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NOVA SACRISTIA

A nova Sacristia foi inaugurada. Após vários projetos e anos de definição, finalmente, temos
uma nova Sacristia, ampla, bonita e respeitando os critérios de definição. Projeto definido pelo
nosso Paroquiano e leigo saletino, Antonio Marcos Pereira.

MISSA DAS CRIANÇAS

NOVO CONSELHO PROVINCIAL

Para cuidar dos destinos da Província da
Imaculada Conceição no Brasil, dos Missionários
As crianças foram as responsáveis pela Liturgia de Nossa Senhora da Salette, foi eleito o novo
da Missa das 09h do domingo.
Conselho Provincial para o triênio de 2018-2010.
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CAMINHAR JUNTOS...

...E

sta é uma definição de Sínodo.
Uma oportunidade de olhar
para dentro de nossas comunidades, paróquias, pastorais, grupos e movimentos. Com humildade tomar consciência
ampla sobre nossa realidade e indicar
metas e prioridades da ação evangelizadora e eventuais mudanças na organização pastoral: “Exorto também cada uma
das Igrejas particulares a entrar decididamente num processo de discernimento, purificação e reforma” (Papa Francisco EG 30).

é Pai de todos e não de
alguns escolhidos. A
Bela Senhora que nos
chama carinhosamente
de filhos diz para duas
crianças que nem faziam muito bem suas
orações para irem e
transmitirem sua mensagem para todo
o seu povo. Caminhar juntos não é fácil,
mas não estamos sozinhos. “Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim do
mundo” (Mt 28, 20).

Caminhar é colocar-se em movimento.
Esta ação é difícil se estamos em uma
condição confortável. Nas Sagradas Escrituras a ação de caminhar significa
missão, trabalho de evangelização, servir ao outro. Sair, ir até o outro de forma humilde e misericordiosa para ouvir,
ajudar e falar sobre Jesus Cristo.

O tema do 1º Sínodo Arquidiocesano de
São Paulo é “Caminho de comunhão,
conversão e renovação missionária” e o
lema é “Deus habita esta cidade: somos
suas testemunhas”. Procure saber mais
sobre o sínodo no Portal da Arquidiocese de São Paulo www.arquisp.org.br/
sinodo. Todos devemos participar do
sínodo. Quem diz que não adianta fazer
nada porque nada vai mudar ou já está
muito bom do jeito que está deve rever
seus conceitos pois o pessimista pode ser
chamado de vagabundo. Que possamos
caminhar e trabalhar juntos, misturados,
com Saúde, Paz e Alegria! Amém!

Juntos significa partilha, acolhimento, escuta e união em torno do bem comum através da diversidade dos dons
recebidos de graça por Deus. Para isso
é necessário soltar as pedras das mãos,
aceitar que as coisas podem ser feitas de
maneira diferente, deixar de ser dono da
verdade e acreditar que todos podem
participar da construção do Reino. Deus

José Carlos Avila Aira
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
Querido irmão, querida irmã!
Estamos iniciando o mês de novembro e
as últimas semanas do calendário litúrgico do ano 2017. O nosso ano litúrgico
diverge do calendário gregoriano, tendo seu primeiro dia sempre no primeiro
domingo do Advento e concluído com
a celebração do Cristo Rei do Universo,
que ocorrerá no dia 26 próximo. Desta
maneira, nesse período de um ano, podemos celebrar todo o Mistério da nossa
Salvação.
A Festa do Cristo Rei, por nós celebrada, está fundamentada no texto de Mateus 25, 31-46 em que descreve o Filho
do Homem assentado em seu trono,
acompanhado de todos os anjos e à
frente dele, todos os povos, de todas as
nações, de onde ele separará, uns à sua
direita e outros à sua esquerda.
No referido texto bíblico, Jesus usa os
termos “Vinde benditos de meu Pai”
para uns e “Afastai-vos de mim” para

outros. O objetivo
desses textos apocalípticos não é de
ameaça, amedrontamento, mas de
mostrar a promessa
da salvação para os
justos, que buscaram viver a sua fé
de maneira concreta nas diversas realidades da vida. O triunfo do bem sobre
o mal, para “que Deus seja tudo em todos”.
Participemos! Louvemos a Deus por ter
caminhado conosco ao longo de todo
este ano, em nossos desafios e vitórias.
Agradeçamos, sobretudo, por continuar
se revelando a nós através da liturgia e
da vida. É bom estarmos juntos, e melhor ainda é sabermos que Ele caminha
conosco. Com a intercessão e a bênção
da Mãe da Salette, tenhamos um abençoado mês. Minha prece e bênção!
Pe. Marcos Almeida, ms

Palavra do Pastor
CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS, SUJEITOS NA IGREJA E NA SOCIEDADE!

A

Igreja no Brasil vai celebrar,
no período de 26 de novembro
de 2017, Solenidade de Cristo
Rei, a 25 de novembro de 2018, o “Ano
do Laicato”. O tema do “Ano do Laicato” será ‘Cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja em saída, a serviço do
Reino de Deus’ e o lema: ‘Sal da Terra
e Luz do Mundo’ (cf. Mt 5, 13-14).
Peço aos Párocos, aos membros dos
Conselhos de Pastoral das Paróquias
e às equipes de liturgia para organizarem uma bela celebração de abertura
do “Ano do Laicato”, para agradecer
a Deus pela missão da grande maioria
dos fiéis de nossas Paróquias e Comunidades na família, no trabalho, na sociedade e na comunidade eclesial.
A presença de um laicato forte é fundamental para a transmissão dos va-

“E

lores da família, da
fé e da transformação social. São João
Paulo II afirmou que
a evangelização do
continente não pode
se realizar hoje sem
a colaboração dos fiéis leigos. Eles hão de
ser parte ativa e criativa na elaboração e
execução de projetos
pastorais a favor da
comunidade.
Isto
exige, da parte dos
pastores, uma maior
abertura de mentalidade para que entendam e acolham
o “ser” e o “fazer” do leigo na Igreja,
que por seu batismo e sua confirmação, é discípulo missionário de Jesus
Cristo (Cf. DA 213).

POR-SE A CAMINHO

la se pôs a caminhar. Deu alguns passos ao longo do regato
e depois, voltando-se para a direção de Collet, assentou o pé
sobre uma pedra colocada no meio do regato, e atravessou.
A dois passos além do regato, sem voltar-se para nós, disse-nos mais
uma vez, em Francês: ‘Pois bem, meus filhos, comunicai tudo isso a
todo o meu povo’. Subiu até o alto. Atravessamos o regato logo após.
À medida que Ela subia, caminhávamos juntos. Caminhou sem dizer
nada. Fez duas curvas antes de chegar ao alto...”
O peregrino que, na Primavera de 1847, teve a inspiração de subir essa
mesma colina, fazendo Via Sacra compreendera o sentido dessa caminhada: “Se alguém quiser vir após mim,
renuncie-se a si mesmo e tome sua cruz
a cada dia, e me siga”. Maria 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.
Pe. Roger Castel, MS
(Meditações Saletinas, 1983)

Os sacerdotes devem
motivar os cristãos
leigos e leigas na sua
missão, mas nem
sempre encontram
ressonância nas Comunidades e nas famílias. O Papa Francisco disse que “muitos leigos temem que
alguém os convide a
realizar alguma tarefa apostólica e procuram fugir de qualquer compromisso
que lhes possa roubar
o tempo livre. Hoje,
por exemplo, tornou-se muito difícil
nas paróquias conseguir catequistas
que estejam preparados e perseverem
no seu dever por vários anos” (EG 81).
Daí a oportunidade de celebrar bem a
abertura do Ano Nacional do Laicato
e organizar durante todo o ano formação nas Paróquias para os fiéis leigos e
aproveitar, inclusive da homilia, para
informar e formar o povo sobre a missão própria e especifica dos cristãos
leigos e leigas no mundo e na Igreja.
Não vamos deixar este ano passar
em vão, vamos trabalhar para que os
cristãos leigos e leigas sejam “homens
da Igreja no coração do mundo, e homens do mundo no coração da Igreja”
que, através do testemunho e da atividade, contribuem para a transformação das realidades e para a criação de
estruturas justas segundo os critérios
do Evangelho (Cf. DA 210).
Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo – Vigário Episcopal para a
Região Sant`Ana
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CURSO DE TEOLOGIA PARA LEIGOS

A

o longo dos últimos anos vários
paroquianos se formaram no
Centro de Formação Pastoral Frei Galvão, da Região Episcopal Sant’Ana. O
curso tem duração de três anos, aulas
uma vez por semana. Portanto, tempo
relativamente curto para um aprendizado para a vida inteira.
São fieis das paróquias e comunidades da Região, ávidos em busca de
conhecimento para crescerem na fé e
poderem ser protagonistas em tempos de mudança. Cada vez mais nossa
Igreja insiste e estimula a participação dos fieis leigos em cursos de formação. A fé, unicamente devocional,
é importante, mas não é suficiente.
Num mundo globalizado, onde as comunicações se propagam velozmente,

é preciso buscar esse conhecimento que fortalece
e prepara discípulos missionários que se colocam
a caminho, à disposição
da Igreja.
O Centro de Formação
Pastoral Frei Galvão em
breve divulgará o início
do próximo período letivo e horário das aulas. A
comunicação será afixada
no mural eletrônico do
Santuário e os folders estarão à disposição dos interessados na Secretaria
Paroquial.
Pense nisso, você pode e deve ser protagonista de novos tempos.

CATEQUESE NO DIA A DIA

E

m recente palestra a um grupo de jovens, me perguntaram qual o texto
dos Evangelhos que mais caracteriza a
missão dos cristãos. Há perguntas que
se respondem sem muito pensar. Esta
requeria um pensar maior. Naquele lapso de tempo, entre o final da pergunta e
o início da resposta, vários textos bíblicos vieram à mente.

relatado que Jesus estava à mesa com
Lázaro e alguns amigos; Marta servia à
mesa e Maria ungia os pés de Jesus.

Certamente, iluminado por Deus, lembrei-me do texto em que Jesus está na
casa de Lázaro, Marta e Maria; irmãos
entre si e amigos de Jesus. No Evangelho segundo João, capítulo 12, nos é

Sentar-se à mesa com os amigos mostra a intimidade que Jesus tinha com o
dono da casa e seus amigos; a ação de
Marta em servir à mesa, mostra o serviço, a doação sem recompensa, o serviço
pastoral; e, finalmente, ungir os pés
de Jesus, significa a gratidão sem limites por aquele que se doou inteiramente a nós.

Aprofundando esse texto, indo além
do que as palavras simplesmente exprimem, é possível descobrirmos três características fundamentais dos cristãos:
intimidade, missão e gratidão.

Intimidade, missão e gratidão são
algumas das características que
todo cristão deve ter e não podem
faltar em nenhuma comunidade.

PROVÉRBIOS
“A casa dos ímpios será destruída, a tenda dos homens
retos prosperará”. (14, 11)
“Escuta, meu filho, a disciplina do teu pai, e não
desprezes a instrução da tua
mãe; pois será formoso diadema em tua cabeça e colar
no teu pescoço”. ( 1, 8)
“Feliz o homem que encontrou sabedoria, o homem que
alcançou o entendimento.
Ganhá-la vale mais que a
prata e o seu lucro mais que
o ouro”. (3, 13)
“Recomenda a Deus tuas
obras e teus projetos se realizarão”. (16, 3)

Mario Apone

Produtos naturais, integrais,
light, diet, ôrgânicos,
frutas secas, castanhas,
especiarias e azeites.
Av. Mercurio, 146 - Brás
Fones: 3229.7864 | 3227.4301
www.casadesaron.com.br
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Chapel News
Página quase independente; diferente, que é da gente. Leia e passe para frente!

COMPREENSÃO
(Poema dedicado aos Padres)

ACONTECEU EM OUTUBRO:
O horário das missas durante a semana voltou para às 18h e as
de domingo permaneceram às 11h;
As reuniões conjuntas – administrativas e litúrgicas – passaram
para as 15h do segundo sábado de cada mês.

ACONTECENDO EM NOVEMBRO:
Preparação para as Festas Natalinas;
Regulamentação do uso do estacionamento comum da Capela e
do /colégio;
Início da restauração da pintura lateral da Capela.

ACONTECERÁ EM DEZEMBRO:
Confraternização anual dos grupos de Coordenadores
da Capela.

ACONTECERÁ EM JANEIRO DE 2018:
A Capela permanecerá fechada para a devida manutenção.

Como é complicada
Essa vida da gente.
Muitas vezes triste,
Outras vezes contente.
Ora com saúde,
Ora doente,
Até então nada de diferente.
Mas, quando o assunto
É o Padre, minha gente!
Muda tudo, muda a vertente.
Se o padre está muito alegre é porque tem vida boa,
Se está triste... Ah! Esse Padre chora à toa.
Se o Padre abraça muito, tá mal intencionado ou é pegador.
Se não abraça não é acolhedor.
Infelizmente até hoje
O Padre é visto como quem
Não pode se cansar,
Não pode se ausentar,
E deve estar sempre bem.
Padre não pode errar
Nem ter indecisão.
Padre não pode buscar
E sim ter a solução.
Não nos esqueçamos
Que a solidão
Acontece mesmo quando há a nossa volta uma multidão.
Procuremos ver nos padres uma pessoa que ri, mas também que chora,
Que canta e leva alegria por esse mundo afora,
Mas que também sofre
As angústias do medo
E da perseguição,
Acabando, às vezes, por adquirir mais cedo
A tal da depressão.
Ajudemos com nossa oração,
Ajudemos com nossa compreensão,
Ajudemos com nossa fé
Aceitando o Padre como ele é.
Rezemos para que ele se pareça,
Cada dia mais, com o Pastor de Nazaré.
Texto de Toninho Rodrigues, ofertado por Domingos Parenti
e com pilado por João Bosco.
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Comunidade em Revista
Dia 04

Dia 07

Dia de São Francisco

Árvore Símbolo dos Leigos Saletinos do Santuário

L

ogo pela manhã as pessoas
foram trazendo seus animaizinhos para serem benzidos.
Uns vinham dóceis, outros assustados. A foto registra o casal
Cidinha e Rui que trouxeram o
Tony para ser abençoado. Quando o Padre Marcos aspergiu-lhe
água benta fez “carinha” de bravo, como se isso fosse possível.
Veio o Totti e veio a Aurora que,
de assustada, fez até xixi. Ah!
Esses cachorrinhos... criaturas
amáveis de Deus.

O

irmão Benedito há tempos que havia solicitado
uma muda de árvore, genuinamente brasileira, que ele
pudesse plantar no terreno
ao lado do Santuário, de
propriedade da Associação
Nossa Senhora da Salette,
como legado de seu trabalho
aqui em São Paulo (SP). Os
Leigos Saletinos, que tocam
o projeto Resgatando Vidas
e Restaurando o Bioma, em

Dia 05

Helicóptero no Santuário

N

o meio da
tarde desse
dia havia um helicóptero pousado
no pátio de estacionamento
dos
fundos do Santuário. A partir de
então, os telefones
da Secretaria Paroquial e da Loja La
Salette não pararam de tocar;
a notícia repassada pelas mídias sociais levou as pessoas
a quererem se inteirar dos
acontecimentos. Infelizmente, os relatos não puderam
ser totalmente constatados.
Um policial foi ferido durante um assalto na Zuquim
e precisava ser transferido

Dia 08
rapidamente para um hospital de ponta. Os pilotos da
aeronave optaram por pousar no nosso pátio de estacionamento. A van do resgate
trouxe o policial ferido e em
seguida foi transferido para
o helicóptero e levado para o
hospital. Até o encerramento
desta edição não tínhamos
informações adicionais.

Missa das Crianças

U

ma conjunção de fatores
possibilitou que as crianças, tanto as que se preparam
para a Eucaristia, quanto aos
Leiguinhos Mirins, cuidassem
da liturgia e da animação da
Missa das 09h. Os catequizandos, devidamente preparados
pelos catequistas, fizeram as
leituras, as procissões e o acolhimento aos fieis. Os Leigui-

Dia 08

O

Nova Sacristia

dia marcou a apresentação à comunidade da nova Sacristia Paroquial. Nosso Santuário ressentia-se da necessidade de uma Sacristia que correspondesse a sua magnitude.
O novo espaço paroquial reveste-se de toda sacralidade necessária. Espaço amplo, arejado, e que permite a guarda dos
objetos e vestuários necessários às celebrações, além de permitir aos sacerdotes um momento de isolamento e reflexão
que sempre antecede o início das celebrações. O projeto de
autoria do arquiteto Antonio Marcos Pereira, paroquiano e
Leigo Saletino, contempla toda a necessidade que o ambiente
requer. Se você ainda não conhece a nova Sacristia Paroquial,
faça uma visita.
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parceria com o órgão Cratod
– Centro de Referência Álcool, Tabaco e Outras Drogas,
subordinado à Secretaria
da Saúde do Estado de São
Paulo, providenciaram uma
muda de Pau-brasil, árvore
nativa da Mata Atlântica e
participaram da plantação
da referida muda pelo irmão
Benedito. A foto ilustra o momento da plantação.

nhos Mirins, sob orientação da
Irenise e do grupo Reconciliaivos, ensaiaram vários cantos
que foram apresentados durante a celebração eucarística.
A Missa, presidida pelo Padre
Marcos Almeida, foi celebrada
em homenagem às crianças,
abrindo a semana em que se
comemorou o 300º. Aniversário do Encontro da Imagem de
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, no dia 12 de
outubro, também dedicado às
crianças de nosso país.

de 28 a 29

RETIRO ESPIRTUAL DOS CRISMANDOS

O

s nossos jovens, que durante este
ano se prepararam para receberem o Sacramento do Crisma tiveram
um Retiro Espiritual entre os dias 28
e 29 deste mês. Os crismandos, cheios
de energia e vontade, participaram do
Retiro Espiritual. O evento ocorreu no
Recanto Paulo da Cruz, em Mairiporã

(SP), do sábado para o
domingo e foi repleto de
emoção, aprendizado e,
é claro, muitas descobertas durante este período
de convivência. Além de
palestras e momentos de
descontração,
realizamos atividades como o
“deserto”, em que cada
um dos crismandos pôde meditar individualmente e se colocar em contato
íntimo com Deus para refletir sobre sua
vida e espiritualidade. Tivemos ainda a
atividade do “Anjo”, que estimulou o
autoconhecimento e o amor ao próximo, através da troca de mensagens por

escrito entre os crismandos. Na noite do
sábado, tivemos a procissão dos cinco
mistérios luminosos, a qual foi finalizada com adoração a Jesus, ocasião em
que pudemos sentir a presença do Espírito Santo e compartilhar em conjunto nossas angústias, alegrias e gratidão
pela vida. Já no domingo tivemos uma
palestra sobre a importância da família
e, ao final, os crismandos foram surpreendidos com mensagens e recordações
enviadas pelos seus pais. Ao final, recebemos nosso Pároco e Reitor, Padre
Marcos de Almeida, MS, que presidiu
uma a missa de encerramento do retiro.
(Texto elaborado por Gabriel Chiari e
Nathalia Damini Moreira.

NOVO CONSELHO PROVINCIAL

H

á cada 3 anos os Missionários de Nossa Senhora Salette, aqui no Brasil, se reúnem para eleger
o novo Conselho Provincial, órgão responsável
pelos destinos da Província Brasileira. O novo Conselho
Provincial, eleito para o triênio 2018-2020 é composto pelos Padres Ildefonso Salvadego, Coordenador Provincial;
Marcos Almeida, Vice Coordenador Provincial e Isidro Perin, Conselheiro.
Em todo o Brasil as comunidades saletinas rezam pelo
novo Conselho, para que suas ações sejam iluminadas pelo
Espírito Santo e tragam frutos belíssimos para a Província
e para a nossa Igreja. Nós, missionários, religiosas e leigos,
oramos sempre pelos nossos pastores; que os cubram de
graças e saúde.
A foto mostra os componentes do Conselho Provincial
2018-2020 e o Padre Silvano Marisa, Coordenador Geral
dos Missionários de Nossa Senhora da Salette.

A

Catequese Familiar e os Leigos
Saletinos Mirins haviam programado um passeio ecológico
para a manhã do dia 29 de outubro passado. O passeio aconteceria no Parque
Estadual da Cantareira, com uma caminhada até a Pedra Grande, local em que
se tem uma vista panorâmica da cidade
de São Paulo.
Como foi amplamente divulgado pela
mídia, alguns macaquinhos morreram
em função da febre amarela. Imediatamente, as autoridades estaduais da saúde decretaram o fechamento do Parque

PASSEIO ECOLÓGICO
e do Horto Florestal. Em ato contínuo,
se iniciou o processo de vacinação em
massa em nossa cidade, começando pelos moradores das imediações do complexo florestal da Zona Norte.
As coordenações das pastorais, também de forma imediata, cancelaram o
passeio, que fica postergado para uma
ocasião mais propícia, quando as autoridades da saúde determinarem o fim
da quarentena e, consequentemente, da
reabertura dos espaços florestais.
Fique atento ao noticiário e se programe
para ser vacinado, sem atropelos.
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POESIA

Livro do Mês

A

Catequese
Familiar tem
proporcionado, ao longo deste ano,
um período de formação para os catequistas
da casa. Vários temas
foram apresentados e
estão sendo apresentados buscando um
crescimento espiritual
e uma reciclagem em
termos de métodos e
equipamentos a serem
utilizados para a evangelização.
Os documentos mais
recentes da Igreja apontam nessa
direção: formação necessária e suficiente para os católicos em geral.
Como Livro do Mês sugerimos o
“Documento da CNBB 105 – Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na
Sociedade – Sal da Terra e Luz do
Mundo (Mt 5, 13-14)”, cujo texto foi
aprovado ao final da 54ª. Assembleia

Geral da CNBB, em
abril de 2016.
O livro trata da missão da Igreja e, consequentemente, dos leigos e leigas no processo de evangelização
da Igreja, que tem por
objetivo evangelizar a
partir de Jesus Cristo,
na força do Espírito
Santo, como Igreja
discípula, missionária, profética e misericordiosa, alimentada
pela Palavra de Deus
e pela Eucaristia, à
luz da evangélica opção preferencial
pelos pobres, para que todos tenham
vida, rumo ao Reino definitivo. Um
livro destinado a todos os fieis, consagrados ou leigos, para que possam ser
protagonistas de uma Igreja em missão, nos passos de Jesus Cristo.
À venda na Loja La Salette.

O Tempo
O tempo é nosso amigo
Quando sabemos dialogar.
O tempo é nosso inimigo
Quando dele queremos zombar.
O tempo é infinito
E nosso percurso será finito.
O tempo permite tudo
Para todos no mundo.
O tempo é o caminho
Que nunca nos deixa sozinhos.
O tempo é nosso irmão
Que sempre nos dá a mão...
O tempo é muito rápido,
Nem o vemos passar.
O tempo é nosso pai
E sempre vai ensinar...
Cosme Santos Evangelista

Lingua Portuguesa

A

discussão começou sobre um
motivo simples: preenchimento de formulários de cadastro. Regra
geral esses formulários solicitam os
dados de identificação da pessoa,
tais como: nome, número de documentos, endereço, telefone/celular
e profissão. Muitos vão além dessas
informações e solicitam também a
nacionalidade e o estado civil.
Nesses campos é que são geradas
dúvidas de preenchimento: a grafia a ser posta nesses campos deve
concordar com as palavras naciona-

lidade e estado civil ou com o
gênero da pessoa que está preenchendo o formulário?
O correto é concordar com o
gênero da pessoa. Se é do sexo
masculino preencha brasileiro;
se é do sexo feminino preencha brasileira. No campo destinado ao estado civil preencha
com casado se for masculino, ou casada se for do sexo feminino. Se a pessoa for solteira, segue a mesma regra.
Tudo isso admitindo que a pessoa
seja brasileira, casada ou solteira. As

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

2574-9465
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variações seguem a mesma regra.
Já imaginou, nobre leitor, se aquela moça bonita, no frescor de sua
juventude, preenchendo o formulário grafasse: solteiro?

Santos do Mês

Gizela
Dia 11

M

SÃO MARTINHO DE TOURS

artinho nasceu na Hungria por
volta do ano 316. Pertencia a
uma família pagã e seu pai era
comandante do exército romano. Ainda
criança, por curiosidade, frequentou uma
igreja cristã e foi instruído nessa doutrina,
mas não foi batizado. Na adolescência seu
pai o alistou na cavalaria do exército imperial para afastá-lo da igreja, porém ele
continuou praticando os ensinamentos
cristãos, sobretudo a caridade. Certa vez
quando prestava serviço na Gália, um
mendigo, que tremia de frio, pediu-lhe
uma esmola e, como não tinha nada para
dar, cortou seu manto com a espada e deu
metade ao pedinte. Durante a noite Jesus
apareceu-lhe em sonho usando o pedaço
do manto, e agradeceu por tê-lo aqueci-

do no frio. Dessa noite em
diante decidiu dedicar-se somente à religião. Com vinte e
dois anos já estava batizado
e afastado da vida da corte e
do exército. Tornou-se monge e foi ordenado diácono
pelo Bispo de Poitiers. Em
360, quando o Bispo voltou
do exílio, doou a ele um terreno próximo a Poitiers. Lá,
Martinho fundou uma comunidade de monges e, com
tantos jovens religiosos que buscavam sua
orientação, construiu o primeiro mosteiro
da França e da Europa Ocidental. Com
seus monges, visitava aldeias pagãs, pregava o evangelho, derrubava templos

e ídolos e construía igrejas e,
onde encontrava resistência,
fundava um mosteiro. Em 371
a Diocese de Tours ficou vaga
e o povo o aclamou bispo. Martinho aceitou, mas não abandonou sua peregrinação. Em Tours fundou o Mosteiro de Marmoutier. Continuou visitando
as paróquias e não desistia de
converter pagãos. Era amado
por todo o povo. Exerceu o
bispado por vinte e cinco anos.
Morreu em Candes, com 81 anos de idade,
no dia 8 de novembro de 397. Foi um dos
santos mais populares da Europa medieval e o primeiro santo não martirizado a
receber culto oficial da igreja.

Dia 27

E

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

m uma tarde de sábado, no dia 27 de
novembro de 1830,
na Rue du Bac em Paris, na
capela das Irmãs Filhas da
Caridade de São Vicente
de Paulo, a jovem religiosa
Catarina Labouré teve uma
visão de Nossa Senhora. A
Virgem Santíssima estava
de pé sobre um globo e segurava com as duas mãos
um outro globo menor,
sobre o qual aparecia uma
cruzinha de ouro. Dos dedos das suas mãos, que de
repente encheram-se de anéis com pedras
preciosas, partiam raios luminosos em
todas as direções e, num gesto de súplica, Nossa Senhora oferecia o globo ao Senhor. Catarina relatou assim sua visão: “a
Virgem Santíssima baixou para mim os olhos
e me disse no íntimo de meu coração: ‘este
globo que vês representa o mundo inteiro… e
cada pessoa em particular. Eis o símbolo das

graças que derramo sobre
as pessoas que as pedem’”.
Então, o globo que tinha
nas mãos desapareceu
e, como se estas não pudessem já com o peso das
graças, inclinaram-se para
a terra em atitude amorosa. Formou-se em volta
da Santíssima Virgem
um quadro oval, no qual
em letras de ouro se liam
estas palavras que cercavam a mesma senhora:
“Ó Maria, concebida sem
pecado, rogai por nós que recorremos a vós”. Ouvi, então, uma voz que
me dizia: “Faça cunhar uma medalha por este
modelo; todas as pessoas que a trouxerem receberão grandes graças, sobretudo se a trouxerem no pescoço. As graças serão abundantes,
especialmente para aqueles que a usarem com
confiança”. Então o quadro se virou e no
verso apareceu a letra ‘M’, monograma
de Maria, com uma cruz em cima, tendo

um terço na base; por baixo da letra ‘M’
estavam os corações de Jesus e de Maria.
O dele era cercado por uma coroa de espinhos, e o dela era atravessado por uma
espada. O quadro era contornado por uma
coroa de doze estrelas. Sobre o Sacrário do
altar-mor, a mesma visão se repetiu várias
vezes. Ali Nossa Senhora aparecia, sempre com as mãos cheias de graças, estendidas para a terra, com a referida invocação
a envolvê-la. O arcebispo de Paris, Dom
Quelen, autorizou a cunhagem da medalha e instaurou um inquérito oficial sobre
a origem e os efeitos da medalha, que recebeu do povo o nome de “Medalha Milagrosa” ou “Medalha de Nossa Senhora
das Graças”. A conclusão do inquérito foi
a seguinte: “a rápida propagação, o grande número de medalhas cunhadas e distribuídas, os admiráveis benefícios e graças
singulares obtidos, parecem sinais do céu
que confirmam a realidade das aparições,
a verdade das narrativas da vidente e a difusão da medalha”.
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DIÁLOGO COM O DIZIMISTA
Prezados Dizimistas, que a Paz esteja com todos.
NOSSA CONVERSÃO TAMBEM PASSA PELO BOLSO – II

D

ando sequência ao tema abordado
na edição passada, transcrevemos
na íntegra o artigo que foi elaborado
pela Equipe de Redação da Editora Pão
e Vinho na edição de set/out 2017 do
Jornal “Sou Dizimista”:
“Ao contribuir com o Dízimo, o batizado sabe que não está pagando à Igreja e
sim assumindo o seu lugar nela, no que
diz respeito à sua sustentação. Sim, a
conversão também passa pelo bolso – o
ser cristão exige a partilha que evangeliza.
O Papa Francisco tem sido absolutamente claro e direto: a evangelização
não é uma opção, antes é uma obrigação
(1Cor 9, 16), uma ordem de Jesus (Mt 28,
16-20). E, além de ir àqueles que já são
cristãos, para evangelizá-los, temos que
ir além de nossas fronteiras para dizer
quem é Jesus àqueles que ainda não o
conhecem. Não é possível cumprir com
esta missão se não nos colocarmos em
pé, se não sairmos da sacristia, se não
formos onde estão as pessoas.
Eis o que diz o Papa: ‘Trata-se de abrir
as portas e deixar que Jesus possa sair.
Muitas vezes fechamos Jesus nas paró-

quias conosco, e
não saímos e nem
deixamos que ele
saia!
Devemos
abrir as portas para
que Ele vá, pelo
menos Ele! Sim,
trata-se de uma
Igreja em saída, sempre Igreja em saída’
(L’Osservatore Romano, no. 2312 – pág.
10).
É para ser uma Igreja em permanente
“saída” que necessitamos do Dízimo e
das Ofertas. Seria para nós vergonhoso,
para não dizer escandaloso, se, sendo
tantos, não tivéssemos os meios necessários para a correta evangelização.
O Dízimo é, sem dúvida, a melhor resposta que hoje podemos dar para que as
nossas comunidades tenham o suficiente para cumprir com a missão de anunciar Jesus. É óbvio que a evangelização
não se resume ao Dízimo, mas ela não
acontecerá se não formos capazes de superar o egoísmo e a avareza, colocando
parte do que temos a serviço da Igreja”.
Rui Verdasca & Maria Aparecida
Pastoral do Dízimo

LEIA A BÍBLIA

F

aça-o aos poucos, uma página de cada
vez. Tente! Nela você vai encontrar
muitas verdades, muitos milagres e muita
fé. E mais, na Bíblia (que quer dizer: Livro dos Livros) você vai encontrar desde
a criação do mundo, passando por Adão e
Eva que nos deram o “privilégio” do pecado. Lembra do fruto proibido? Até a vida
de Jesus que Deus, cansado de tantos pecadores, enviou-nos seu filho amado para
nos ensinar e corrigir nossos erros.
Comece pelo Gênesis e vá lendo devagarinho, página por página e depois me diga
se não é um livro fascinante e cheio de histórias de fé, sacrifícios e milagres. O sacrifício de Jesus na cruz não teria acontecido
se o povo não fosse ignorante. Eles não
liam e se o tivessem feito teriam a certeza
de que o Cristo era o Filho de Deus e não o

teriam sacrificado
para que o Pai nos
perdoasse e nos
premiasse com a
vida eterna.
Leia a Bíblia: lá
tem histórias fantásticas dos povos
e dos santos, cheias
de suspense e fé.
Leia a história e a
passagem do ser
mais sagrado que
veio para nos salvar. Não basta vir à missa; tem que entender o que prega o padre
na Eucaristia. Faça parte com conhecimento. Sim! Leia a Bíblia, a leitura vai lhe
transformar. A Bíblia é realmente um livro
de Deus.
Mary Tapioca de Freitas

Nota da Redação: Nos perguntaram por que não publicávamos mais a coluna Leia a Bíblia, escrita pela
Mary Tapioca de Freitas. Acontece que ela teve alguns contratempos e ficou afastada de nossas páginas.
Em breve voltará a escrever sua coluna. Reproduzimos seu texto publicado na edição de março passado.
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
EM NOVEMBRO

01 Ilka de Almeida Cintra
Ligia Moreira Coelho Licknerski
02 Mario augusto da S. Mendes
Reinaldo dos Santos Pinto
03 Nair Carvalho Lucena
Marcelo pereira Nunes
04 Ivânia Alves Costa
05 Carla Andrea da Costa
Joaquim do Nascimento Santos
Maria Fernando Pinho
Carolina C. Saião
06 Jesus José Fagundes
Sonia Aparecida de Paula da Silva
07 Ana Raimunda Fonseca Aguiar
Roberto Corrêa Castro
08 Leonor Stefanelli
Valdir Lopes de Sá
09 Gustavo Magieri Augusto
Hélio Alves Bezerra de Sá
Eduardo Antonio da Silva
13 Sergio Fortuna
14 Francisco Carlos E. Ferreira
15 José Alberto Galvão Feno
Glen O. P. Bettuzzi
16 Rose Mary Borges A. Pereira
18 Ana Claudia Saltorato
19 Clarisse Izabel de Souza
Therezinha de Jesus F. Octaviano
Maria de Fátima B. do Carmo
20 Aroldo Alves Pereira
21 Gabriel Mangieri Augusto
Cristiane de Jesus Souza
22 Moysés Gomes da Cruz
Nelson Velloso
Sandra Aparecida Roxo
23 Sueli de Lima Sanches
26 Nanci Guenne
Adolfo Marcondes A. Neto
Wilson Carlos Abreu Júnior
Sandra Aparecida Pinheiro
Osvânia de Brito Pereira
27 Antonio Guilhermo Rodrigues
28 Edna Francisca da Silva
29 Ivete da Cruz D. da Silva
30 Raimunda Mesquita Silva
Da Capela
01
03
19
20
27
28

Edite Marques Luterio
João Simões Branco Filho
Eugênia Rigo Lima
Eunici Ramos de Moura Durães
Maria de Fátima Kalupgian
Maria Aparecida Terra

VEM AÍ EM NOVEMBRO...
Dia 04 – Domingo

INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE FAMILIAR 2018
Plantão de inscrição antes e após a Missa das 09h.

SARAU DOS GRUPOS DE CANTO
DO SANTUÁRIO SALETTE
Acontecerá no dia 25 deste mês, a partir das 19h,
no Salão de Festas. Compareça.

Dia 09 – Quinta-Feira - 14h – Salão de Festas
CHÁ BENEFICENTE DO CENTRO SOCIAL
O Centro Social conta com sua presença.

PLANEJAMENTO PASTORAL
PARA 2018

Dia 14 – Terça-Feira – 14h – Salão de Festas.
CHÁ DA CANÇÃO NOVA
Dias 21 e 22
NOITES DA RECONCILIAÇÃO

Para os pais e catequizandos que se prepararam para a
Eucaristia; a partir das 20h.

Dia 25 – 17h
PRIMEIRA EUCARISTIA

Das crianças que se prepararam durante este ano.

O CPP – Conselho Paroquial de Pastorais
aguarda as informações das Pastorais e
dos Movimentos para finalizar o Planejamento Pastoral de 2018. Essas informações são importantes, já que os espaços
são limitados e é preciso caminhar juntos,
evitando atropelos e sobreposições de
eventos em datas, horários e espaços.
As informações pode ser passadas para:
José Carlos Aira – jcaira@terra.com.br
Luiz Susumo – lsusumo@terra.com.br
João Malandrin – joao.malandrin@gamil.com
O bom coordenador se caracteriza, também, pela sua boa programação.

ANDORRA
2206-4435
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Gotas de Espiritualidade Saletina

LEIGOS SALETINOS: UMA ESPIRITUALIDADE PARA A VIDA
Espiritualidade e Missão

T

odos conhecemos a passagem bíblica
onde Jesus, na sinagoga, recebe o livro
do profeta Isaías e lê. Penso que seja uma
linda, significativa e profunda passagem.
Nela está o seguinte versículo: “O Espírito
do Senhor está sobre mim, porque ele me
consagrou com a unção para anunciar a Boa-Nova aos pobres” (Cl 4, 18).
Com tais palavras, o Senhor quis dizer que essa era a sua
missão. Hoje podemos dizer que a missão de Cristo é também a missão da Igreja e de todos aqueles que ouvindo
este chamado fazem sua opção de vida. Há também outro
texto, profundamente inspirador, no qual Jesus faz recomendações e envia seus discípulos para a missão.
Depois disso, designou Jesus outros setenta e dois e enviou-os dois a dois, adiante de si, a toda cidade e lugar
onde havia de ir. E lhes disse: “A messe é grande e os operários são poucos; rogai, pois, ao Senhor da messe que
mande operários à sua messe”.
A messe é grande e a necessidade de evangelizar, faz com
peçamos ao Senhor, que desperte mais missionários. Em
La Salette, nos Alpes Franceses, no dia 19 de setembro
de1846, durante sua aparição, Nossa Senhora, falou aos
pastorzinhos Maximino e Melânia: “Ide meus filhos, comunicai esta mensagem a todo o meu povo”.
A espiritualidade missionária se torna um convite muito
evidente, feito por Maria, durante sua aparição em Salette. Ela revela a urgência e a necessidade de que é preciso anunciar uma nova e esperançosa mensagem a todo o
povo, não só a alguns, mas ela insiste, todo o meu povo.
Olhando para mim mesmo, posso dizer que foi assim que
ocorreu comigo e minha esposa Elizabeth. Nossa caminhada de espiritualidade como Leigos Saletinos completou,
neste ano, o seu décimo segundo aniversário. Lembro que
no início do ano de 2004, estávamos no Santuário da Salette, aqui em S. Paulo, quando fomos convidados pelo Padre

Santana tel. 11. 2973-6044
Rua Voluntários da Pátria, 2201
Shopping Metro Tucuruvi tel. 3198-6450
R. Dr. Antonio Maria de Laet, 566 - piso 2 - loja 25

Tremembé tel. 11. 2204-4077
Rua Ma. Amália Lopes de Azevedo, 271
Shopping Parque Santana tel. 11. 2208-8730
Rua Cons. Moreira de Narros, 2780 - Lj 1042
Solução para seus olhos desde 1966
www.oticavoluntarios.com.br
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Bolivar Hauck para conhecer e participar do Movimento
dos Leigos Saletinos. Do convite à viagem à Curitiba (PR),
foi um curto espaço de tempo. Em Curitiba tivemos nossa formação e onde encontramos outros saletinos vindos
de Marcelino Ramos, União da Vitória, Mariópolis, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Várzea Grande, São Paulo e da
própria Curitiba. A partir do primeiro encontro já nos reconhecíamos como uma família. Foram cinco etapas ansiosamente aguardadas e vividas que consolidaram, ainda
mais, os encontros dos filhos da Salette, uma nova caminhada de vida e de espiritualidade.
Naquele momento sagrado, a missão começara. Alguns
leitores devem estar perguntando: “O que fazem os Leigos
Saletinos”? A resposta é: “Buscam vivenciar a mensagem
da reconciliação consigo próprios, com Deus, com aqueles
que estão próximos e com o meio ambiente e transmitem
a mensagem de Nossa Senhora da Salette, nos Boletins Informativos, na Revista Salette, nas Pastorais, nas visitas
a outras comunidades, levando a imagem, a mensagem e
a devoção à Nossa Senhora da Salette, também acompanhando os Missionários Saletinos em programas de rádio
e televisão católicas, bem como na promoção de ações sociais e beneficentes dirigidas a um ou mais segmentos da
comunidade aonde vivem e atuam”.
Tudo isto, seguindo aquilo que nos foi transmitido por Jesus Cristo: “A messe é grande e os operários são poucos”.
Não há nada que se compare à vivência de uma espiritualidade missionária para a vida.
(*) Publicado originalmente na REVISTA SALETTE – maio 2009 Atualizado por Jorge Marquesi – Leigo Saletino

