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De 16 a 18 de 
agosto nossa Pa-
róquia celebra a 
Semana Nacio-
nal da Família.

MISSÃO SALETINA
A cidade de Sorocaba (SP) recebeu os missionários Saletinos: Padre 

Luciano, Diácono Márcio e os seminaristas Igor e Maurício

FEIJOADA SALETINA

O Salão de Festas acolheu os paroquianos e con-
vidados: boa comida, muita alegria e a confrater-
nização dos presentes.

SEMANA 
DA FAMÍLIA
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Editorial

Palavra do Reitor
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POLÍTICA, FUTEBOL E RELIGIÃO NÃO SE DISCUTE

O ditado popular é claro, mas por di-
versas vezes estamos no meio de 

uma conversa falando de nossas crenças 
e convicções e de repente...está ali, junto 
com você alguém que pensa diferente. E 
agora? Você já falou o que pensa, a ou-
tra pessoa não concordou, explicou seu 
ponto de vista e é chegada a hora de você 
defender seu ponto de vista.

Recentemente estava eu falando de Deus 
e uma pessoa muito querida, de outra re-
ligião, pegou a conversa na metade e me 
ouviu falando da importância de crer na 
intercessão de Maria junto ao Pai. Meiga-
mente discordou de mim, explicando a 
passagem das Bodas de Caná, onde Jesus 
fala a Maria: “Que eu tenho contigo, mu-
lher?”.  Para ela, essa frase indica que Ma-
ria não tem poder nenhum e que Jesus es-
taria totalmente dissociado de sua figura 
humana. Argumentei dizendo que a Mãe 
sempre intercede com doçura ao Pai para 
ajudar ao filho, mas é óbvio que cada uma 
continuou acreditando em suas verdades.

Estudando o assunto e meditando para 
poder argumentar adequadamente, li 
toda a passagem bíblica e constatei que 
Jesus falou realmente que não era sua 
hora de fazer milagres, mas Maria avisou 
a todos que deveriam obedecer a Jesus, re-
conhecendo não ser igual a Ele. Por mais 
que possa parecer que não há uma rela-
ção materna para alguns, não podemos 

desconsiderar 
o que Jesus fa-
lou no Calvá-
rio: “Mulher, 
eis aí teu filho. 
Depois disse ao 
discípulo: Eis aí 
tua mãe”.

Nós, católicos, 
nos baseamos 
nessa relação 
descrita por 
Jesus e consideramos que Maria é nossa 
mãe, pois é ela quem modela nossa alma 
para Deus. Ela foi esposa do Espírito San-
to, portanto, veículo da relação com a se-
gunda pessoa da Trindade: o Filho. Não 
vejo problema nenhum em acreditar em 
algo que pareça errado ou estranho para 
alguns, e creio que Deus cuidará de todos 
nós, até mesmo daqueles que não creem 
em nada. O Reino dos Céus, tão espera-
do pelos que acreditam em Deus de sua 
forma pessoal, pertencerá aos puros de 
coração, aos que respeitam seus seme-
lhantes e praticam o bem sem nenhum 
interesse posterior. Continuo respeitando 
e amando essa pessoa linda e espero ca-
minhar com ela cada vez mais para perto 
de Deus, não o Deus dela ou o meu, mas o 
NOSSO! 

Raquel R. M. J. Carone
CPP

Querido(a) Irmão(ã), estamos ini-
ciando o mês de agosto que na 

tradição católica é denominado Mês 
Vocacional. Em cada um dos domingos 
seguintes teremos a oportunidade de 
rezar e refletir sobre uma vocação espe-
cífica. No Primeiro domingo, celebrare-
mos o Dia do Padre, no segundo Dia dos 
Pais, no terceiro Dia dos Religiosos(as),  
e, por fim, no quarto domingo, celebra-
remos o dia da vocação Leiga.

A Palavra vocação, facilmente traduzida 
por uma tendência ou inclinação natu-
ral para uma profissão, tem para nós um 
significado especial: derivado do latim 
“vocare” cujo significado é Chamar, assu-
me, portanto, essa dimensão de um cha-
mado de Deus para a realização pessoal 
e o serviço aos irmãos. Diz um provér-
bio que: Vocação acertada, pessoa feliz. 
Assim sendo, após o primeiro chamado 
ou vocação que Deus nos faz que é à 

vida, ele nos cha-
ma a sermos felizes 
através da abertura 
e disponibilidade 
aos demais.

Como nos sugere 
a liturgia diária, 
rezemos pedindo: 
“Jesus, Divino Mes-
tre, que chamastes os 
apóstolos e discípulos 
para vos seguir, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas famílias e pe-
las nossas escolas e repeti o convite aos nos-
sos jovens e às pessoas de boa vontade. Dai 
coragem e força aos convidados para que se-
jam fiéis como apóstolos leigos, como sacer-
dotes, religiosos e religiosas, para o bem do 
povo de Deus e de toda a humanidade. Vós 
que viveis e reinais para sempre”. Amem.
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Palavra do Pastor

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

vendas@tejo.com.br
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Na mensagem do mês de 
julho, citando o Docu-
mento de Aparecida, eu 

disse que ‘Temos uma alta porcen-
tagem de católicos sem consciência 
de sua missão de ser sal e fermento 
no mundo, com uma identidade cris-
tã fraca e vulnerável’.  Onde não há 
consciência da missão de ser sal 
e fermento não há anúncio, não 
existe a capacidade de proclamar 
como proclamava o Apóstolo Pau-
lo: ‘Minha vida atual, na carne, eu 
vivo na fé, crendo no Filho de Deus’ 
(Gl 2,20).  

Olhemos, por exemplo, para a 
família, que é chamada a ser a 
grande transmissora da fé e dos 
valores. A perda de consciência 
católica está presente em muitas 
famílias que não realizam a mis-
são de ensinar a fé, não trazem as 
crianças à Igreja para a grande gra-
ça, o batismo, não procuram a Co-
munidade paroquial para a santi-
ficação do domingo, participando 
da santa Missa, e não veem mais 
como essencial a preparação para 
os sacramentos. 

Com uma identidade cristã fraca 
é muito difícil se falar de voca-
ção, de servir a Deus, de sentir o 
chamado de um Pai e as pessoas 
se sentem órfãos. Este sentimento 
de orfandade, fruto de uma vul-
nerável identidade cristã, torna 

A INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ FORTALECE AS VOCAÇÕES... 

Dom Sergio de Deus Borges 
Bispo Auxiliar de São Paulo – Vigário Episcopal 

para a Região Sant`Ana

débil o testemu-
nho evangélico, 
ineficiente a ação 
pastoral e frágil 
a resposta voca-
cional.  Porém, 
o Papa Francis-
co nos recorda 
que Jesus fez-nos 
uma grande pro-
messa: “Não vos 
deixarei órfãos”! 
(Jo 14, 18), por-
que Ele é o cami-
nho a percorrer, 
o Mestre que de-
vemos ouvir, a 
esperança que não desilude. 

Como podemos deixar de sentir o 
arder o nosso coração e dizer a to-
dos, de modo especial aos jovens: 
Tu não és órfão! Jesus Cristo reve-
lou-nos que Deus é Pai e quer aju-
dar-te, porque te ama. Eis o pro-
fundo sentido da iniciação cristã: 
gerar para a fé quer dizer anunciar 
que nós não somos órfãos.  

Por isso que, na força renovadora 
do Espírito Santo, devemos en-
trar num processo de conversão 
pastoral, realizando uma radical 
transformação no modo de con-
cretizar a ação evangelizadora em 
nossas comunidades, assumindo 
o caminho da 2ª. urgência do 12º. 
Plano de Pastoral.  Próximos do 

ano de 2020 e em 
caminho sinodal, 
a evangelização 
supõe uma Paró-
quia em estado 
permanente de 
missão, dedica-
da não apenas ao 
anúncio (falar), 
mas também à 
busca de cami-
nhos que forta-
leçam a nossa 
identidade cató-
lica (cf. CNBB, 
doc. 107, n. 65), 
tornem forte o 

testemunho evangélico, constru-
am uma válida ação pastoral e 
reacendam o dom da vocação no 
coração dos jovens.  

A Paróquia - casa de iniciação à 
vida cristã - é um impulso do Es-
pírito Santo e um itinerário segu-
ro para a formação de discípulos 
missionários, católicos que ouvem 
a voz de Jesus que diz pessoal-
mente: ‘é bom que tu vivas, a tua vida 
não é inútil, porque a ti foi confiado 
uma grande tarefa. Eis no que consis-
te a verdadeira sabedoria: num olhar 
novo sobre a vida, que nasce do encon-
tro com Jesus’ (Papa Francisco). 
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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

Mary Tapioca de Freitas

Junho foi um mês de extensa progra-
mação para a turma do Crisma 2017. 

Além da participação na cantina, na 
semana anterior à celebração de Cor-
pus Christi, nosso grupo participou de 
um dia de adoração ao Santíssimo, com 
objetivo de demonstrar a importância 
e significado da presença do corpo de 
Cristo, não só durante as celebrações 
litúrgicas, mas também da proposta de 
Cristo de renovarmos continuamente 
nossa promessa de permanecermos fi-
éis a sua palavra e disseminá-la através 
do amor e dos dons do Espírito Santo, 
especialmente àqueles que mais neces-
sitam.

Para fecharmos nosso cronograma des-
se primeiro semestre de 2017 com cha-
ve de ouro, no dia 25 de junho tivemos 
nosso “Dia de Formação” na Casa de 
Formação dos Missionários Saletinos, 
aqui em São Paulo. 

Nesse dia, os crismandos foram recebi-
dos com um excelente café da manhã, 
preparados pelos pais e catequistas. 

ENSINAMENTO

Um professor escreveu no quadro 
branco a tabuada do 9, dessa 
maneira:

9 x 1 = 0
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90

Os alunos, atentos, logo o corrigiram: 
“Professor, o senhor errou! 9 x 1 = 9”.

O professor sorriu e disse-lhes: 
“Escrevi assim de propósito, para 
ensiná-los que não importa as vezes em 
que você acerta; nunca lhe dirão nada. 
Mas, se errarem uma vez, as pessoas 
logo lhe apontarão o erro”.

APROXIME-SE DO SENHOR, LENDO A BÍBLIA

Não seja um simples 
da Missa. Leia a Bí-

blia. Nela você vai sentir 
e participar e entender 
todo o significado quando 
o padre transmite a Pa-
lavra de Deus. Participe 
com a família saletina da 
Eucaristia. Prolongue o 
trabalho da catequese das 
crianças e vivencie com 
elas essa experiência, len-
do a Bíblia.

A satisfação de encontrar no livro 
de Deus e saudá-lo e louvá-lo com 
conhecimento, sabedor já de ante-
mão o que está sendo dito pelo nos-
so padre. A Bíblia também ensina 
que Deus fará mudanças na Terra: 

“Enxugarei dos seus olhos 
toda a lágrima e não have-
rá mais morte e nem pran-
to, nem clamor e nem dor” 
(Ap 21,4). “Abrir-se-ão os 
olhos dos cegos” (Is 35, 5). 
Não descarte logo o que 
a Bíblia ensina. Deus pro-
mete realizar tais coisas e 
a Bíblia explica como Ele 
fará isso.

Concentre-se e sinta-se 
guiado por Deus nas difi-

culdades que encontrar na sua vida e 
receba as bênçãos Dele à medida que 
sentir a emoção e a alegria de apren-
der o que a Bíblia ensina.

CRISMA 2017

Nathalia D. Moreira 
e Gabriel Chiari

Durante o dia, além de atividades de 
integração, em que os crismandos pu-
deram interagir e descontrair, tivemos 
uma linda palestra explicativa sobre os 
Dez Mandamentos, presidida pelo nos-
so colaborador Maurício Zagonel. Para 
consolidar os conhecimentos transmi-
tidos sobre o tema, fizemos diversas 
dinâmicas de grupo e atividades de au-
torreflexão com direito a apresentações 
e discussões sobre temas atuais.  

Para fecharmos esse dia especial, o pa-
dre Jean Costa Carvalho, 
Mestre Formador, que nos 
recebeu com muito carinho 
na Casa de Formação, presi-
diu a celebração eucarística 
dedicada aos crismandos.

E, por fim, lembre-se de 
acompanhar nossas ativida-
des no grupo ‘Crisma 2017’ 
no Facebook! 
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Chapel News

Não resisti a tentação de escrever estas linhas depois de ter lido dois 
artigos publicados nos jornais cedidos por José Mendonça, (vide 
nota no rodapé), cujo tema é “Todos Leigos”, assinado por J. R. 

Guzzo, convencido que atualmente no Brasil está dividido em dois grupos: 
De um lado, os que fazem e aplicam as leis, políticos, juristas e juízes. Do 
outro lado, nós, neófitos cordeirinhos alcunhados de leigos, uma maneira 
elegante de nos chamar de ignorantes condenados a servos cumpridores das 
ditas leis.

J. R. Guzzo vai além. E com razão nos lembra que aos “fazedores” das leis, 
interessa que nós leigos estejamos convencidos que “ decisão de juiz não se 
discute, cumpre-se”. Como se não houvesse recurso. Estejamos conforma-
dos que eles merecem foro privilegiado, prisão domiciliar, regime aberto, 
liminares etc. Nós não! Somos só leigos. Minha tentação aumentou depois 
de ter lido outro artigo abaixo transcrito na integra, assinado pelo Ministro 
do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Gilmar Mendes:

Página quase independente; diferente, que é da gente. Leia e passe para frente!

ACONTECEU EM JULHO

•	 Férias para todos, menos para a Capela.

•	 Os famigerados cupins foram exterminados!

•	 Estabelecemos novos horários (expediente e 
missas).

•	 O Lula está quase lá!

ACONTECE EM AGOSTO

•	 Vamos refazer o estrago feito pelos cupins, 
vigas, buracos e alvenaria.

•	 O piso superior (átrio), está interditado.

•	 Novos e poucos dizimistas chegando.

•	 O acesso e circulação de carros e pessoas na 
travessa comum a Capela e ao Colégio está 
melhor.

ACONTECERÁ EM SETEMBRO

•	 Primavera – Flores – Sol!

•	 Festa da Exaltação à Santa Cruz – dia 16 de 
setembro – Missa Solene às 17h30 presidida 
por Dom Sergio de Deus Borges e concelebra-
da por Padre Marcos Almeida

•	 Mês de Nossa Senhora da Salette. No San-
tuário haverá festas, solenidades diversas e 
muita alegria.

Desconfie de pessoas quem 
sonham com “democracia de 
juiz”, diz Gilmar

O Presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, Gilmar Mendes, 
criticou ontem a possibilidade 
de o país ter, segundo ele, uma 
“república de juízes e promoto-
res” e exaltou os políticos. Em palestra, o ministro disse que 
“não há salvação fora da política”. Quem sonha com demo-
cracia de juiz, ou com uma ditadura de juiz, desconfie (Folha 
de São Paulo)

Data vênia, Sr. Ministro, de fato a salvação dos homens e do 
Brasil depende de um terceiro grupo de dezenas de milhões 
de fiéis religiosos cristãos, padres, pastores e leigos que dia-
riamente oram à Deus, pela conversão e salvação dos políti-
cos do Brasil. É o poder da oração.

João Bosco
Leigo Saletino

NR – José Magri de Mendonça é meu amigo há 60 anos. Breve 
“Curriculum”: marista, cursilhista, palestrante, atleta, ávido lei-
tor de temas católicos, colaborador incansável da Capela, e que 
deu sorte na vida quando se casou com a “anja” Vera. Lamenta-
velmente, é São Paulino!

MINISTRO DO SUPREMO 
ELOGIOU POLÍTICOS

TENTAÇÃO
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Comunidade em Revista

23 de julho

27 de maio

de 15 a 19 de julho

GRUPO DE CANTO – RECONCILIAI-VOS

Uma notícia ficou para 
trás, e, nesta edição de 

agosto, queremos relatar. O 
Grupo Reconciliai-vos, sob 
coordenação da Irenise, é 
um dos mais novos grupos 
do ministério de música de 
nossa Paróquia, completou 
três anos de caminhada em 

MISSÃO SALETINA – SOROCABA – SP

Padre Luciano Batista, 
nosso Vigário Paroquial 

esteve envolvido na Missão 
Saletina que visitou a cida-
de de Sorocaba (SP). O obje-
tivo da missão foi o de levar 
a Devoção e a Mensagem de 
Nossa Senhora da Salette. 
Foi acompanhado pelo Diá-
cono Márcio Cesena e pelos 
seminaristas Igor e Maurí-
cio. A Missão aconteceu na 
Paróquia Nossa Senhora da 
Piedade, localizada no bair-
ro do Éden, onde moram 
cerca de 40.000 habitantes. 
A Paróquia é formada pela 
Igreja Matriz, dirigida pelo 
Padre Ricardo, que tão bem 
acolheu a Missão em sua 
Paróquia, e por 20 peque-
nas comunidades, sendo 
que apenas 5 dessas comu-

LANCHONETE DOS LEIGUINHOS

Várias pastorais e mo-
vimentos têm ocupa-

do o espaço da lanchonete 
aos domingos pela manhã. 
É sempre bom, ao final das 
Missas matinais, ter um ca-
fezinho fresco e um lanche e 
ainda uma sobremesa para 
levar para casa e ser sabo-

DOCE FÉRIAS

As mídias sociais mostraram muitos paroquianos 
que, aproveitando as férias escolares, saíram tam-

bém de férias, não somente ao redor do país, como ao 
redor do mundo. Fotos, vídeos e experiências foram 
mostradas pelos mais diversos canais de comunicação 
social. A todos, que aproveitaram de forma saudável 
esse recesso, damos nossas boas vindas, desejando 
que o período de descanso e lazer tenha servido de re-
carga das baterias. Aqui no Brasil, o segundo semestre 
promete decisões importantes.

nidades possuem capelas. 
Os missionários tiveram 
uma intensa atividade du-
rante esses dias visitando 
as comunidades e a Matriz, 
com muita oração e celebra-
ção. A acolhida dos paro-
quianos foi extremamente 
acolhedora. Em Sorocaba 
reside um casal de leigos 
saletinos – Andrea e Edu-
ardo – que há muito man-
tém o desejo de formar um 
grupo de leigos saletinos na 
cidade, sem, contudo, con-
seguir. Durante a Missão 
se aliaram aos leigos saleti-
nos aqui do Santuário que 
participaram da entroniza-
ção da imagem de Nossa 
Senhora da Salette no dia 
19 de julho, último dia da 
Missão. Durante os conta-

tos surgiu a possibili-
dade de, num futuro 
próximo, haver um 
grupo de leigos sale-
tinos nessa cidade. A 
imagem entronizada, 
através da celebração 
ocorrida na Capela 
de Santo Expedito, 
ficará na Matriz, na 
Paróquia Nossa Se-
nhora da Piedade. É 
muito provável, que 
durante os festejos de 
setembro próximo, 
tenhamos a visita de 
um grupo de paro-
quianos sorocabanos.

reada após o almoço. Mas, 
há um diferencial quando 
o dia é dos Leiguinhos, o 
clima é outro; eles ocupam 
o espaço, se divertem traba-
lhando e não há quem re-
sista aquele sorriso infantil. 
Falta muito para o próximo 
mês?

maio passado. Na ocasião, 
durante a celebração pre-
sidida pelo Padre Marcos 
Almeida, os membros do 
grupo receberam um para-
mento, em forma de esto-
la, que utilizarão nas suas 
apresentações.
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31 de julho

27 de agosto

Dia 13 de agosto

Nossa Igreja celebra a data no últi-
mo domingo de agosto. Neste ano, 

a data coincide com o dia de Santa Mô-
nica, mãe de Santo Agostinho, um dos 
maiores Doutores da Igreja. Interessan-
te notar que o Catequista, aqui no Brasil, 
tem dois Padroeiros. O primeiro, que é 
Padroeiro dos Catequistas, dos Semina-
ristas e dos Bispos é São Carlos Borro-
meu. O segundo, e isso somente para 
os catequistas brasileiros, é São José de 
Anchieta, assim reconhecido pela Con-
gregação para o Culto divino e a Disci-
plina dos Sacramentos da Santa Sé, que 
o confirmou como Padroeiro dos Cate-
quistas, em julho de 2013, a pedido do 
Arcebispo de Aparecida (SP), Presiden-
te da CNBB – Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil.

 FEIJOADA SALETINA

191 convites foram vendidos, 
de um universo de 200, 

conforme previsão da Coordenação. 
“Deliciosa! Maravilhosa! Ótima”. Esses 
foram os mais comuns adjetivos ou-
vidos dos convidados que deixavam 
o Salão de Festas ao término da Fei-
joada Saletina. Muitos paroquianos, 
muitos convidados; em todos os sem-
blantes, a alegria e a satisfação de uma 
refeição na companhia dos amigos. A 
Coordenação dos Leigos Saletinos, do 
Grupo Dom Pedro Sbalchiero Neto, 
tem alguns agradecimentos a fazer: à 
Ana Maria Medori, que mais uma vez 
preparou com carinho e qualidade a 
feijoada, juntamente com sua equipe; 
ao Stanley, novo amigo, que pelo en-
trosamento e disposição, mais parecia 
um velho amigo; ao Gomes, que tanto 
colaborou na venda dos convites; aos 
convidados, ainda que sem identificá
-los nominalmente, já que a memória 
falha poderia deixar de fora alguém, 
lembrando que sua presença sempre 
amiga é motivo de satisfação e força  
revigorante; aos paroquianos que tan-
to prestigiaram este evento, mais uma 
vez; aos Missionários Saletinos – for-
madores e estudantes da Casa de For-
mação aqui em São Paulo e aos nos-
sos Padres, presentes entre todos. Fica 
aqui o registro: no próximo ano, no 
último domingo de julho, no mesmo 
horário, no mesmo Salão de Festas, 
mais uma edição da Feijoada Saletina. 
Agende isso!

AGOSTO VIBRANTE

DIA DOS PAIS

A Redação procurou na internet in-
formações sobre o Dia dos Pais. 

Depois de vários minutos de pesqui-
sa, o resultado mostrou informações 
sobre o comércio, dos mais variados 
itens, e sobre lazer. Nossa Igreja cele-
bra o Dia dos Pais no sentido de reve-

renciar aqueles que são responsáveis 
pela criação e educação dos filhos, 
não somente nos aspectos éticos e mo-
rais, mas também na fé católica. Essa 
data abre, tradicionalmente, a Semana 
Nacional da Família (vide programa-
ção abaixo). 

SEMANA NACIONAL  
DA FAMÍLIA

De 06 a 08 – Tema: Família, uma 
Luz para a Vida em Sociedade – 
Seguirá a programação:

Dia 16 – Palestra: Família, Nossa 
Primeira Comunidade – Pales-
trantes: Rita e Fábio;

Dia 17 – Palestra: A Família Pro-
motora da Misericórdia na Socie-
dade – Casal Palestrante da

Comunidade Famílias Novas;

Dia 18 – Missa das Famílias – 
Confraternização com Pizza ao 
final da celebração.

DIA DO CATEQUISTA
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São João da Cruz, o Doutor Místico, 
influenciou grandemente a espiritu-

alidade cristã. Quando vivo, foi referên-
cia para muitos através de sua direção 
espiritual, e continuou sendo, mesmo 
depois de falecido.

Especialmente depois que foi declara-
do Doutor da Igreja Universal em 1926, 
suas obras são lidas e citadas por todos 
os autores espirituais, inclusive por ir-
mãos de outras igrejas cristãs. Literatos, 
poetas, cientistas e até não crentes ficam 
admirados diante da profundidade e 
beleza que brotam de seus escritos.

São João da Cruz nasceu em 1542 em 
Fontiveros, província da cidade de Ávi-
la, na Espanha. Ingressou na Ordem dos 
Carmelitas, em 1563, e foi ordenado sa-

cerdote em 1567. Ainda nesse ano, en-
controu-se com Santa Teresa de Ávila, 
que lhe falou sobre o projeto de estender 
a reforma da Ordem Carmelita também 
aos padres. São João aceitou o desafio e 
trocou seu nome para João da Cruz, e, 
juntamente com Frei Antônio de Jesus 
Heredia, deu início à reforma que deu 
origem a Ordem dos Carmelitas Descal-
ços. Depois de um processo de difama-
ção foi preso em Toledo, na Espanha, 
por oito meses. Na prisão acendeu-lhe a 
chama de sua poesia espiritual: “Padecer 
e depois morrer” era o lema dele. Escre-
veu alguns livros: Noite Escura, Subida 
do Monte Carmelo, Cântico Espiritual 
e Chama de Amor Viva. Para este mês 
indicamos-lhe Noite Escura, à venda na 
Loja La Salette.

O uso do plural costuma derrubar 
muitos profissionais da imprensa; 

às vezes por desconhecimento das re-
gras, outras vezes por descuido. Derruba 
muitos políticos também, mas aí não é so-
mente a Língua Portuguesa que os derru-
ba; os motivos de suas quedas estão mais 
ligados à sua conduta ética, moral e legal. 
Vejamos algumas situações!

O artigo no plural exige o verbo no plural, não importa o que o termo signifique. A 
Língua se guia por normas sintáticas, e não por normas lógicas:

 Os Alpes ficam na Europa e vivem cobertos de neve.
 Os Estados Unidos foram abalados por fortes terremotos.
 Os Bálcãs voltaram à tranquilidade.
 Você sabe onde ficam os Pireneus?

Quando se tratar de obra de arte, nome de filme ou telenovela, o verbo pode ficar 
no singular, mas não há inconveniente do seu emprego no plural:

 “Os Lusíadas” notabilizou (ou notabilizaram) Camões.
 “Os Imigrantes” agradou (ou agradaram) ao público.

 Não havendo artigo no plural, o verbo fica no singular:
 O Amazonas deságua no Atlântico.
 Alagoas é um Estado brasileiro da Região Nordeste.

(Do livro “Não erre mais”, de Luiz Antonio Sacconi)

PENSAMENTOS

“Daqui a cinco anos você 
estará bem próximo de ser 
a mesma pessoa que é hoje, 
exceto por duas coisas: os 
livros que ler e as pessoas 
de quem se aproximar”. 
(Charles Jones, astronauta 
norte-americano)

“Se eu não fosse imperador, 
desejaria ser professor. Não 
conheço missão mais nobre 
que a de dirigir as inteligências 
juvenis e preparar os homens 
do futuro”. (D. Pedro II, 
Imperador do Brasil)
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Santos do Mês Gizela

Dia 15

Dia 21

Era o segundo de dez filhos de 
uma família rural da província 
de Treviso, na Itália. Ordenado 

em 1858, estudou direito canônico e 
a obra de São Tomás de Aquino. Em 
10 de novembro de 1884 foi elevado 
a Bispo de Mântua; em 1896 a “Pa-
triarca de Veneza”; e em 4 de agosto 
de 1903 foi eleito Papa. O seu lema 
era: “Renovar todas as coisas em Cristo”, 
expresso na sua encíclica “Ad Diem 
Illum”. 

Por esta razão, foi um defensor in-
transigente da ortodoxia doutrinária 
e governou a Igreja Católica com mão 
firme, numa época de um laicismo 
muito forte e diversas tendências do 
modernismo, que ele encarava como 
a síntese de todas as heresias nos cam-
pos dos estudos bíblicos e teologia. 
Pio X introduziu grandes reformas na 
liturgia, codificou a Doutrina da Igre-
ja Católica e facilitou a participação 
popular na Eucaristia. 

 NOSSA SENHORA ACHIROPITA

 SÃO PIO X

O culto a Nossa Senhora Achi-
ropita teve início na cidade de 
Rossano, na região da Calá-

bria, Itália. No ano de 580 um certo ca-
pitão Maurício enfrentou uma grande 
tempestade em alto mar, pediu ajuda 
a Nossa Senhora e prometeu que, se 
fosse salvo com sua tripulação, cons-
truiria um santuário em sua homena-
gem. Desviado pelos ventos, por mi-
lagre, conseguiu salvar-se e, na aldeia 
em que atracou, encontrou um monge 
que lhe disse: “Não foram os ventos que 
o trouxeram para este lugar. Foi Ma-
ria, para que lhe construa um santuário, 
quando o senhor for eleito imperador”. A 
profecia se cumpriu e o santuário foi 
construído. 

Um grande artista iniciou uma pintu-
ra da imagem de Maria. Ocorria, no 

Foi um papa pas-
toral e encorajou 
estilos de vida 
que refletissem os 
valores cristãos. 
Permitiu a prática 
da comunhão eu-
carística frequen-
te e incentivou o 
acesso das crianças 
à Eucaristia. Pro-
moveu o estudo 
do canto gregoria-
no e do catecismo. 
Criou a Pontifícia 
Comissão Bíblica 
e colocou as bases 
do Código de Direito Canônico, pro-
mulgado em 1917, após a sua morte. 
Publicou 16 encíclicas. Pio X não re-
ceou provocar uma crise com a França 
quando condenou o presidente fran-
cês por visitar Victor Emmanuel III, 
Rei de Itália, com quem a Igreja estava 
de más relações desde a tomada dos 

Estados Papais na 
unificação italiana, 
em 1870. 

Entre as consequ-
ências desse emba-
te cita-se a comple-
ta separação entre 
Igreja e Estado na 
França e a expul-
são dos Jesuítas. 
Teve como secre-
tário de Estado o 
famoso cardeal 
Merry del Val. Na 
lápide do seu tú-
mulo, na Basílica 

de São Pedro no Vaticano, lê-se: “A 
sua tiara era formada por três coroas: “po-
breza, humildade e bondade”. Foi beati-
ficado em 1951 e canonizado por Pio 
XII no dia 3 de setembro de 1954. Sua 
memória litúrgica é celebrada no dia 
21 de agosto. É o patrono dos peregri-
nos enfermos.

entanto, que tudo o 
que o artista pintava 
durante o dia desapa-
recia durante a noite. 
Assim, colocaram um 
vigilante para impe-
dir a entrada de pos-
síveis intrusos. Certa 
noite, uma formosa 
mulher com uma 
criança no colo, pediu 
para entrar e rezar. 
Após insistir, obteve a 
permissão. Depois de 
algum tempo, vendo 
que a mulher não saía, o vigilante en-
trou na igreja, viu uma bela imagem 
da Mãe de Deus pintada exatamente 
no lugar escolhido sem que o artista 
tivesse feito o trabalho. 

Nossa Senhora havia 
pintado sua própria 
imagem! A notícia 
se espalhou, os fiéis 
começaram a chegar 
ao lugar do milagre e 
aclamavam entre lá-
grimas: “Achiropita! 
Achiropita!”, que quer 
dizer: “imagem não 
pintada por mãos hu-
manas”. Esta devoção 
Mariana foi trazida 
ao Brasil pelos imi-
grantes italianos. No 

Brasil, só existe uma igreja dedicada 
a Nossa Senhora com o título de Achi-
ropita, fica em São Paulo, no bairro da 
Bela Vista. Sua festa é a maior come-
moração religiosa da cidade. 
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES  
EM AGOSTO

2206-4435

ANDORRA

DIALOGO COM O DIZIMISTA

01 Antonio Gaspar
 Jose Rosemiro dos Santos
 Paulo de Barros
03 Emilia da Silva Francisco
 Silvana Di Napoli
04 Margarete Kelly Dias Fernandes
05 Neide Bernardi Hespanhol
06	 Sebastiana	Lopes	Gonçales
08 Maria Aparecida R. Velloso
 Virgilio Fernandes Santos
 Carlos Alberto Chibante
09 Maria Ester Sodero Vinhas
10 Anézia G. Santos
11	 Ignez	Maria	Lemos	Nogueira
15 Raphael Belli
16 Janete Arantes Abbondanza
17 Sandra Marcia Pereira de Oliveira
 Maria Iolanda Rosa Romano
18	 Amélia	Eulalia	de	Lima
	 Katia	Fernandes	Amadio	Cipollone
19 Marilene P. Afonso
 Roberto Pinto Nunes
21 Nelson Moreira Junior
 Joel Vieira dos Santos
 Clarice Alves Elias
22 Stepan E Susana Helvadjian
 Jose Merivaldo Santos
	 Manuel	Martins	Barros
23 Zenaide Maria de J. Reckziegel
 Cenedrim Manoel da Siva
24 Ronaldo Jose Santos
25 Maria do Socorro Cabral
28	 Waldir	de	Deus	Lucena
 Manoel Fernandes Garcez Filho
	 Larissa	Venturini	Akamine
30 Rosa Therezinha da Costa
31 Maria Aparecida da Silva Rodrigues
 Marcia de Matos Chibante

Da Capela
05    José Carlos da Silva
06    Patrícia P. Ricci
07    Vanice Dias Couto
08    Gilberto Rodrigues Hashimoto
09    José Heitor Durães
19				Diva	Borsetti	Prandi
        Sandra Regina Oliveira e Silva
25    Eliane de Pádua

O CPAE – Conselho Paroquial de As-
suntos Administrativos e Econômicos 
informa as seguintes realizações:

Informática (jan/17) – foi adquirido 
um armário de aço, específico para a 
correta disposição dos equipamentos 
de informática (servidor e gravador de 
imagens), com isto aumentamos a vida 
útil dos equipamentos, bem como, per-
mitimos o seu correto manuseio;

Secretaria (jan/17) – foram trocadas as 
cadeiras existentes na Sala de Espera 
(que estavam velhas e algumas até ras-
gadas) por 07 novas, a fim de melhor 
acolhermos a quem procura nossa Se-
cretaria;

Sala Administrativa (fev/17) – é nela 
que ficam os equipamentos menciona-
dos no primeiro item. Foi providencia-
do pintura e adequação dos móveis nela 
existentes;

Vestiário dos colaboradores (fev/17) 

“Que a Paz esteja com todos. ”

O dízimo é uma Pastoral que, para acon-
tecer em uma comunidade, necessita de 
uma séria conscientização bíblica. Quem 
ignora o que Deus falou sobre o Dízimo, 
jamais dará sua contribuição de forma es-
pontânea e com alegria no coração. Nós, 
batizados e batizadas, somos na essência 
Igreja. Todos, sem exceção, somos a Igreja. 
Por isso nós não assistimos o que acontece 
nela e com ela: nós participamos! Quem é 
batizado é igreja, é evangelizador.

Quando não temos a consciência que so-
mos todos evangelizadores, delegamos a 
outros a missão de evangelizar. Isso é cor-
reto? Quase sempre afirmamos que quem 
deve falar do evangelho são os Padres, os 
Religiosos Consagrados e, quem sabe, um 
ou outro cristão leigo. Será que é isso mes-
mo? Será que compete somente a eles falar 
do evangelho e do Dízimo?

Pelo batismo, recebemos do próprio Jesus, 
por meio de nossa Igreja, a sagrada missão 

de evangelizar. Por 
que, então, delegar 
a outros? Por que 
delegar a outros a 
missão de partilhar 
através do Dízimo?

Sempre arrumamos alguma desculpa 
para não sermos corresponsáveis – é um 
compromisso familiar e/ou profissional, 
é o tempo que passa muito rápido não 
nos deixando espaço para atuarmos, e a 
família que nos consome tempo, é o dia a 
dia sempre cheio de compromissos e por 
aí vai. Arrumar motivos não parece ser 
difícil até porque a realidade do dia a dia 
de fato nos consome, no entanto não deve-
mos repassar aos outros aquilo que deve 
ser assumido por todos nós. Infelizmen-
te, muitos cristãos não imaginam como é 
grandiosa a missão à nós confiada pelo 
Senhor. 

Rui Verdasca & Maria Aparecida
Pastoral do Dízimo

NOTÍCIAS DO CPAE
– reativamos o vestiário de nossos co-
laboradores. O mesmo encontrava-se 
desativado já a algum tempo. Com esta 
reativação, nossos colaboradores tem 
um local exclusivo para essa finalida-
de, bem como, para a correta guarda de 
seus pertences;

Bancos do Santuário (fev/17) – efetua-
mos revisão de manutenção nos bancos 
do Santuário, no entanto, esta revisão 
tem que ser permanente dado ao cons-
tante uso dos mesmos;

Microcomputador (mar/17) – adquiri-
mos um novo microcomputador para 
utilização do novo SGP – Sistema Ge-
ral de Pagamentos. Trata-se do sistema 
oficial da Mitra Arquidiocesana de São 
Paulo sendo sua utilização obrigatória. 
E foi dada a largada para nossa nova Sa-
cristia – aguardem novidades.

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

Administrativos e Econômicos
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No primeiro do-
mingo de agosto 
nossa Igreja cele-

bra o Dia do Padre. Essa 
data celebra a Festa de 
São João Maria Vianney, 
desde 1929, quando o 
papa Pio XI o proclamou 
Padroeiro dos Padres. A 
Redação do Informativo 
Salette foi buscar no pas-
sado o artigo que segue, 
de autoria de nossa sau-
dosa paroquiana, Neusa 
Marquini. Para quem não 
se recorda de agosto de 2004, repro-
duzimos o artigo em questão.

“O Dia do Padre é comemorado no pri-
meiro domingo do mês de agosto, portan-

HOMEM-BOMBA

DIA DO PADRE

Sim. Cada vez mais o mundo está 
precisando de homens-bomba! 
Não! Não estou falando desse 

tipo de homem-bomba, que joga avião 
sobre prédios ou que destrói estações 
de trem, cheias de pessoas inocentes.

Homem-bomba é aquela pessoa que 
aceita sacrificar-se por um ideal, como 
Jesus Cristo, que não recuou diante do 
sofrimento e foi fiel a tudo aquilo que 
Ele defendia: que a felicidade é para 
todos (e não só para alguns), que ela 
pode e deve começar a ser construída 
já neste mundo, através do amor, da 
fraternidade e das mudanças de atitu-
des.

Na história da humanidade sempre 
existiram pessoas dispostas a perse-

guirem seus pró-
prios sonhos; dis-
postas a viverem 
de forma radical, 
defendendo a vida 
e não promovendo a 
morte. Apenas para 
lembrar: Mahatma 
Gandhi, Martin Lu-
ther King, Madre 
Teresa de Calcutá, 
Dom Bosco, entre 
outros tantos.

O que você acha de entrar para esse 
time? Parece coisa para poucos? Mas 
não é assim não! Todo mundo pode 
entrar nesse time. A santidade, outro 
nome para esse radicalismo, é possí-

vel, desde que você 
tenha coragem de 
fazer aquilo que 
você acredita, mes-
mo quando todos 
parecem dizer o con-
trário. Assim como 
Abraão, lembra? Ele 
saiu da própria ter-
ra, acompanhado 
por sua esposa Sara, 
acreditando na pro-
messa de que, ape-
sar de idosos, eles 

ainda iriam ser pais, e que os filhos 
dos seus filhos iriam ser tão numero-
sos como as areias das praias do mar.

Bruno Gley Alves de Souza

to, nesse dia, peçamos a 
Deus que desperte voca-
ções autênticas entre as 
nossas crianças e jovens, 
para que assim tenhamos 
sempre a presença real-
mente transformadora do 
Padre no mundo de hoje.

O Padre é alguém que é 
tirado do povo e consa-
grado por Deus para o 
serviço desse mesmo povo 
nas coisas que se referem 
a Deus. Ele vive no seio 

de uma comunidade cristã e com ela exer-
ce o seu ministério. Cabe ao Padre criar a 
comunidade eclesial, alimentando-a com a 
palavra de Deus e os Sacramentos.

O Padre deve servir, governar, defender, 
ensinar e santificar a comunidade. O Pa-
dre faz crescer o amor na comunidade, 
nas famílias e no coração das pessoas. Ele 
esforça-se em conhecer todos os fiéis da co-
munidade, participando de suas preocu-
pações, dores, esperanças e angústias. As 
famílias são incentivadas pelo Padre para 
o seu crescimento na vida cristã. Como 
também tem um especial cuidado pelos 
pobres, doentes, pelos que são solitários, 
por aqueles que são exilados, e principal-
mente, por aqueles que têm ou por que 
passam por grandes dificuldades. O Padre 
é o apóstolo e testemunha de Jesus Cristo, 
porque continua seus gestos salvadores. É 
alguém que deve estar pronto para dar a 
vida pelo seu povo”.

Neusa Marchini
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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

UM GESTO CONCRETO DE AMOR
“Incentivar a vivência da espiritualidade da reconciliação em to-
dos os espaços do cotidiano, promovendo a paz e o bom entendi-
mento”. (Princípios Orientativos Leigos Saletinos)

O CARISMA DO LEIGO SALETINO
A experiência de Deus é o ponto de partida na caminhada 
da fé. Nossa Senhora, quando da aparição em La Salette, 
propõe um “remédio” para os males da sociedade. Ela de-
seja que a Reconciliação estenda seus ramos por toda par-
te. Nós, Leigos Saletinos, nos caracterizamos por ser um 
Movimento Apostólico Missionário. Logo, enquanto hou-
ver uma pessoa no mundo que esteja sofrendo, o Saletino 
não pode descansar.

A DURA REALIDADE DE UMA METRÓPOLE
O cenário que citamos e seus efeitos devastadores locali-
za-se na região central da Capital de São Paulo, e deno-
mina-se “Cracolândia”. Diariamente é manchete em todas 
as mídias. Ali assiste-se ao efeito devastador das drogas 
sobre pessoas das mais diversas origens e classes sociais 
e a forma com que estas pessoas são manipuladas por de-
terminados grupos, interessados em mantê-las no vício, 
lucrar e garantir-lhes a próxima porção de droga.

Inaugurado em 2002, o Cratod (Centro de Referência de 
Álcool, Tabaco e Outras Drogas) órgão do Governo do Es-
tado de São Paulo, é uma unidade de assistência multi-
disciplinar a dependentes de substâncias psicoativas que 
oferece acompanhamento especializado por equipe de 
médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e até 
dentistas, além de distribuição gratuita de medicamentos e 
oficinas terapêuticas. O Cratod fica localizado na Rua Pra-
tes, 165 – Bom Retiro – Capital – SP. 

PROJETO CONJUNTO: RESGATANDO VIDAS E 
RESTAURANDO O BIOMA

Com base nas propostas apresentadas no II Encontro In-
ternacional de Leigos Saletinos, em outubro de 2016, a Co-
ordenação Internacional dos Leigos Saletinos definiu que 

todos os grupos 
locais devessem 
ter uma “Causa 
Comum”. Para o 
próximo triênio 
foi definido que 
a Causa Comum 
dos Leigos Sale-
tinos, em todo o 
planeta, será o Meio Ambiente.

A Campanha da Fraternidade deste ano 2017, com o Tema: 
“Fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida”, foi a fonte 
de inspiração para os Leigos Saletinos, aqui da Paróquia, 
apresentarem um projeto específico a ser desenvolvido 
por eles, em conjunto com o Cratod. Esse projeto tem por 
escopo a preservação de espécies nativas da Mata Atlânti-
ca, com a reinserção social, promoção da saúde e na pre-
venção e tratamento dos transtornos decorrentes do uso 
indevido do álcool, tabaco e outras drogas. 

Essas pessoas, denominadas “Aprendizes do Bioma”, pro-
duzirão mudas de 10 espécies de essências nativas, e que 
serão destinadas para comercialização junto a empresas 
que provocaram alterações em áreas protegidas ambien-
talmente, e que devem, por lei, promover sua reposição 
através do plantio de novas árvores, e ajudar a compensar 
emissões de gases de efeito estufa. 

EXPECTATIVA DE RESULTADOS

•	 Integração social de usuários com resgate da 
autoestima; 

•	 Proporcionar aos voluntários um olhar diferen-
te para uma comunidade rejeitada por grande 
parte da sociedade;

•	 Perspectiva de produção e destinação de cerca 
de 20.000 mudas por ano, podendo ser doadas 
a programas de restauro ambiental ou vendi-
das a um preço simbólico, ao atingirem a altura 
ideal para plantio no campo.

Jorge Marquesi
Leigo Saletino


