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GRANDIOSA FESTA DE
NOSSA SENHORA DA SALETTE

PARTICIPE DA 
QUERMESSE

Setembro, dias
 02 e 03 – 09 e 10 – 16 e 17  

19 – 23 e 24 
 A partir das 17h.

SEMANA DA FAMÍLIA

Ciclo de palestras e missa marcaram a Semana da 
Família neste ano.

DIA DOS PAIS

Abriu a Semana da 
Família. As missas 

dominicais estiveram 
repletas de pais.

Venha rezar com Nossa Senhora. Participe da Novena.
A Novena ocorrerá sempre às 20h  

dias 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 e 15 de setembro.

No Dia da Padroeira – 19 de setembro  
haverá cinco missas: 07h, 09h, 12h, 15h e 20h.

Procissão de encerramento: dia 24 de setembro – 16h.

TRAGA SUA FAMÍLIA E SEUS AMIGOS



2

Editorial

Palavra do Reitor

Pe. Marcos Almeida, ms
Pároco e Reitor
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Expediente da Secretaria
De Seg. a Sáb.: das 08h às 17h

Horário de Missas
Segunda-Feira: 07h
De Ter. a Sex.: 07h e 19h30
Sábado: 07h e 17h
Domingo: 07h, 09h, 11h e 18h30

Missas com outros horários
Dia 19 de cada mês:
se de Seg. a Sex.: - 07h, 15h e 19h30
se Sábado: - 07h e 17h
se Domingo: - 07h, 09h, 11h e 18h30
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                                  do Grupo de Oração – 15h
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LUZ E LÁGRIMAS

“Vinde meus filhos” com estas pala-
vras Nossa Senhora atraía as crian-

ças Maximino e Melânia para perto si, no 
dia 19 de setembro de 1846. Estas mesmas 
palavras ecoam em nossos ouvidos e co-
rações ao iniciar o mês de setembro, 171 
anos depois. O eterno convite de Maria 
a nos aproximar dela se quisermos estar 
perto do seu Filho Jesus. Que celebremos 
essa data memorável em comunhão com 
todas as comunidades do Brasil e dos qua-
se trinta países onde a missão saletina se 
faz presente.

Desde o mês passado, aqui em São Pau-
lo, um grande número de pessoas está 
empenhado nas mais diversas atividades 
que variam da preparação do ambiente ao 
preparo com zelo da liturgia para que pos-
samos celebrar com muita vitalidade esse 
evento acontecido nas montanhas dos Al-
pes Franceses.

Novena, quermesse, confraternização são 
componentes ou meios que nos ajudarão a 
fazer com que a memória desse grandio-
so fato nos anime a perseverar no apelo 

Não somos obrigados a acreditar em 
Deus, em Seu Filho, Jesus Cristo, 

e em Seu Espírito Santo. Não somos 
obrigados a conhecê-los e amá-los. A 
cada um de nós é preservado o direito 
de livre escolha, mesmo que esta seja 
permanecer na ignorância. Apesar das 
nossas escolhas, somos filhos e filhas 
amados por Deus, que nos criou e disse 
que era muito bom (Gn 1,31).

Também não somos obrigados a acre-
ditar no fato da aparição de Nossa Se-
nhora em La Salette e em sua mensagem 
que nos pede para nos reconciliarmos 
com Deus. Mesmo assim, ela, em meio 
a toda Luz que resplandece do crucifixo 
em seu peito, incessantemente derrama 
lágrimas, nos ama e intercede por nós.

Por que escolher ficar sozinho diante 
de tanto amor? Por que escolher ficar 
na sombra diante de tanta Luz? A Bela 
Senhora nos chama carinhosamente de 
filhos, diz para não termos medo, apro-
ximarmos dela, confiar e ouvir a mensa-
gem que ela traz para nós. Somos filhos 
da Bela Senhora, Mãe da Igreja. Somos 
chamados a exercer nosso papel na 

vida em família, 
na comunidade 
e na sociedade. 
Precisamos le-
var a mensagem 
da reconciliação 
para quem quiser 
ouvir através das 
nossas orações, 
ações, posicio-
namento e com-
portamento. Como batizados somos 
chamados a testemunhar a Verdade, 
sermos Profetas, Reis e Sacerdotes: “Se 
alguém possui os bens deste mundo e, vendo 
o seu irmão em necessidade, fecha-lhe o cora-
ção, como pode o amor de Deus permanecer 
nele? Filhinhos, não amemos com palavras 
nem com a língua, mas com obras e de ver-
dade”. (1Jo 3,17-18)

Que sempre e em especial neste mês 
de setembro cheio de Luz e Lagrimas 
nós possamos acreditar, conhecer, orar, 
amar, reconciliar, partilhar, festejar e 
trabalhar juntos, misturados, com saú-
de, paz e alegria. Amém!

sempre constante 
que Nossa Senhora 
fez à conversão e à 
mudança de vida a 
todos nós.

Você e sua família 
são nossos convida-
dos especiais. Ve-
nham, participem! 
Vivam conosco esse 
tempo de Graça e 
Reconciliação, de 
Partilha e Animação 
da Fé. Ajude-nos a divulgar e fazer com 
que as lágrimas de Maria sejam motiva-
doras de um novo tempo, em que o Reino 
anunciado por Jesus seja construído e vi-
vido por todos nós. Que ao Ano Mariano 
decretado pelo Para Francisco encontre 
em nossa festa o ambiente propício para 
transmitir a ela, nosso amor e desejo de 
realizar tudo o que seu filho nos mandar.

Uma boa e santa festa a todos nós.
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Palavra do Pastor

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

vendas@tejo.com.br
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Dom Sergio de Deus Borges 
Bispo Auxiliar de São Paulo – Vigário Episcopal 

para a Região Sant`Ana

A Virgem Maria agraciada 
pelo amor de Deus can-
tou: “O Senhor fez em 

mim maravilhas”.  “Maria, que 
experimentou a bondade de Deus, 
proclamou as grandes coisas que 
Deus tinha realizado nela”. (Lc 
1, 46-55) Nosso Deus e Senhor fez 
grandes maravilhas em nossa vida 
por intercessão de Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil, e 
nós somos gratos por tão forte in-
tercessora. 

Em gratidão ao amor da Mãe Apa-
recida e para celebrar a conclusão 
do Ano Mariano Nacional, convi-
do todos vocês, católicos de cora-
ção e devotos de Nossa Senhora 
Aparecida, na Região Episcopal 
Sant’Ana, a celebrar uma novena 
em ação de graças pelos 300 anos 
deste maravilhoso dom que Deus, 
em sua misericórdia, nos presen-
teou.  

A Novena foi preparada para ser 
rezada na comunidade, diante do 
Santíssimo Sacramento, com os fi-
éis em torno do seu Pastor, o Páro-
co. Onde há muitas comunidades, 
pode ser presidida pelo Diácono, 
ou também por um Ministro Ex-
traordinário da Sagrada Comu-
nhão.   

NOVENA A NOSSA SENHORA APARECIDA

Outra possibili-
dade é rezar nas 
casas, nos prédios 
e condomínios 
reunindo as famí-
lias, colocando no 
centro a imagem 
de Nossa Senhora 
Aparecida, com 
uma ou duas ve-
las acesas. O im-
portante é que 
seja uma oração 
em comunidade, 
que pode começar 
no mês de setem-
bro ou no início 
de outubro, conforme cada Comu-
nidade decidir. 

No caso de oração em família, o co-
ordenador decide quando deverá 
iniciar, desde que o último encon-
tro seja celebrado na semana ante-
rior ao dia 12 de outubro, porque 
nesse dia todos são convocados a 
procurar a Paróquia e participar 
da Santa Missa de Nossa Senhora 
Aparecida. 

Esta novena foi preparada pela 
equipe da Pascom Regional e se 
articula em torno dos primeiros 
milagres que foram alcançados 
pela intercessão da Mãe Apareci-
da. Os fatos acontecidos em Apa-

recida são atua-
lizados à luz da 
Palavra de Deus 
para os dias de 
hoje, nosso tem-
po. Estamos cer-
tos de que a Mãe 
Aparecida, após 
300 anos, conti-
nua interceden-
do e derramando 
as mais diversas 
bênçãos sobre o 
povo brasileiro. 

Vamos juntos, 
filhos e filhas, 

agradecer tantas graças recebidas 
em nossa vida, nossas famílias, 
nossas comunidades e nas 65 Pa-
róquias de nossa Região Episcopal 
Sant’Ana.  

Tenhamos a coragem que tiveram 
os três pescadores de amar e vene-
rar a Virgem Maria. Com confian-
ça, vamos manifestar nosso amor 
por Ela, que sempre nos leva ao 
seu filho Jesus, e iremos sentir eco-
ar em nós e em nossas comunida-
des as palavras que feliz ela pro-
nunciou: “O Senhor fez em mim 
maravilhas”.  
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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

Logo após a Missa das 09h 
do domingo, 27 de agosto, 
a Carreata deixou o Santuá-

rio da Salette e percorreu as ruas 
próximas ao Santuário. Caminhou 
pela Nova Cantareira, Água Fria, 
Jardim França, retornando ao San-
tuário pelo Jardim São Paulo.

Por onde passou atraiu curiosida-
de; os carros, coloridos por suas 
bandeiras, e pelo buzinaço iam 
deixando para trás 
o convite explíci-
to: venham, par-
ticipem de nossa 
Festa. Certamente, 
este setembro dei-
xará muita coisa a 
ser contada.

SEJA AMIGO DE DEUS

Depois de analisar os fatos, mi-
lhões de pessoas em todo o 
mundo chegaram à conclusão 

de que a Bíblia é mais do que um 
livro antigo: é a Palavra de Deus. A 
Bíblia é o meio que Deus usa para se 
comunicar com os humanos, inclusi-
ve com você!

Por meio da Bíblia, Deus convida 
você a ser amigo Dele: “Acheguem-se a 

Deus e Ele se achegará a vocês”. (Tg 4, 8)

MISSA DE ABERTURA DA FESTA

Sábado, 26 de agosto, 17h. A comunidade se reu-
niu para celebrar a Missa de Abertura da Festa 
de Nossa Senhora da Salette, lembrando os 171 

anos de sua aparição na Montanha de La Salette. A 
celebração foi presidida pelo Padre Marcos Almeida, 
ms, e concelebrada pelos Padres Ático Fassini e Nilto 

CARREATA

Afonso Gasparetto, também Missionários Saletinos, 
e pelo Diácono Márcio Cesena.

Muitos fieis compareceram, deles, muitos represen-
taram as pastorais e movimentos que estarão traba-
lhando na Novena e na Quermesse durante este mês 
de setembro, totalmente dedicado ás festividades da 
Aparição de Nossa Senhora da Salette.
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Chapel News
Página quase independente; diferente, que é da gente. Leia e passe para frente!

ACONTECEU EM AGOSTO

Totalmente restaurado o estrago causado pe-
los cupins. Gesso e pintura;

Agradecemos o empenho do Sr. João Marcos, 
e a assessoria gratuita prestada pelo arquiteto 
Antônio José durante quatro meses.

VAI ACONTECER EM SETEMBRO

Primavera – Flores – Sol!

 Dia 17 – Festa da Exaltação à Santa Cruz – dia 
16 de setembro – missa às 11h, com o tradicio-
nal bolo da Dona Irany, do Sonda.

ADOTE UM FILHOTE

Já vimos filmes onde os animais 
falam. Hoje vamos nos focar 
no cachorro, tido como o me-

lhor amigo do homem; mas não 
é verdade! Pois, de fato, o melhor 
amigo do cão é o homem! 

Hoje, como nos filmes, os Lulus, 
falam e até escrevem, leiam o que 
um deles escreveu:

“Eu, cachorro, não concordo com o 
raciocínio dos humanos, pois os nos-
sos melhores amigos são vocês! Vocês 
trabalham feitos animais para nos 
sustentar. Nos, alimentam, dão ba-
nho, até nos escovam os dentes, nos 
levam para passear, catam o nosso cocô, nos levam ao médico, 
nos vestem com roupinhas, nos dão casinhas, caminhas fofas, 
nos deixam dormir no sofá e até com vocês. Gastam uma nota 
conosco, mais do que o dízimo da igreja. Por isso, nós cachorros, 
estamos empenhados numa campanha, que diz: ‘Adote um filho-
te humano, adote um filhote de vocês! Todos nós sabemos que 

OUTRAS

Estão disponíveis anti-
gos informativos edita-
dos pela Capela – Vale 
à pena ler de novo. 
Escolha o seu gratuita-
mente;

Estamos oferecendo a 
Rifa de um carro. Tente a sorte.

Regulamentação do tráfego e estacionamen-
to n a travessa comum ao Colégio e à Capela. 
Irmã Elzira e o Sr. João Bosco apresentarão so-
lução. Na pauta, local destinado só para ma-
nobras permitindo entrada e saída dos alunos, 
entrada e saída dos carros dos pais, berçário e 
creche.

existem milhares de filhotes humanos 
abandonados pelo mundo! Você sa-
bia que um “vira-lata”, com um ano 
de idade, se vira sozinho, caça comi-
da nas ruas, nas latas, nos bares, nas 
casas. Enquanto um filhote de homem 
com três anos de idade, não anda desa-
companhado, não se expressa direito e 
nem “se vira sozinho”.

Sabemos que os Lulus, gostam de 
ser paparicados, mas tudo tem li-
mite. Já vimos pessoas deixarem 
suas obrigações e compromissos 
básicos, para “cuidar” do cachorro 
da vizinha. Cachorrada. Já vimos 
dondocas, nojentas, lambendo o 

mesmo sorvete com o animal, sem imaginar o que aquela 
língua lambeu antes. A língua do cachorro é imune a qua-
se tudo, a nossa não. Mas, se você gosta tanto do seu mas-
cote, adote um filhote humano (uma criança), e dê para 
seu cachorro brincar com ele! Todos vão gostar.
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Comunidade em Revista

dia 06 dia 06

dia 13

dias 16 a 18

ACONTECEU EM AGOSTO

MASTERCHEF DOS LEIGUINHOS

So l i d a r i e d a d e 
começa cedo. 

Já no sábado, dia 
5, os leiguinhos 
assessorados por 
seus pais, come-
çaram a preparar 
as “marmitinhas” 
que seriam distri-
buídas no domin-
go. No domingo, 
antes da Missa, os 
leiguinhos foram 
distribuir nas ime-
diações do Metro Santana as 
“marmitinhas” preparadas 
com carinho e amor. O carinho 
e amor não estiveram presen-
tes apenas no preparo, pelo 
contrário. Havia, no gesto da 
entrega, uma demonstração de 
afeto, de carinho, de um com-
promisso de irmãos. A irman-
dade, antes de ser um ponto de 
chegada, é uma tarefa diária a 

ser pacientemente construída 
nos gestos de amor. A solução 
para a fome e miséria de mi-
lhares que perambulam pelas 
ruas de nossa cidade não será 
resolvida, unicamente, pelos 
leiguinhos. Mas, certamente, 
esses jovens demonstram que 
é possível ser cristão nos dias 
de hoje. Eles estão fazendo a 
parte deles

 DIA DOS PADRES

A Igreja instituiu a data como sendo dia 04 de agos-
to, mês das vocações, data em que se celebra o dia 

de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. 
A celebração da data é transferida para o primeiro do-
mingo após o dia 04. Neste ano, coincidiu com a Festa 
da Transfiguração do Senhor. Durante a missa das 09h, 
Padre Marcos e Padre Nilto foram abençoados por toda 
comunidade.

DIA DOS PAIS

Tradicionalmente a celebra-
ção do Dia dos Pais abre a 

Semana da família. Neste ano 
não foi diferente. As missas do-
minicais acolheram os pais de 
forma especial. Durante a Mis-
sa das 09h, a homilia proferida 
pelo Padre Alfredo Granzot-
to, que presidiu a celebração, 
onde ressaltou a importância 
dos pais na condução de suas 
famílias em direção a Deus. 

SEMANA DA FAMÍLIA 

Duas palestras e uma 
Missa! Dessa forma a 

Pastoral Familiar progra-
mou a Semana da Família 
para este ano. Iniciada no 
domingo, Dia dos Pais, a 
Semana Nacional da Fa-
mília, sob o lema “Família, 
uma Luz para a Vida”, teve 
uma forte participação de 
famílias. No dia 16, quarta-
feira, a palestra com o tema: 
“Família, Primeira Comu-
nidade”, foi proferida pelo 
casal Fábio e Rita, que res-
saltaram a importância da 
oração na vida familiar. No 
dia 17, quinta-feira, a pales-
tra teve por tema: “Família 
Promotora da Misericórdia 
na Sociedade, proferida pelo 
casal Guilherme e Naiara, 
da comunidade Famílias 
Novas. O tema discorreu 

Antes da bênção final, os pais 
foram chamados ao altar mor 
para receberem uma peque-
na lembrança entregue pela 
Catequese Familiar. O grupo 
Renova-me, sempre atento às 
celebrações, executou a músi-
ca Utopia, de autoria de Padre 
Zézinho; não foram poucos os 
pais que deixaram lágrimas es-
correrem por suas faces.

sobre os problemas advin-
dos de uma sociedade que, 
cada vez mais, se afasta de 
Deus. Vários pequenos ví-
deos ilustraram a palestra, 
mostrando a necessidade, 
por parte de pais e mães, de 
conduzirem suas famílias 
em oração, no seguimento 
de Jesus Cristo. Na sexta-
feira, dia 18, o encerramen-
to da Semana da Família 
deu-se coma celebração da 
Missa pela Família, presi-
dida pelo Padre Marcos Al-
meida, nosso Pároco e Rei-
tor. Ao final, os presentes 
à celebração participaram 
da Noite da Pizza, no Salão 
de Festas do Santuário. Pa-
rabéns à Pastoral Familiar 
pela organização da Sema-
na Nacional da Família.
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dia 27

DIA DO CATEQUISTA

Em agosto – o mês vocacio-
nal por excelência – nossa 

Igreja celebra o Dia do Cate-
quista, daquele que teve sua 
vocação gestada no coração 
do Pai, para que pudesse che-
gar aos corações dos filhos, 
transmitindo a mensagem da 
vida: Jesus Cristo. O catequis-
ta não é apenas o transmissor 
de doutrina, ideias, conheci-

OBRAS DA SACRISTIA

Há muito tempo que nosso 
Santuário precisa de uma nova 
Sacristia. A antiga, tornou-se 
pequena e incômoda diante do 
crescimento das necessidades 
que foram aparecendo ao lon-
go dos 77 anos de existência do 
Santuário.

Um projeto novo, ousado, 
abriu espaços utilizando área 
da antiga Sala das Pastorais e 
alterando parte do Salão Pa-
roquial permitirá, em 
curtíssimo espaço de 
tempo, a nova Sacristia, 
com espaço muito maior, 
instalação de armários 
que permitirão a guarda 
dos objetos e roupas reli-
giosas e ambientação do 
espaço, criando um am-
biente muito mais ade-
quado para suas funções.

A alteração da área do 
Salão Paroquial permiti-
rá, também, a instalação 
de novos armários para 
abrigar o material das 
pastorais e movimentos 
e a possibilidade de uti-
lização do espaço, sem 
interferência externa.

O esforço desprendido 
nessas obras carece da 

mentos, mas o responsável por 
propiciar aos catequizandos 
uma experiência de Deus. Sua 
conduta se sustenta na espiri-
tualidade, na gratuidade, na 
confiança e na certeza de que 
Deus Todo-Poderoso está sem-
pre presente no meio de nós. 
Lembremos que os pais são os 
primeiros catequistas de seus 
filhos.

compreensão dos paroquia-
nos; em primeiro lugar, pelo 
desconforto causado pela po-
eira, barulho e guarda dos ma-
teriais das pastorais e movi-
mentos. Em segundo lugar, do 
esforço financeiro necessário 
para finalizar as obras. A Festa 
da Padroeira chegou e a parti-
cipação dos fieis representará 
o gesto concreto.

VEM AÍ...
SIMPÓSIO DE MARIOLOGIA – MARIA E ECOLOGIA 

de 12 a 15 de outubro de 2017

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SALETTE  

CALDAS NOVAS – GO

Em comunhão com o Jubileu dos 300 anos 
da Aparição de Nossa Senhora Aparecida, 

no ano da Campanha da Fraternidade sobre os 
Biomas Brasileiros, o Santuário Nossa Senho-
ra da Salete sediará o Simpósio de Mariologia, 
com o tema: Maria e Ecologia.

PROGRAMA:
Dia 12 de outubro – quinta-feira:

•	 Durante o dia: chegada e recepção dos 
participantes;

•	 À noite: Celebração dos 300 Anos de 
Aparecida;

Dia 13 de outubro – sexta-feira:

•	 Maria e Ecologia – Assessor: Roberto 
Malvezzi (Gogó);

Dia 14 de outubro – sábado:

•	 Manhã: Oficinas;

•	 Tarde: tarde orante;

•	 Noite: Partilha de dons;

Dia 15 de outubro – domingo:

•	 Conclusões e Missa de Encerramento.

Taxa de inscrição: R$ 50,00 – Hospedagem soli-
dária nas famílias ou em pousadas.

Maiores informações: Secretaria Paroquial 
ou pelos telefones: (64) 3455-2829 e (64) 
98146-2828.
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A única e Melhor de São Paulo 
Serviço de Van - só para Zona Norte

Lingua PortuguesaLivro do Mês

2574-9465

“A Bíblia para a 
Vida”, de autoria 

de Martin Irure, editado 
pela Ave-Maria é o livro 
que indicamos para este 
mês. Aborda o Antigo Tes-
tamento que nos traz livros 
nem sempre fáceis de enten-
der. A Dei Verbum – Cons-
tituição Dogmática sobre 
a Revelação Divina – no 
Capítulo IV, item 15 – nos 
diz que “Os livros do Antigo 
Testamento mostram a todos o 
conhecimento de Deus e do ho-
mem e o modo como Deus, jus-
to e misericordioso, trata com 
os homens. Estes livros, mesmo 
contendo elementos imperfeitos 
e passageiros, nos ensinam a 
pedagogia divina”.

Sempre nos defrontamos 
com passagens difíceis no 
Antigo Testamento. Como 
entender uma Lei, dada por 
Deus, que diz “Não matar”, 
e m ais adiante, um texto 
em que Deus manda matar. 
Para nos ajudar a entender 
esse conjunto de livros, e a 

misericórdia e amor divino, 
o autor preparou um esque-
ma de 10 tópicos, e ao final 
de cada tópico, um pequeno 
questionário nos é oferecido 
para nos facilitar o aprendi-
zado. Devemos nos lembrar, 
sempre, que as linhas mes-
tras do Antigo Testamento 
encontram sua plenitude 
com Jesus, o Cristo ressusci-
tado. Leia, faça sua reflexão, 
e acredite. À venda na Loja 
La Salette.

Hoje trataremos o verbo 
confessar. Para nós, 

principalmente por sermos 
paroquianos saletinos, esse 
é um verbo extremamente 
importante; já que buscar 
esse sacramento nos apro-
xima mais de Deus.

Vejamos as frases:

Você já se confessou?

Você já confessou todos os 
pecados?

Ambas estão absolutamen-
te corretas. A diferença en-
tre ambas é a colocação do 
pronome e do complemen-
to. O pronome – se – deve 

ser utilizado quando não há 
complemento. Na segunda 
frase há o uso do comple-
mento – todos os pecados 
– nesse caso, não se usa o 
pronome.

A propósito, você já se con-
fessou? Você já confessou 
todos os pecados? Se não, 
procure nossos sacerdotes. 
“No sacramento da Reconci-
liação o perdão de Deus ma-
nifesta plenamente sua força 
criadora; não cancela simples-
mente as culpas, mas nos tor-
na novos, sempre mais filhos 
de um Pai, que desde sempre, 
nos perdoa e nos convida para 
sua festa”. (Amedeo Cencini)

E LÁ NA MONTANHA DE LA SALETTE...

“Ela se pôs a caminhar. Deu alguns passos ao longo do regato, depois, 
voltando-se para a direção de Collet, assentou o pé sobre uma pedra 

colocada no meio do regato e atravessou. Subiu até o alto. Atravessamos o 
regato após ela. À medida que ela subia, caminhávamos junto a ela. Via-a 
mover os pés que tocavam apenas a ponta da relva”.

O peregrino que, na Primavera de 1847, teve a inspiração de subir essa mes-
ma colina, fazendo Via Sacra, compreendera o sentido dessa caminhada: “Se 
alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia, 
e me siga”. Maria, aqui, nos remete com essa atitude ao Evangelho e a sua 
mais urgente exigência: a de nos pôr a caminho hoje, seguindo os passos de 
Cristo.

Padre Roger Castel, ms – Meditações Saletinas, 1983
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Santos do Mês Gizela

Dia 02

Dia 18

José nasceu no dia 17 de junho de 1603 em 
Cupertino, Itália. Seu pai morreu antes de seu 

nascimento e, por causa de dívidas, sua família 
foi despejada e ele acabou nascendo em um está-
bulo. De saúde muito frágil, por várias vezes es-
teve entre a vida e a morte. Não tinha muita coor-
denação motora, era desajeitado e quase sempre 
ridicularizado. Por causa de tantos problemas, 
José cresceu com dificuldade de aprendizado e 
não conseguiu aprender a ler nem escrever. Tinha 
dons extraordinários e desde pequeno sentiu-se 
chamado para a vida religiosa. Com dezessete 
anos pediu para ser admitido na Ordem dos Fra-
des Menores Conventuais, mas foi recusado por 
causa de suas dificuldades e de sua aparência. Em 
1620 foi aceito na Ordem dos Capuchinhos como 
irmão leigo. Os frades tentaram ensinar-lhe vários 
ofícios, sem sucesso. Com sua pouca capacidade 
de aprender, os capuchinhos também foram forçados a dispensá
-lo. Depois de algum tempo, os Frades Conventuais o acolheram 
no Convento de Grotella, como cuidador de uma mula. Devido a 
sua vida de oração, sua austeridade, seu espírito de obediência, 
seu amor para com todas as criaturas e seus dons sobrenaturais, 
decidiram admiti-lo como frade. Com paciência, os frades con-
seguiram fazer com que ele progredisse nos estudos. Antes do 
exame para ser admitido como diácono, José se entregou à Vir-
gem Maria e foi fazer a prova. O bispo de Nardo pediu que ele 
explicasse o único trecho do Evangelho que ele, de fato, sabia: 

SANTA DOROTEIA

Dorotéia nasceu na Capadócia, no final do Sé-
culo III. Era cristã e herdou a fé de seus pais, 

que foram martirizados por não renegarem Jesus 
Cristo. Por causa dessa experiência, ela se consa-
grou ao Senhor e sua juventude foi de caridade, de 
oração e de jejum. Era um exemplo de humildade, 
fé, bondade e prudência. Foi uma das primeiras 
vítimas do governador Fabrício, que recebeu do 
imperador ordem para eliminar o cristianismo na 
região da Capadócia. Doroteia foi presa e levada a 
interrogatório, mas como não renunciou a Jesus, foi 
condenada à morte. Cheia de fé e alegria dizia: “Te-
nho pressa de chegar junto de Jesus, meu Senhor, que 
chamou para si os meus pais”. Em tom de zombaria 
Teófilo, um advogado pagão, pediu que ela envias-

se rosas e frutos do jardim de seu Senhor. Doro-
téia levou a brincadeira a sério e disse a ele: “Se 
acreditares em Deus, farei o que me pedes”. No local 
do martírio Dorotéia pediu alguns instantes para 
rezar. Ajoelhou-se, rezou e chamou um garoto de 
seis anos de idade que estava ali perto. Enxugou 
o rosto suado com um lenço, entregou o lenço ao 
menino e pediu que ele o entregasse a Teófilo, que 
recebeu o lenço no momento em que ela foi decapi-
tada. Diante do corpo sem vida de Dorotéia, Teófi-
lo levou o lenço ao rosto e sentiu um forte perfume 
de flores e frutos. Arrependido, ele se ajoelhou e 
pediu perdão a Deus. No mesmo instante foi preso 
e decapitado. Muitos se converteram por causa de 
seu testemunho. 

SÃO JOSÉ DE CUPERTINO
“Felizes as entranhas que Te trouxeram”. José foi 
admirável em sua resposta e, para espanto de 
todos, foi aprovado. Passado algum tempo, José 
e outros confrades foram fazer o exame oral com 
o Bispo de Castro. Mais uma vez ele se confiou 
a Nossa Senhora. O bispo interrogou alguns e fi-
cou tão admirado com suas respostas precisas e 
sábias, que decidiu aprovar todos os outros sem 
examiná-los. Foi assim, pela vontade de Deus, 
que José se tornou padre. Como sacerdote, se 
destacou pela santidade e pela sabedoria. Teólo-
gos, bispos, príncipes, reis e até o Papa vinham 
de longe para ouvi-lo. Cuidava dos animais e 
sempre fazia os serviços mais simples. Tinha o 
dom da levitação e dos êxtases. Isso quase sem-
pre acontecia quando celebrava a Santa Missa 
e quando rezava. Percebia a alma das pessoas 
e as aconselhava sobre aquilo que precisavam. 

Acabava com desavenças e reconciliava inimigos. Sua fama de 
santidade e seus dons despertaram a Inquisição e, em 1653, foi 
enviado para Petra Rúbia e depois para Fossombrone, para que 
ficasse isolado até mesmo da comunidade dos capuchinhos. Em 
1657 foi transferido para Ósio, perto de Loreto. Quando chegou 
lá, disse: “Este é o lugar de meu descanso”. Morreu no dia 17 de 
setembro de 1663. Imediatamente começaram as peregrinações 
ao seu túmulo e graças sobre graças foram alcançadas através 
de sua intercessão. Foi canonizado pelo Papa Clemente XIII em 
1767. São José de Cupertino é padroeiro dos estudantes.
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES  
EM SETEMBRO

2206-4435

ANDORRA

NOTÍCIAS DO CPAE

01 Luís Alberto Bucci
 Mario Jorge de Grano
02	 Ione	Aparecida	Santinelli	T.	Pinto
 Euridyce Adua Lombardi
03	 Ayako	Tsunabe
04 Reginaldo Cândido Ricardo
05 Roseli Moreira dos Santos
	 Egydio	Emilio	Teló
	 Mary	Tapioca	de	Freitas
06 Maria Aparecida Ercolin Apone
07	 Ester	Pedroso
	 José	Pascoal	Pereira
08	 Maria	Aparecida	S.	Gouveia
	 Carlos	Américo	da	Silva
 Wagner Ohara
	 Draja	Mihailovic
10     Miguel Luiz Godoy de Vasconcellos
								Rubens	Soter	de	Oliveira	Filho
        Rita Maria Souza dos Santos
11     Roza Dias Hernandes
12		 	Everton	Thiago	Portela
13				Ketiley	Aparecida	Santos	Braga
								Cristiane	Santa	de	Godoi
15				Maria	da	Conceição	Alves	Luís
								Iraci	de	Castro	Peixoto
	 Mariza	Guimarães	Cervato
16    Maria Helena Corrêa
        Maria Cecília Costa
17				Rosa	Romero	Baptista
18				Evaldo	Aparecido	Turqueti
19    Eliana Serikako
21				Sônia	da	Cruz	Pereira
								Gilberto	Campos	de	Oliveira
22    Itamar Dall Olio
        Luzia Romeiro Vergara
23				Naíza	Alves	Corrêa	Krobel	de	Moraes
24				Dirceu	Silvani	Sgubin
        José Dione Augusto
26				Noêmia	Maria	Batista	Felício
27    Idérito Caldeira
28    Iraci Menezes Araújo
29    Célia Coelho
30				Eva	Barbosa	Melo	Monteiro

Da Capela
09	 Odete	Francheschi	Meneghini
05					Marcelo	Mattar
07				Valda	Alessandre	Silva
14				Jaqueline	Simone	C.	Parenti
15				Waldemar	José	da	Silva
								Maria	da	Glória	A.	Araújo
20				José	Edgard	Bittencourt
21    	Márcia	Inês	César	da	Silva
23				Vera	Maria	F.	de	Mendonça
24    Clarisse Couto
30    Delpha Rigo Zorzi

O CPAE – Conselho Paroquial de Assun-
tos Administrativos e Econômicos infor-
ma as seguintes realizações: 

Projeto Digitalização (março/17) – Alo-
cação de uma impressora Multifuncional 
para o Projeto de Digitalização, em curso 
de todo nosso arquivo; 

Discos de Memória (março/17) – Foram 
adquiridos dois discos de memória, com 
capacidade de 300 mega cada, para aten-
der às exigências do Projeto de Digitaliza-
ção;

Caixas de Extintores e Hidrantes (mar-
ço/17) – Efetuados os serviços de manu-
tenção e pintura dos equipamentos;

DIALOGO COM O DIZIMISTA

Prezados Dizi-
mistas, que a 
Paz esteja com 

todos! Para evange-
lizar são necessárias 
pessoas e meios que 
possibilitem a ação 
evangelizadora da 
qual a Igreja tanto ne-
cessita. As pessoas so-
mos todos nós, batizados e batizadas, e os 
meios são todos os recursos que nos per-
mitem levar o Evangelho a todos.

Falar de recursos é sempre uma missão di-
fícil de abordar, no entanto absolutamente 
necessária. Tais recursos, em sua grande 
maioria são obtidos por meio do Dízimo. 
A contribuição consciente e generosa de 
todos nos permite ter, na medida do possí-
vel, grande parte do que precisamos para 
falar sobre Jesus e o Evangelho; bem como, 
nos permite cuidar de nosso Santuário. 
Por exemplo: como anunciar a palavra de 
Jesus a um grande número de pessoas se 
não possuirmos uma boa aparelhagem de 
som? Como acolher todos aqueles que nos 
visitam se não pudermos oferecer a eles 
um Santuário limpo e moderno? Como le-
var as notícias de nossa comunidade a um 

Velário (março/17) – Reformado total-
mente. A forma pela qual o mesmo foi 
construído permite uma diminuição na 
entrada de vento, possibilitando com que 
as velas fiquem acesas por mais tempo;

Sala Administrativa (março/17) – Pro-
videnciada a readequação do leiaute da 
sala, bem como, a troca de todas luminá-
rias por lâmpadas de LED, possibilitando 
uma maior luminosidade e principalmen-
te, economia de energia;

Acesso ao Santuário (março/17) – Cons-
trução de pequenas rampas de acesso ao 
Santuário nas portas central e da direita 
(próxima à Secretaria Paroquial).

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

 Administrativos e Econômicos

maior número de pes-
soas, utilizando-se das 
mídias sociais se não 
tivermos condições de 
manter nosso site? E 
por aí vai, são apenas 
alguns exemplos den-
tre tantos.

O Dízimo é contribui-
ção que evangeliza. A Igreja não quer o 
Dízimo para enriquecer; esta não é a sua 
meta – tendo como foco principal a mis-
são de evangelizar, ela não tem o direito 
de não o fazer, portanto, precisamos do 
Dízimo para levar adiante a missão de 
Evangelizar: “Ide, e ensinai a todas as na-
ções; ensinai-as a observar tudo o que vos 
prescrevi ”. (Mt 28, 19-20)

Evangelizar não é fazer um favor à Igreja; 
sobretudo, é ser coerente com quem nos 
deu a vida em plenitude. Tal consciência 
nos leva a proclamar com o apóstolo Pau-
lo: “Anunciar o Evangelho não é glória 
para mim; é uma obrigação que se me im-
põe. Ai de mim se eu não anunciar o Evan-
gelho”. (1Cor 9,16)

Rui Verdasca & Maria Aparecida
Coordenação da Pastoral do Dízimo
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CRISMA DE JOVENS

O segundo semestre 
do ano começou e 

com ele a turma do Cris-
ma de Jovens 2017 reto-
mou a etapa final da sua 
caminhada, que está re-
pleta de atividades. En-
tre elas a participação na 
Festa da Padroeira, ago-
ra em setembro, um final 
de semana em Retiro em 
outubro e o grande dia, 

OS SABIÁS VOLTARAM...

Anunciando a proximidade da Primavera. Entre 
04h e 04h30 eles se postam na árvore em frente 

aqui em casa e cantam, e cantam e cantam. Um can-
to bonito sonoro, animador. Mas, que não me deixa 
dormir. É incrível como a esse horário eles se portam 
com tanto entusiasmo. 

Bem-vindos santos animadores de nossas vidas, e 
cantem à vontade!

Mario Apone

CONVERSA COM O PASTOR

Os Leigos Sale-
tinos Mirins 

– Leiguinhos – tive-
ram um agosto in-
tenso. Além de tra-
balharem na Lan-
chonete e do dia do 
Master Chef, onde 
puderam exercitar 
sua doação ao pró-
ximo, tiveram uma 
séria “conversa com 
o Pastor”. Padre Ático, com 
muito carinho e paciência, 
pôde ter um bate-papo ami-
go com os jovens a respeito 
da espiritualidade que en-
volve a Aparição e a Men-
sagem Reconciliadora de 
Nossa Senhora da Salette. 

NOITE DE ESPIRITUALIDADE

A Catequese Familiar 
programou para este 

ano uma extensa prepara-
ção e motivação para os ca-
tequistas. Desde março os 
catequistas têm participado 
de duas noites de formação 
e de uma noite de espiritua-
lidade, por mês. Os resulta-
dos práticos se refletem na 
condução dos encontros se-

o dia da Celebração do 
Crisma, em dezembro.

O retorno aconteceu no 
dia 06 de agosto, no Salão 
de Festa do Santuário. 
Foi um encontro anima-
do e que contou também 
com a presença dos pais 
dos crismandos para que 
o calendário das ativida-
des fosse apresentado.

Os jovens, sempre atentos, 
gostaram da experiência. E 
já se preparam para no dia 
30 deste mês – setembro 
– para falarem com os ca-
tequizandos que estão em 
preparação para a Eucaris-
tia. Assunto? Claro, Nossa 
Senhora da Salette.

manais, verdadeiros termô-
metros da preparação para 
a Eucaristia das crianças 
e dos seus pais. Na noite 
de 21 de agosto, segunda-
feira, Padre Luciano pro-
porcionou um encontro de 
espiritualidade, levando os 
catequistas à uma reflexão 
sobre suas vidas.
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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

Somos Leigos da Família Carismática Saletina, que desejam 
responder ao pedido da Bela Senhora de La Salette, vivendo e 

sendo motivo de reconciliação em todos os lugares onde vivemos. 
Construímos nossa unidade a partir do Carisma, da Missão e da 
Espiritualidade da Reconciliação”.

O termo Família Carismática foi usado pelo Papa Fran-
cisco em sua Carta Apostólica aos Consagrados, em 
21/11/2014, referindo-se às Congregações e aos Institutos 
que trabalham conjuntamente com seus religiosos e leigos, 
e que comungam do mesmo carisma.

Nós, Leigos Saletinos do Brasil, temos uma caminhada, 
uma história. Vamos olhar de forma resumida os passos 
que já demos:

	2003: Carta de Curitiba que definiu as bases do 
projeto de Espiritualidade Saletina para Leigos;

	2004-2005 – Etapas de formação, em Curitiba, da 
primeira turma;

	Composição do Hino e criação da Bandeira dos 
Leigos Saletinos;                         

	2006-2007 – Etapas de formação, em Curitiba, da 
segunda turma;

	2008 - Definição da identidade do Movimento, re-
dação e impressão dos Princípios Orientativos e 
Princípios de Vida. Definição do logotipo, da ca-
miseta oficial e do símbolo de pertença;

	2009-2010 - Etapas de formação da terceira turma, 
de forma regionalizada;

	2011 – I Encontro Internacional de Leigos Saleti-
nos na Montanha da Salette, França;

	2011 – I Encontro Nacional de Leigos Saletinos, 
em Marcelino Ramos (RS);

	2012-2013 – Etapas de formação da quarta turma;

	2014 – II Encontro Nacional de Leigos Saletinos, 
em Curitiba (PR);

	2015-2016 – Etapas de formação da quarta turma;

	2016 – II Encontro Internacional de Leigos Saleti-
nos na Montanha da Salette, França. Fruto de uma 
das decisões, o Conselho Geral da Congregação 
indica o Sr. Mario Apone como Coordenador In-
ternacional de Leigos Saletinos;

	2016 – Ainda neste ano ocorreu a revisão e aprova-
ção dos Princípios Orientativos, tendo por base as 
decisões do II Encontro Internacional dos Leigos 
Saletinos;

	2017 – Primeira reunião da Coordenação Interna-
cional dos Leigos Saletinos, em Roma, Itália.

O caminho vem sendo construído graças à disponibilida-
de e espírito de participação de cada um de nós. A cada 
três anos um Encontro Nacional, aberto à participação de 
todos os Leigos Saletinos. Neste ano, de 02 a 05 de novem-
bro, em Várzea Grande (MT), com o tema: “Avancem para 
Águas Mais Profundas - Missão, Cuidado e Vida”.

Esse encontro contará com a presença do Superior Geral 
dos Missionários de Nossa Senhora da Salette, Padre Sil-
vano Marisa; do Coordenador Provincial dos Saletinos 
aqui no Brasil, Padre Edegard Silva Júnior, de vários con-
vidados e de 150 leigos saletinos, representando todos os 
grupos aqui do Brasil.

Adaptação do texto de 
 Vilmari Aparecida Pedrozo,  

Coordenadora Nacional Leigos Saletinos 
Compilado por Jorge Marquesi – Leigo Saletino

(Logo do 3º. Encontro nacional dos leigos saletinos)


