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PRIMEIRA EUCARISTIA

Encerrando o Ano Litúrgico, com a Festa de Cristo-Rei, aconteceu a Missa da Primeira 
Eucaristia para os catequizandos de 2017.

CHÁ DE NATAL DO 
CENTRO SOCIAL

O Salão de Festas foi tomado por fieis, 
colaboradores e voluntários do Cen-
tro Social. O último chá do ano acon-
teceu no dia 09 de novembro.

SARAU DOS GRUPOS  
DE CANTO

O sábado dia 25 esteve animado no 
Salão de Festas. Os diversos grupos 
de canto se reuniram e se divertiram.

SORTEIO DO CARRO

No dia 16 deste mês será sorteado, pela 
Loteria Federal, o carro anunciado. To-
dos os talonários de rifa foram vendi-
dos. Agora é só aguardar o sorteio.
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“AMOR, PERFEITO AMOR”
No dia 31 de março deste ano, Patrícia 
Sales escreveu esse lindo texto que rece-
bi em uma das redes sociais que usamos 
no dia-a-dia:

“Um homem muito pobre vivia com sua es-
posa, cujo cabelo era extremamente longo e 
muito bonito. Um dia, sua a esposa pediu-
lhe que comprasse um pente novo, para 
que seus cabelos longos e negros pudessem 
continuar a crescer, lindos e bem cuida-
dos.  O homem sentiu tamanha tristeza e 
disse: “Não tenho dinheiro nem para conser-
tar a correia do meu relógio, que acabou de 
arrebentar. A esposa em nada insistiu. No 
caminho para o trabalho, o marido passou 
por uma loja, vendeu seu relógio danifica-
do por um preço irrisório e foi comprar um 
pente para sua esposa. Ele voltou para casa 
à noite, com um pente na mão, pronto para 
presentear sua amada, mas ficou surpreso 
ao vê-la com os cabelos curtos. Sua compa-
nheira tinha cortado seus longos cabelos e 
os vendeu para comprar um novo relógio 
para o marido. Nesse momento, lágrimas 
fluíram dos olhos de ambos, pela reciproci-
dade de seu amor. O amor é gerado quando a 
felicidade da outra pessoa é mais importante 
do que a sua. Quão grande será o mundo se 
nós, como casal, como amigos, como irmãos, 
colegas de trabalho, vizinhos e servos de 

Deus superarmos as 
adversidades com um 
amor sincero? Que o 
amor seja real em nos-
sas vidas e, acima de 
tudo, comece dentro da 
nossa casa. E que seja 
AGORA!”

Tendo chegado ao 
final de mais um ano, começamos a 
planejar nossas férias, ceia e tudo o que 
faremos para amar ao próximo, contri-
buindo com doações, sacolinhas, rifas 
e ações sociais comuns nessa época. 
Acredito que para Deus é uma época de 
alegria, pois a maioria procura ter um 
comportamento mais humano e, princi-
palmente, de planejar um recomeço.

Nosso Editorial acompanhou cada um 
de vocês ao longo deste ano e gostaria, 
em nome do CPP, de desejar que o pró-
ximo ano seja marcado por várias opor-
tunidades de tornar o AMOR mais real 
em nossas vidas. Que este Natal seja 
abençoado pelo Menino que veio ao 
mundo para nos ensinar a importância 
do AMOR! Boas Festas!

Querido Irmãos e Irmãs, mais um capítulo 
da nossa história vai chegando ao fim, 
fazendo-nos vislumbrar num novo ano 
outro capítulo. Cada ano que se encerra 
é sempre a oportunidade que temos de 
contemplar, avaliar, agradecer e plane-
jar. Sem dúvida, muitos foram os desa-
fios vividos como famílias, como igreja, 
como sociedade. A possibilidade de vi-
ver um novo ano nos enche de esperan-
ça e renova em nós a confiança de que o 
Senhor sempre tem o melhor reservado 
para cada um de nós. 

É muito bom saber que na caminhada 
da vida nunca estamos sozinhos; além 
da companhia de pessoas que vão se tor-
nando próximas ao longo do caminhar, 
vivemos na certeza da presença de Deus 
em nós e conosco; muitas foram as pro-
vas disso em diversas circunstâncias, 
portanto, que no ano vindouro também 
não nos faltem a fé, a coragem e a dis-
posição para corrermos em buscas de 
novos objetivos.

Utilizo-me também 
deste meio para 
transmitir a você e 
a sua família o meu, 
o nosso, muito obri-
gado por estarem 
presente conosco, 
por partilharem co-
nosco tanto de suas 
vidas; de suas dores e alegrias, de suas 
frustrações e vitórias. Obrigado a você 
dizimista que, possibilitou que o nos-
so Santuário pudesse continuar sendo 
uma fonte irradiadora do Evangelho e 
da Mensagem de nossa Senhora da Sa-
lette para a cidade de São Paulo e pelos 
meios de comunicação, para o Brasil e 
o mundo. 

Minha prece e bênção acompanhadas 
do desejo de um 2018 ainda mais aben-
çoado que o ano que agora encerramos.
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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

COOPERADORES...

Com o período do 
Advento inicia-
mos o Ano litúrgi-

co e nos preparamos para 
celebrar o santo Natal de 
Nosso Senhor Jesus Cris-
to. Ele, homem como nós, 
nasceu pela cooperação 
materna de Maria. Ela, 
mulher permeada pela 
Palavra de Deus, acredi-
tou no chamado, na pró-
pria vocação como sujeito 
de uma missão na edificação do Reino 
de Deus.

O Advento é tempo propício para re-
conhecer a relação essencial, vital e 
providencial que une Nossa Senhora 
a Jesus e que nos abre o caminho que 
leva a Ele. A Virgem Maria é a ima-
gem mais perfeita da semelhança com 
Cristo e a melhor imagem que reflete 
o Cristo. 

Católicos, leigos e leigas, neste Ad-
vento vamos nos aproximar da Vir-
gem Maria: “Como sentimos bem perto 
de nós o Evangelho, nas virtudes que Ma-
ria personifica e irradia, com humano e so-
bre-humano esplendor! Ao dirigirmo-nos 
a Ela, poetisa e profetisa da Redenção, ou-
vimos dos seus lábios evangélicos o hino 
mais forte e inovador que jamais foi entoa-
do, o Magnificat; é ela que revela o desíg-
nio transformador da economia cristã, o 
resultado histórico e social, que continua 
a haurir do cristianismo a sua origem e a 
sua força. «Deus, canta ela, dispersou os 
soberbos, com os desígnios que eles conce-
beram... derrubou os príncipes dos tronos 

e exaltou os humildes» (Lc 1, 
51-52)” (Beato Paulo VI).

Durante o período do 
Advento vamos seguir o 
exemplo da Virgem Santa 
que, em saída missioná-
ria, foi ao encontro de sua 
prima Izabel. Vamos nos 
mexer, a Igreja nos ofere-
ce a possibilidade de par-
ticipar e formar grupos de 
novena, onde poderemos 

acompanhar Maria na expectativa da 
vinda do Senhor. 

O tempo é propício, o material da no-
vena está disponível na Paróquia e a 
Igreja conta com leigos e leigas, com 
espiritualidade mariana, disponíveis, 
corajosos e determinados a preparar 

ATUALIDADE DA MENSAGEM DE NOSSA 
SENHORA DA SALETTE

 Então, qual o significado da men-
sagem da Salette? 

 Através das palavras de Maria, 
bem como da dos Profetas, e de 
Jesus Cristo acima de tudo, Deus 
fala e suscita sinais. Salette é um 

Dom Gabriel Mataghin, Bispo de Grenoble
(Meditações Saletinas, 1982)

o caminho do Menino Deus que vem. 
Não tenham medo de bater a porta de 
seu vizinho no condomínio, no prédio 
ou na casa de sua rua e convidá-los 
para formar um grupo de novena.

Na preparação para o Natal, na rea-
lização da novena, vocês não estarão 
sozinhos. O Espírito Santo vos ilumi-
nará e a Virgem Maria será compa-
nheira de viagem: “Ela é a nossa aliada, 
a nossa advogada. Ela é a confiança dos 
pobres, dos humildes e dos que sofrem. Ela 
ensina-nos a sermos bons, a sermos fortes, 
a sermos piedosos, para com todos. Ela é 
a Rainha da Paz. Ela é a Mãe da Igreja” 
(Beato Paulo VI).

sinal de Deus. Em si mesmos os 
acontecimentos, situações ou mo-
vimentos históricos não são sinais 
de Deus. Muita gente abusa da 
expressão equívoca “sinais dos 
tempos”. Na verdade, só há um si-
nal de Deus, Jesus Cristo, morto e 
ressuscitado, que nos revela quem 
é Deus e quem é o homem. Nos-
sa Senhora da Salette convida os 
ouvintes de sua mensagem a ana-
lisarem a crítica situação em que 
vivem, à luz da revelação de Jesus.
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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

Foi um longo ano! No princípio tudo 
foi estranho; novos conhecidos, nova 
rotina, novos conhecimentos. Come-

çou com uma decisão: vamos preparar nos-
sos filhos para a Eucaristia! Onde fazer?

Ali no Santuário Salette; lá tem Catequese 
Familiar. E o que é isso? Ora, o catecismo 
não é só para as crianças; é também para 
os pais. Pais? Quer dizer que nós também 
temos que ir para o catecismo? Mas, já fize-
mos a primeira comunhão... faz tempo. Por 
isso mesmo, é uma excelente oportunidade 
de recuperar sua preparação... que foi há 
muito tempo. Isso não está nos cheirando 
bem, vai sobrar para nós. Deem-se a essa 
oportunidade e vocês verão que terá vali-
do a pena. Conversamos no final do ano. 
O que é preciso fazer? Primeiramente, a 
inscrição. E aí vocês vão acompanhando 
o calendário. Tem reunião nas casas das 
famílias, tem encontros de formação no 
Santuário. Tem missa dominical. Tem fil-
minho, tem lanchinho, tem até passeio ex-
terno (neste ano adiado por conta da febre 
amarela que matou alguns macaquinhos no 
Horto Florestal).

PRIMEIRA EUCARISTIA
Muitas famílias procura-
ram os catequistas e aos 
poucos criaram coragem 
e fizeram as inscrições. 
Primeiro encontro. Nos-
sa, é assim mesmo. Va-
mos nos reunir semanal-
mente na casa de uma das 
famílias do grupo. Tem 
um casal de catequistas 
que nos acompanhará 
durante todo o ano. Pare-
cem ser boa gente. Deve 
ser porque é o primeiro 
encontro, isso é para nos 
agradar. Benhê, você viu 
quanta coisa haverá? Eu não vou aguentar. 
Relaxe, você é forte. E depois, tudo isso é 
para nossos filhos; temos que ser exemplos.

Esse diálogo estranho certamente aconte-
ceu; senão igual, semelhante.

Chegou o grande dia: 25 de novembro, 
17h. A liturgia pedia a celebração de Cristo 
Rei, Jesus Cristo, Rei do Universo. 

O Santuário estava muito bem decorado. 
O Presbitério abrigava as cadeiras devida-
mente ordenadas, aguardando o momento 
de serem ocupadas pelos catequizandos. 
Quase um ano havia decorrido desde as 
inscrições. Aconteceu de tudo: choveu, fez 
frio, fez calor, acabou a energia elétrica, o 
trânsito foi sempre caótico, teve vontade de 
– hoje eu não vou – mas, foi. Teve feria-
do prolongado. Teve jogos do Corinthians, 
sempre campeão.

A celebração foi presidida pelo Padre Mar-
cos Almeida, ms, Reitor e Pároco. Em sua 
homilia, Padre Marcos vai dizer que “a 
Primeira Eucaristia não representa uma 
formatura, ao final da qual se recebe um 
certificado pelo aprendizado; pelo contrá-
rio, a Primeira Eucaristia é só isso: a Pri-
meira Eucaristia, a primeira experiência 
com Deus vivo que os catequizandos rece-
bem pela primeira vez”.

Pais, mães e convidados capricharam nos 
trajes. O Santuário estava muito bem orna-

mentado. Um cheiro gostoso pairava no ar. 
Ao final da celebração, os catequizandos 
cantaram três canções: sendo a segunda de 
autoria da catequista Joana Bileck Cunha, 
que não resistiu às lágrimas. Padre Marcos 
agradeceu aos catequistas pela missão de-
sempenhada durante o ano e a Coordena-
ção da pastoral agradeceu a todos os que 
possibilitaram chegar à essa celebração: re-
ligiosos, catequistas, funcionários, equipe 
de Liturgia, grupo de canto, coroinhas e ce-
rimoniários, e, um agradecimento especial 
aos pais e mães que confiaram no projeto 
de evangelização de nossa Paróquia.

Um lembrete: as inscrições para a Cateque-
se Familiar 2018 – para crianças de 09 a 12 
anos – já estão abertas. Procurem o plantão 
à saída da Missa das 09h, aos domingos.

E, para finalizar, um recadinho aos cate-
quizandos que receberam sua Primeira 
Eucaristia, recadinho tirado dos Princí-
pios de Vida dos Leigos Saletinos: “A vida 
é tão preciosa que se vivida na dimensão 
do amor, da valorização do diferente, da 
reconciliação, do respeito à natureza, da 
conquista, do desafio, da doação, da parti-
lha, pode tornar-se preciosidade. A vida é 
de vocês, mas para que ela seja bem vivida, 
depende do valor que vocês atribuem às 
realidades que podem trazer mais vida. A 
Eucaristia é uma delas”.

Mario Apone, Catequista
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Chapel News
Página quase independente; diferente, que é da gente. Leia e passe para frente!

NATAL NA CAPELA

Em 25 de dezembro 
comemoraremos o nas-
cimento de Jesus! Não 
o do peru, do pernil 
nem da caipirinha. Por 
Ele, o aniversariante, 
nós nos confraterniza-
mos e estamos sempre 
presentes! Feliz Natal 
Jesus!

PARTILHE 

Tudo o que não utilizamos e acumulamos faz falta 
aos menos favorecidos. É furto! Pecado contra o 7º 
mandamento, não só pecado pessoal, como pecado 
social.

RECUPERAÇÃO

Quantas pessoas na sua vida você pôde recuperar? 
Quantas você trouxe para o rebanho de Jesus. Esta 
pergunta não é para o Papa, para a Igreja, para o Pa-
dre; é para você!

ACONTECEU EM OUTUBRO E NOVEMBRO

•	 Padre Marcos de Almeida foi eleito Vice Provin-
cial.

•	 As missas da Capela voltaram para às 18h.

•	 O fluxo de carros e pedestres está regulamentado.

•	 Início da restauração da pintura lateral da  
Capela.

ACONTECE EM DEZEMBRO

•	 Novena de Natal – o horário será divulgado. Fi-
que atento aos avisos.

•	 Missas de Natal: dia 24 (domingo) às 11 e dia 25 
(segunda-feira) às 11h.

•	 Missas de Ano Novo: dia 31 (domingo) às 11h e 
no dia primeiro de janeiro não haverá Missa na 
Capela.

•	 A Capela conta com seu Dízimo e 13º antecipado 
e atualizado para janeiro!

OS 513 INTOCÁVEIS

Ao rascunhar este artigo, fui 
questionado: 

- “Você vai escrever sobre polí-
tica no informativo religioso”? 

- “Claro que não - respondi ra-
pidamente. Vou escrever sobre 
salvação! A minha, dos meus 
próximos, da comunidade, do 
Estado e da Nação”.

Os 513 intocáveis a que me refiro são os nossos “nobres de-
putados federais”, verdadeiros ungidos dos deuses da Po-
lítica. Trabalham quase de graça! Só ganham trinta mil re-
ais por mês, mais dois salários anuais, férias remuneradas, 
verba para vinte assessores de gabinete, mais passagens 
aéreas, mais um apartamento funcional para cada um, em 
Brasília, Capital Federal. 

Cada apartamento com 200m2, cujo condomínio, impostos, 
manutenção e outros gastos são pagos por nós, povo bra-
sileiro. Custam, mais ou menos, cerca de R$ 1.000.000,00 
(um milhão) de reais por mês... cada um. Multiplique isso 
por 513 e veja o total da conta.

Perguntas que não querem calar:
1. Por que 513, se já existem 83 senadores?
2. Não podiam ser 313, 213, 113 ou 51, que é uma boa 

ideia?
3. Não seria melhor aplicar esse milhão mensal de cada 

um em Educação e Saúde?
4. Por que o Governo se cala?
5. Ouvimos à toda hora: “desculpe o sistema caiu”. Não 

está na hora de trocarmos o sistema para menor e me-
lhor? De trocarmos os 513 intocáveis?

6. Não seria a salvação?

Basta! Chega de intocáveis, o lugar deles é na ca-
deia. Aliás, alguns já estão.

João Bosco Almeida
Leigo Saletino
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Comunidade em Revista

Dia 02

Dia 09

De 02 a 04

De 14

Também conhecido 
como Dia dos Mor-

tos se de um feriado 
religioso, municipal, 
dedicado a orações e 
homenagens aos fale-
cidos. No Brasil o dia 
faz parte de um cos-
tume católico, instituído ao 
redor do século XIII, como 
sendo 02 de novembro, por 
suceder o dia de Todos os 
Santos, comemorado em 
01 desse mês. Nesse dia os 
familiares e amigos dos fa-
lecidos costumam visitar os 

O terceiro Encontro 
aconteceu nesse pe-

ríodo, em Várzea Grande 
– MT, com a presença de 
cerca de 150 leigos sale-
tinos, oriundos de vários 
Estados brasileiros. Daqui 
de São Paulo, foram 24 lei-
gos, aqui do Santuário e 
mais 6 leigos da Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo. 
Com o tema “Avancem para 
Águas mais Profundas (Lc 5, 
4) – Missão, Cuidado e Vida 
Nova”. O Encontro teve 
duas palestras: uma pro-
ferida pelo Padre Wagner, 
da Diocese de Cuiabá, que 
discorreu sobre o protago-
nismo do leigo na Igreja, e 
outra proferida pelo Padre 
Ático Fassini, abordando 
o tema do Encontro sob a 
perspectiva da Aparição e 
da Mensagem de Nossa Se-
nhora da Salette. Cada gru-
po local (quinze ao todo) 
pôde apresentar um proje-
to sobre o meio ambiente, 

Verdadeiro cartão de vi-
sita de nossa comuni-

dade, o Centro de Assistên-
cia Social Nossa Senhora da 
Salette promove, durante 
o ano, vários eventos reu-
nindo os colaboradores e 
boa parte da comunidade. 
Como se sabe, cerca de 500 
(quinhentas) famílias são 
assistidas mensalmente 
com cestas básicas. Além 
disso, há atendimento mé-
dico em várias especialida-
des, dentário, jurídico, fi-
sioterápico, farmácia, aulas 
de informática, de artesa-
nato. Através de sua presi-
dente, Madalena Aparecida 
Manfrim Jonas, a Diretoria 
do Centro Social agradece 

DIA DE FINADOS

túmulos e enfeitá-los com 
flores, além de encomendar 
orações e missas pelos fa-
lecidos. Aqui no Santuário 
tivemos as missas diárias, 
celebradas em honra aos 
falecidos.

III ENCONTRO NACIONAL 
 DE LEIGOS SALETINOS

sendo essa a Causa Comum 
dos leigos saletinos, ao re-
dor do mundo, até o ano 
de 2021. O Grupo Dom Pe-
dro Sbalchiero Neto, aqui 
do Santuário, apresentou 
o projeto “Resgatando Vidas 
e Restaurando o Bioma”, em 
desenvolvimento sob a su-
pervisão do casal Luiz Buc-
ci e Marilene Fávaro Bucci, 
e em colaboração com o 
Cratod – Centro de Refe-
rência de Álcool, Tabaco e 
Outras Drogas. Ao final do 
Encontro foi eleita a nova 
Coordenação Nacional 
dos Leigos Saletinos para 
o triênio 2018-2020. Foram 
eleitos: Vilmari Aparecida 
Pedrozo, Coordenadora, e 
Luiz Bucci, Vice Coordena-
dor. O Fernando Bracht, lei-
go saletino aqui do Santuá-
rio, foi indicado para ser o 
Coordenador Regional dos 
Leigos Saletinos da Região 
Sudeste.

 CHÁ DO CENTRO SOCIAL

a todos os voluntários, fun-
cionários, colaboradores e 
fieis de nossa comunidade, 
o que permite sua subsis-
tência financeira e possa 
propiciar algum conforto 
aos mais necessitados: As 
palavras da Sra. Madalena: 
“Agradecemos à comunida-
de pela doação, colaboração e 
participação no nosso Chá de 
Natal Beneficente do Centro 
de Assistência Social Nossa 
Senhora da Salette, o que foi 
um grande sucesso! Deseja-
mos a todos vocês um Feliz 
e Santo Natal e um próspero 
Ano Novo, cheio de paz, amor 
e muitas bênçãos de Deus e 
de Nossa Senhora da Salette. 
Muito obrigada a todos.” 

CHÁ DA CANÇÃO NOVA
Há vários anos nossa comunidade mantém uma reciproci-
dade com a Canção Nova, cedendo o Salão de Festas para 
que a organização realize um chá beneficente. Neste ano 
aconteceu no dia 14 de novembro, a partir das 13h30, com 
a presença do Padre Adriano Zandoná.
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De 25 De 26

Confraternizações:
Pastorais e Movimentos se preparam para o encerra-
mento do ano.

Sorteio do Carro:
Fique atento, se no dia 16 de dezembro, após às 19h, 
você receber um telefonema do Padre Marcos Almei-
da, comece a sorrir: você pode ter sido o sorteado 
através da Loteria Federal e vai receber seu carro, 
zerinho.

SARAU DOS GRUPOS DE CANTO

Organizado pela 
Irenise de Sousa, 

o evento aconteceu 
na noite deste dia, a 
partir das 19h30, com 
a presença de inte-
grantes dos diversos 
grupos de canto aqui 
do Santuário Salet-
te. O Salão de Festa estava 
todo arrumado, com muito 
gosto. Os participantes fo-
ram chegando aos poucos e 
logo a alegria tomou conta 
do ambiente. Padre Mar-
cos Almeida chegou acom-
panhado do Padre Nilto 
Gasparetto e do irmão se-
minarista Maurício. Logo 

à chegada, Padre Marcos 
Almeida disse “que numa 
época de tantas trevas é 
importante sermos luz nos 
momentos em que nos en-
contramos, propiciando 
integração e harmonia”. E 
o encontro se revestiu de 
uma linda noite festiva.

VISITA AO SANTUÁRIO – ROMEIROS  
DE SÃO LOURENÇO (MG) 

Um grupo de 25 romei-
ros da Comunidade de 

Nossa Senhora da Salette, 
da Paróquia de São Louren-
ço Mártir, da cidade de São 
Lourenço (MG) visitou nos-
so Santuário. Essa romaria 
tem-se repetido nos últi-
mos anos, tendo à frente o 
Sr, Mauri, representante do 
CPP local. Foram primeira-
mente recebidos no Salão 
de Festas, ainda decorado, 
onde os romeiros participa-

ram de um Café da Manhã 
patrocinado pelos Leigos 
Saletinos. Participaram da 
Missa das 11h, presidida 
pelo Padre Ático Fassini, 
que entregou um exemplar 
de seu livro “A Montanha 
Iluminada” a ser entregue 
ao Padre Bruno, Pároco da 
Paróquia de São Lourenço 
Mártir. Em seguida os ro-
meiros retornaram a sua 
cidade.

LOJA LA SALETTE

Você ainda pode adqui-
rir seus presentes de 

Natal e Ano Novo na Loja: 
Enfeites Natalinos, Agen-
das e Calendários para o 
Ano de 2018, além de arti-
gos religiosos e livros dos 
mais variados temas. Visite 
a Loja e conte com a corte-
sia e assistência dos funcio-
nários.

Aproveitando o ensejo, os 
funcionários da Loja dese-
jam a todos os seus clientes 
e amigos, um Feliz Natal e 
um Próspero Ano Anovo.

ERRATA
A primeira página da edição passada trouxe um erro ao 
apresentar o Novo Conselho Provincial. O Novo Conse-
lho Provincial foi eleito para o triênio de 2018-2020.

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

Lingua Portuguesa Livro do Mês

2574-9465

Aproximam-se as férias e o mo-
mento é de selecionar leituras 

para que possamos engrandecer não 
somente o intelecto, mas também o 
coração e a fé. Nesse sentido, para este 
mês indicamos o livro “Eu e Deus”, de 
autoria de Vito Mancuso, editado pela 
Paulinas e à venda na Loja La Salette.

Vito Mancuso é teólogo, italiano, 
professor de Filosofia na Universida-
de San Raffaele de Milão. Ao longo 
de sua vida desenvolveu uma forte 
amizade com o Arcebispo Emérito 
de Milão, Carlo Maria Martini, fale-
cido em 2012. O autor desenvolve o 
texto a partir de uma indagação ínti-
ma e pessoal, mas que envolve toda 
a humanidade, portanto, cada um de 
nós: o relacionamento de cada um de 
nós com Deus. Seu forte argumento 
no desenvolvimento do texto diz que 
uma civilização sem religião ou uma 
religião sem cultura perde inevitavel-
mente sua coesão interna, esmagada 
sob uma única dimensão, entregue a 
um egoísmo muito próximo do cinis-
mo ou do desespero. Eu e Deus abre 
o caminho para uma fé baseada no 
amor e no diálogo, na liberdade e na 
justiça. Boa leitura!

Aqui no Brasil se diz que sexta-
feira é o Dia Nacional da Cer-

veja. À mesa dos bares se fala mui-
to: de política, de futebol, de arte, da 
vida dos outros... e de Língua Por-
tuguesa. Alguém comentou um as-
sunto dizendo: “A imprensa falada, 
escrita ou televisionada noticiou 
isso a rodo”. Quer dizer, muito se 
falou, se escreveu e se mostrou atra-
vés de reportagens televisionadas.

Alguém começou a polêmica: “Im-
prensa não pode ser falada nem televi-

sionada, só pode ser escrita”. Alguém 
mais lúcido ponderou à mesa: “Se a 
imprensa só pudesse, de fato, ser es-
crita, bastaria dizer imprensa”.

Esclarecendo: a palavra imprensa, 
por polissemia (palavras que apre-
sentam um grande número de sig-
nificados numa só palavra) significa 
veículo de comunicação e, portanto, 
podemos construir, sem medo de 
errar, imprensa falada, imprensa 
escrita e imprensa televisionada.

A propósito, o célebre in-
ventor alemão Johannes 
Guttemberg inventou a 
prensa, e não a imprensa. 
Seu invento revolucionou a 
imprensa.

E lembre-se sempre: se be-
ber não dirija.

DIVERSOS
É sempre bom recordar Paulo:

“Ainda que eu falasse a língua dos homens e 
dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria 

como bronze que soa ou como o címbalo que retine. 
Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento 
de todos os mistérios e de toda ciência, ainda que ti-
vesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se 
não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribu-
ísse todos os meus bens aos famintos, ainda que en-
tregasse meu corpo às chamas, se não tivesse amor, 
isso nada me adiantaria. O amor é paciente, é prestativo, não é invejoso, não se 
ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não se irrita, não 
guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. 
Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará”. 
(1Cor 13, 1-8)
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Santos do Mês Gizela

Dia 14 Dia 16

Dia 30

No momento da histó-
ria quando tudo estava 

pronto, Deus enviou seu Filho 
para viver entre nós. O Filho 
de Deus também teve necessi-
dade de uma família que o aco-
lhesse. Frágil e pequeno preci-
sou ser amado por um coração 
de mãe. Na Fé, Maria acolheu 
o “Mistério do Fruto em seu 
Ventre” e José, também na fé, 
acolheu o Mistério, adotou o 

 SÃO JOÃO DA CRUZ

Seu nome de batismo era 
Juan de Yepes. Nasceu em 

Fontivaros, na província de 
Ávila, Espanha, em 1542, pro-
vavelmente no dia 24 de junho. 
Ainda na infância, ficou órfão 
de pai, Gonzalo de Yepes, des-
cendente de uma família rica 
e tradicional de Toledo. Sua 
mãe, Catarina Alvarez, era de 
família humilde, considerada 
de classe inferior. Depois da 
morte de Gonzalo, Catarina 
foi para Medina com os filhos. 
Lá, durante o dia, João ajudava 
num hospital e, à noite, estuda-
va gramática num colégio jesu-
íta. Com 21 anos entrou para 
a Ordem Carmelita e foi en-
viado para a Universidade de 
Salamanca para completar os 
estudos de filosofia e teologia. 
Em Salamanca, visitava os do-
entes nos hospitais e nas casas, 
prestando serviço como enfer-
meiro. Foi ordenado sacerdote 
com vinte cinco anos e adotou 
o nome de João da Cruz. Nes-
sa época, quando pensava em 
procurar uma ordem mais aus-
tera e rígida, conheceu Tereza 
d’Ávila que tinha autorização 
para fundar, na Espanha, con-
ventos reformados. O entu-
siasmo de Tereza atraiu João 
para esse trabalho que, ao in-
vés de sair da ordem, passou 
a trabalhar em sua reforma, 
recuperando os princípios e 
a disciplina. Ficou preso por 
nove meses num convento que 
se opunha à reforma. Seu mis-
ticismo era a inspiração para 
seus escritos. Conta-se que ele 
pedia, insistentemente, três 
coisas a Deus: força para traba-
lhar e sofrer muito; não morrer 
como superior de uma ordem 

ou comunidade; e morrer des-
prezado e humilhado pelos 
seres humanos. Foi atendido 
nos três pedidos. Pouco antes 
de sua morte, João da cruz foi 
incompreendido e caluniado, 
foi exonerado de todos os car-
gos da comunidade e passou 
os últimos meses na solidão e 
no abandono. Morreu no Con-
vento de Ubeda, Espanha, no 
dia 14 de dezembro de 1591, 
após uma penosa doença. Dei-
xou volumosa obra escrita, de 
importante valor humanístico 
e teológico. Foi canonizado em 
1726 e sua festa é celebrada no 
dia de sua morte. Em 1926 foi 
proclamado ”Doutor da Igre-
ja” pelo Papa Pio XI e, em 1952, 
foi declarado o “Padroeiro dos 
Poetas Espanhóis”.

SANTA ADELAIDE

Adelaide era fi-
lha do rei da 

Borgonha, atual 
França, e da prin-
cesa da Suécia. 
A Corte acertou 
seu matrimônio 
com o rei Lotário, 
da Itália que, três 
anos depois, mor-
reu defendendo o 
trono, que acabou 
usurpado pelo ini-
migo vizinho, rei 
Berenjário. Adelaide foi man-
dada para a prisão, mas, aju-
dada por amigos leais, conse-
guiu a liberdade. Viajou para a 
Alemanha para pedir o apoio 
do imperador Oto, que lhe de-
volveu a Corte e se casou com 
ela. Adelaide era caridosa, pie-
dosa e amada pelos súditos. 
Tudo era felicidade até que 
Oto morreu. Seu filho Oto II, 
que assumiu o trono, aceitava 
seus conselhos e governava 
com ponderação até se casar 
com a princesa grega Teofânia. 
Teofânia conseguiu fazer Oto 
brigar com a mãe e escorraçá
-la do reino. Adelaide foi para 
Roma e depois para a França. 

Naquela época 
Odilo, Abade de 
Cluny, foi seu di-
retor espiritual e, 
ao mesmo tempo, 
passou a orientar 
Oto II que, depois 
de dois anos de 
separação, se re-
conciliou com a 
mãe e morreu logo 
depois.  Oto III, 
neto de Adelaide, 
não tinha idade 

para assumir o trono e este 
foi assumido pela mãe. Teo-
fânia pretendia matar a sogra, 
mas não conseguiu porque foi 
assassinada quatro semanas 
depois de assumir o gover-
no. Adelaide, novamente, se 
tornou imperatriz e governou 
com justiça, solidariedade e 
piedade, distribuindo felicida-
de e prosperidade para o povo 
e paz para toda a nação. Nos 
últimos anos de vida, foi para 
o Convento Beneditino, que 
ela fundara, em Strasburg e lá 
morreu, no dia 16 de dezem-
bro de 999, com oitenta e seis 
anos de idade.

SAGRADA FAMÍLIA
Menino e recebeu 
a Mãe. Especial e 
única, a Sagrada 
Família foi prova-
da pela pobreza, 
pela perseguição 
e pelo exílio, mas 
nunca deixou de 
glorificar a Deus 
de modo puro e 
incomparável. A 
Sagrada Família é 

exemplo e modelo 
para todas as fa-
mílias. A “Festa da 
Sagrada Família” 
teve origem no sé-
culo XVII. Foi ins-
tituída pelo Papa 
Leão XIII em 1893 
e, em 1921, foi es-
tendida para toda 
a Igreja pelo Papa 
Bento XV.
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES  
EM DEZEMBRO

01 José Ricardo dos Santos
 Valéria Breves Botelho
 Elisabeth Maria Perini
 Sergio Poli
02 Maria Tereza Rubio
 Amandio Mendes
04 Maria Nathalia Costa Anjos
 Renata C. Braz de Aquino 
 Paula de Mesquita Busso
05 Antonio Carlos da Silva
 Fabiano da Silva
06 Amanda Fischer Barreiros Rios
08 Renato Ribeiro Velloso
09 Celia Yoshiko Katayama
 Erich Georg Jonas
 Ronaldo Gastaldini
11 Marili Magalhães Silveira Rissi
 Nelson Luiz Conegundes de Souza
13 Ruberval de Mello
 Luzia Zullo Pires
 Annete Virginia Fabi Ragusa
15 Francisco Assis Pequeno Costa
16 Claudio Fernandes Amadio
20  Josefina Neglisoli
 Maura P. P. da Cunha
21 Clelia D’Agostinho Reinhardt
 Angelina Canale
23 Antonio D. Bittencourt
25 Fátima Moussa
 Maria José dos Santos
 Gonçalo da Costa
27 Nilze Sbragia
28 Aparecida de Fátima Salvador
 Padre Nilto Affonso Gasparetto, ms
29 Claudia Teodoro
30 Valdecy Barbosa Faria
 Isabel Maria S. Ferrari
31 Carmem Lúcia Oliveira
 Marcos Barbieri Galante

Da Capela
03 Marilene Zorzi Cemin
10 Maria Monteiro Seifert
 Maria Adelaide J. Gonçalves
 Elsa Fonseca Marques
11 Romilda Arbeli Lourenço
12 Marilena Apparecida Silveira
13 Daniel Ricardo Billerk Nery
14 Wanderlei Silva Wang
15 Maria Raquel de Rosa Novelli
16 José Mateus Dias Couto
31 Solange Maria Silva Lima
 Elaine Fernandes Costa

DIÁLOGO COM O DIZIMISTA

Prezados Dizimistas, que a Paz esteja 
com todos.

A Pastoral do Dízimo nasceu com a fi-
nalidade de evangelizar, catequizar os 
católicos, conscientizando-os a respeito 
do verdadeiro sentido de ser Igreja.

Ser Igreja é sentir-se membro de uma fa-
mília, por ser a Igreja a família de Deus 
e da qual participamos na condição de 
batizados. Quem é membro de uma fa-
mília deve sentir-se feliz por participar 
e colaborar com ela e jamais pensar que 
está fazendo algum favor – deve, acima 
de tudo, ter a certeza e a alegria da Par-
tilha.

O dízimo só sai de corações que antes 
se doaram a Deus. “Todos os dízimos da 
terra são propriedade do Senhor” (Lev 27, 
30). De tudo que Deus nos dá, uma par-
te a ele pertence. Uma vez que, na prá-
tica, a Igreja Católica não nos obriga a 
calcular a décima parte de nossa renda, 
qual será a parte que devemos consa-
grar a ele? Com certeza todos nós temos 
nossas despesas necessárias à nossa 
sobrevivência, no entanto, tenhamos 
em mente que a parte que destinamos 

a Deus não seja 
substancialmen-
te menor do que 
a parte da renda 
que gastamos em 
diversão, vaida-
des, comprando 
coisas por vezes 
desnecessárias e 
sem real utilização no nosso dia a dia.

O dízimo brota, explode alegremente 
do coração que ama a Deus sobre to-
das as coisas – não tentes negociar com 
Deus recorrendo a teu dízimo, Deus não 
é de negócios. Ele dá-nos de graça tudo 
o que é para nosso bem. O dízimo é o 
gesto concreto, o sinal visível da partici-
pação de nós, cristãos, na nossa família 
que é a comunidade onde vivemos e ce-
lebramos a nossa fé em comunhão com 
nossos irmãos.

O dízimo abre os horizontes da comuni-
dade a todos os seus membros e alarga 
esses horizontes ao mundo inteiro. Pen-
semos nisso! Muito obrigado!

Rui Verdasca & Maria Aparecida
Coordenação da Pastoral do Dízimo

NOTÍCIAS DO CPAE

O CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos Administrativos e Econômicos informa: 
Pintura do muro na Rua Augusto Tortorelo de Araújo (julho/17) – Pintura do 
muro dos fundos do terreno que fica atrás do estacionamento. Esta atividade foi 
executada juntamente com a colocação da caixa de correspondência (já mencionada 
anteriormente).
Piso Salão Paroquial (julho/17) – reposição de lajotas (num total de 205) que ha-
viam sido danificadas durante a execução das obras realizadas no Salão Paroquial.
Pacote Office 2016 (julho/17) – foram adquiridas/instaladas 08 licenças do Pacote 
Office 2016. Com isto unificamos/atualizamos os procedimentos de informática.
Banheiro Salão Paroquial (agosto/17) – concerto de vazamento ocorrido no ba-
nheiro feminino localizado no Salão Paroquial.
Corredor lateral que dá acesso ao estacionamento (agosto/17) – Concerto de infil-
tração nas pedras, instalação de conduítes e colocação de rufos de proteção. Foram 
sanadas as infiltrações que estavam ocorrendo na parte interna.
Barracas para a festa da Padroeira (agosto/17) – foram realizados serviços de ma-
nutenção nos ferros de sustentação das barracas, bem como, foram adquiridas 05 
novas lonas de teto em substituição a algumas já danificadas pelo uso.
Banheiro casa paroquial (agosto/17) – concerto de vazamento e respectiva coluna 
de esgoto.
Calhas Casa Paroquial (agosto/17) – efetuados reparos em todo sistema de calhas 
na Casa Paroquial com troca de rufos e pintura total dos mesmos.

Rui Verdasca & Nelson Moreira Junior
CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos Administrativos e Econômicos
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2206-4435

ANDORRA

Dezembro marcará uma série de encontros de confraternização 
das Pastorais e dos Movimentos. A Catequese Familiar deu iní-

cio, já em novembro, no domingo seguinte à Missa da Primeira Eu-
caristia. O Seminário Nossa Senhora da Salette – Casa de Formação 
– aqui em São Paulo, acolheu os Catequistas e nossos padres, que 
se juntaram aos Padres Jean e Bolívar, Mestres Formadores, e aos 
seminaristas.

Para não variar muito, um churrasco de grandes proporções serviu 
de banquete à turma toda. Ao final, a famosa troca de presentes e a 
certeza de que em 2018 tudo se repetirá: inscrições, formação, reu-
niões, encontros e evangelização e tudo se encerrar com a Missa da 
Primeira Eucaristia das crianças, marcada para o dia 01 de dezembro 
de 2018.

LEIGOS SALETINOS MIRINS... 
SIMPLESMENTE, LEIGUINHOS

O ano de 2015 marca o início do “Gru-
po dos Leiguinhos”, nascido como 
resposta à proposta do Padre Ildefon-
so Salvadego durante o II Encontro 
Nacional de Leigos Saletinos, realiza-
do em Curitiba (PR) no ano anterior. 
Durante sua palestra Padre Ildefonso 
incitou a que os leigos saletinos inves-
tissem em novos segmentos etários. O 
grupo aqui do Santuário não perdeu 
tempo e, com a participação efetiva 
da Bia, da Núbia e do Airon, deu iní-
cio aos trabalhos. Alguns já cresceram 
bastante e se desligaram do grupo; 
muitos outros vieram e continuam 
firmes. No último encontro deste ano, 
a coordenação pediu que cada um 
deles redigisse um texto sobre o que 
é pertencer ao grupo. A Redação do 
Informativo escolheu a redigida pela 
Catharina Bunhaiti Borioli. Todas as 
outras, na verdade, merecem ser pu-
blicadas. Parabéns aos leiguinhos; 
certamente lá no céu, Nossa Senhora 

da Salette agradece.

“Como falar de fazer 
parte do grupo dos lei-
guinhos mirins”?

Vou começar dizendo 
que é o segundo ano 
que eu faço parte desse 
grupo, e que tem sido 
importante e recompen-
sador para mim. Apren-
der todo dia um pouco 
sobre Nossa Senhora da 
Salette é muito bom, me 
sinto abençoada.

Mas, o principal é poder 
compartilhar momentos de aprendi-
zado e momentos de convivência com 
pessoas legais e que se tornam um 
pouco parte de nossas vidas. Trocan-
do experiências; compartilhando; vi-
venciando os ensinamentos de Nossa 

Senhora da Salette; re-
fletindo sobre sua men-
sagem e o que podemos 
fazer para melhorar 
nosso mundo; nunca 
nos esquecendo da pa-
lavra “Reconciliação”, 
em todos os momentos 
da vida, na escola, em 
casa e o principal, no 
nosso coração.

Fazer parte desse gru-
po é tão abençoado que 
mudou a minha vida, 
aprendi o significado 
real do que é ser cristã e 

amar a mãezinha do céu. Espero an-
siosa cada encontro, e cada atividade 
e cada atividade nos dá ânimo para 
continuarmos com mais determina-
ção e amor ao próximo.

Catharina Bunhaiti Borioli, 2017

CONFRATERNIZAÇÕES
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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

As lágrimas de Maria em Salet-
te são sinal da ternura de Deus; 
ternura desconhecida e des-

prezada. Sinal acessível para nós. Deus 
sempre falou aos homens por meio dos 
homens, através de sinais e linguagem 
humana. 

Que sinal melhor poderia expressar o 
sofrimento de Deus, senão pelas lágri-
mas de sua Mãe, Ela que se manteve de 
pé junto à cruz? Que lágrimas poderiam 
mais nos convencer de nossa infidelida-
de senão as da Virgem fiel? Uma vez que 
recusamos a Deus, em nossa vida e em 
nosso mundo, Aquela que foi incumbi-
da de orar sem cessar por nós, não pode 
fazer outra coisa por nós. Só lhe restam olhos para chorar. 
Essas lágrimas são, para nós, a expressão da intensidade de 
seu amor e de sua impotência diante de nossa recusa. Tal é a 
realidade a que somos chamados a descobrir.

Certa vez, um casal, numa manhã de Verão, respondeu a seu 
Padre “porque somos maus e não amamos bastante a Jesus”. 
Embora em diferentes formas, a mesma cena continua a se 
repetir.   Maximino já dizia: “Dir-se-ia que se tratava de uma 
mãe que havia sido maltratada pelos próprios filhos e que se 
havia refugiado na montanha para chorar”.   Basta escla-
recer que essa Mulher é a Mãe de Cristo, e nós, seus filhos 
maus.  Falamos dessas lágrimas no presente, pois são uma 
realidade hoje. As palavras que as acompanham também são 
expressas no presente: “Se meu povo não quer submeter-se, 
sou forçada a deixar cair o braço de meu Filho. Há muito 
tempo que sofro por vós”! A presença definitiva de Maria, 
junto a Deus, nos garante sua incessante presença em nossa 
vida.  É assim que, para nos incitar ao seguimento de Cristo, 
Deus escolheu Maria, e Maria escolheu as lágrimas, lágrimas 
a nos dizer que “jamais poderemos compensar a aflição que 
assumiu por nossa causa”, lágrimas de luz, a nos dizer que, 
na glória, hoje, sua maternal preocupação para conosco é per-
manentemente atual.

AS LÁGRIMAS DE MARIA

Por duas vezes, a Virgem nos revela o 
motivo de suas lágrimas. O primeiro é a 
impotência de seu Filho diante de nossa 
indiferença: “Se eu quero que meu Fi-
lho não vos abandone, sou incumbida 
de suplicá-lo sem cessar... e vós nem 
fazeis caso”. O segundo é nossa falta 
de atenção aos acontecimentos, nosso 
apego às coisas que passam, o não reco-
nhecimento de nossa responsabilidade, 
a acusação que lançamos contra Deus: 
“Eu vo-lo mostrei no ano passado, com 
as batatinhas, e vós não fizestes caso! 
Ao contrário, quando encontráveis ba-
tatinhas estragadas, praguejáveis usan-
do o nome de meu Filho”. 

Insensíveis ao essencial, nós nos angustiamos por coisas que 
passam. Nós nos deixamos absorver pelo provisório, em vez 
de simplesmente dele nos servir para nos constituir um te-
souro “onde o ladrão não invade, nem as traças destroem” 
(Lc 12, 22-34). Em verdade, onde está nosso tesouro? O que 
buscamos nós na vida?  A Virgem, que viveu exclusivamente 
para o Cristo, sabe que “onde está nosso tesouro, lá também 
está nosso coração”. Sabe que de nós espera, apenas e justa-
mente, nosso coração. Pois nada pode substituir um coração 
que se recusa a amar.

SINAL DE ALERTA

Precisamos ouvir sempre o que Maximino e Melânia ouviram 
antes de nós: “Pois bem, meus filhos, transmitam isso a todo 
meu povo”. É importante que busquemos uma compreensão 
cada vez mais profunda daquilo que Deus quer de nós, para 
não cairmos no esvaziamento e no desânimo. O serviço re-
conciliador é o sustento da nossa vocação saletina e é também 
uma das razões do nosso agir diferenciado.
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