cardeal Dom Odilo 
Pedro Scherer, Arcebispo de São 
Paulo.

O Cardeal, em sua homilia, acon-
selhou que o Espírito Santo seja 
invocado todos os dias, pois é 
ele quem nos auxilia a discernir 
o que é bom, de modo que bons 
frutos sempre sejam cultivados. Destacou 
também que a missão dada aos apóstolos 
de anunciar o Evangelho de Jesus ain-
da continua, e que devemos continuar 
propagando seus ensinamentos com fé e 
perseverança. Diante da missão dada, os 
jovens voltaram animados e com a certeza 

que não estão sozinhos nesta empreitada. 

Na Festa Junina que ocorreu no Santuário 
nos dois primeiros finais de semana de ju-
nho, os jovens do Crisma 2017 se uniram 
aos de 2016 para dançarem a tradicional 
quadrilha junina em volta da fogueira, 

que foi marcada por um divertido 
casamento duplo e uma festa ani-
mada. Após a quadrilha os jovens 
se reuniram e confraternizaram 
nas barracas típicas.

Por fim, ainda nesse mês, os cris-
mandos também tiveram uma pa-
lestra sobre a importância da ora-
ção por meio do terço, ressaltando 
a necessidade de nos fortalecer 
diariamente da presença de Deus e 
de Nossa Senhora. Ao final, alguns 
crismandos deram seu próprio tes-
temunho de oração e receberam 

dos palestrantes um terço, como incentivo 
para continuar suas orações e se mante-
rem firmes no propósito de Deus.

Nathalia D. Moreira e Gabriel Chiari

CELEBRAÇÃO DO CRISMA

Um grupo de 28 jovens e 13 
adultos, nossos paroquia-

nos, receberam o Sacramento do 
Crisma no dia 1º. de julho, duran-
te a Missa presidida por Dom Ser-
gio de Deus Borges, Bispo Auxi-
liar da Arquidiocese de São Pau-
lo, Região Episcopal Sant’Ana. A 
missa foi concelebrada pelos nos-
sos Padres Marcos, Ático e Nilto, 
além do Diácono Macio Cesena.

A preparação dos crismandos se 
deu durante o espaço de 18 me-
ses, devidamente preparados pe-
los grupos de Catequistas de nossa comu-
nidade, que ao final receberam um abraço 
fraterno de Dom Sergio. Durante a Homi-
lia, Dom Sergio ressaltou a importância da 
transmissão da fé através, não só dos cate-
quistas, mas também através dos pais, das 
famílias. Ao final da celebração, os novos 
crismados eram a expressão da alegria, a 
alegria do próprio Deus que se encarnou 
e viveu junto de nós durante um espaço 
de tempo e hoje, vivo, está no meio de nós.

A celebração ocorreu no dia em nossa 
Igreja celebrava a solenidade de são Pedro 
e de São Paulo, duas colunas da própria 
Igreja; um que representa a escora de pe-
dra sobre a qual a Igreja se identificou e 
estruturou; o outro, a quem coube ir mais 
longe levando a Palavra de Deus. Não só a 
celebração, mas a data ficará eternamente 
na mente dos novos crismados. Recebam 
o abraço da comunidade e sintam-se aco-
lhidos por todos nós.



12

Santana   tel. 11. 2973-6044
Rua Voluntários da Pátria, 2201

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

Shopping Metro Tucuruvi     tel. 3198-6450
R. Dr. Antonio Maria de Laet, 566 - piso 2 - loja 25

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 essa é 

a missão que queremos manter sempre viva na Igreja, 
na Congregação dos Saletinos e no coração das pessoas.

UM PROJETO FEITO POR ETAPAS  
DE FORMAÇÃO

E o primeiro grupo começou seu caminho em 2004. 
Vieram de todos os lados e em Curitiba (PR), fize-

ram uma jornada de um ano e meio de aprofundamento 
para conhecer tudo o que envolve a história, a espiri-
tualidade e o carisma de Nossa Senhora da Salette. As 
Etapas de Formação foram o jeito inicial de começar e 
o caminho andou e continua andando até hoje... e 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.

A CAMINHADA FOI AVANÇANDO

Outros grupos seguiram o caminho de formação, 
reveladas pelo Fato e pela Mensagem de Nossa 

Senhora da Salette. Surgiram então dois instrumentos 
muito importantes que deram um horizonte mais segu-
ro e que apontaram a direção àquilo que se começava 
a chamar de “Movimento dos Leigos Saletinos”. Primeiro 
veio os “Princípios de Vida e de Espiritualidade Sale-
tina”. Este pequeno livro que deve acompanhar cada 
Leigo Saletino onde ele estiver; e ser instrumento de 
reflexão, oração fortalecimento espiritual e ação diária 
para cada um, já foi traduzido em diversas línguas, e é 
um tesouro dos Leigos Saletinos do Brasil que é admi-
rado por todos.

Surgiu a necessidade de se ter alguns “Princípios Orien-
tativos” para a caminhada e a organização dos Leigos 
Saletinos. Se pensou em algo que pudesse dar direção 
e organização administrativa, porém que fosse um ins-
trumento “leve”, e que dissesse aquilo que deveria ser 
essencial na característica do “Movimento dos Leigos 
Saletinos do Brasil”, isto é, sua constituição, sua finali-
dade e seus ideais.

MARCAS QUE FORAM DANDO UNIDADE E 
IDENTIDADE

Assim foram surgindo também algumas “marcas” 
que serviram para identificar o Movimento: 

•	 Veio a Bandeira, hoje presente em todas as co-
munidades e em todas as atividades. Na ban-
deira com predomínio da  cor amarela ouro 
e o branco,  está escrito em três palavras, de 
onde brota a força do Movimentos dos Leigos 
Saletinos: ORAR – ANUNCIAR e RECON-
CILIAR;

•	 Veio também o símbolo de pertença: uma 
medalha recebida na consagração quando da 
última etapa; ela é mais que um pingente ou 
uma corrente, ela é a recordação de um mo-
mento de entrega de vida de cada Leigo Sa-
letino. Ela é sinal externo daquilo que temos 
dentro do peito: um amor especial por Maria 
em Salette;

•	 Teve também a aprovação do Hino oficial. Já 
cantado nas etapas de formação e no seu texto 
encontramos a bela expressão da missão e da 
espiritualidade que se quer viver.

No próximo mês de novembro a cidade de Vár-
zea Grande (MT) vai acolher os Leigos Saletinos do 
Brasil para o III Encontro Nacional dos Leigos Saleti-
nos, cujo tema é: “Avancem para águas mais profundas” 
(Cl 5-4).

Texto: “Por um mundo  mais  reconciliado”, de autoria do 
Padre  Adilson Schio – Vigário Geral

Compilado por Jorge Marquesi – Leigo Saletino
 


