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NATAL
O pequeno Mateus, representando o Menino Jesus, encantou
a todos durante a celebração de Véspera de Natal.

N ATA L DA S
FAMÍLIAS

CRISMA DOS
JOVENS

Mais uma vez o Centro Social
proporcionou o Natal das Famílias. Uma multidão compareceu à Festa Natalina.

Dom Sérgio de Deus Borges
presidiu a celebração da Crisma aqui no Santuário.

DEDICAÇÃO DO
SANTUÁRIO DE NOSSA
SENHORA DA SALETTE
Grupo de peregrinos aqui do
Santuário Salette de São Paulo
participou da cerimônia de Dedicação do Santuário de Nossa
Senhora da Salette, de Caldas
Novas (GO).

Editorial

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SALETTE
R. Dr. Zuquim, 1746 – Santana – S. Paulo – SP
CEP 02035-022 – Fone: (11) 2281-9499
Fax: (11) 2950-5438
Home page: www.portalsalette.com.br
e.mail: secretaria@nsrasalette.org.br

Pároco e Reitor
Pe. Marcos Almeida, MS
Vigários Paroquiais e Religiosos
Pe. Affonso Nilto Gasparetto, MS
Pe. Alfredo Granzotto, MS
Pe. Ático Fassini, MS
Pe. Luciano Batista dos Santos, MS
Ir. José Benedito Antunes, MS
Expediente da Secretaria
De Seg. a Sáb.: das 08h às 17h
Horário de Missas
Segunda-Feira:
De Ter. a Sex.:
Sábado:
Domingo:

07h
07h e 19h30
07h e 17h
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
1ª Terça do mês: - Hospital San Paolo – 15h
1ª Quarta do mês: - Missa dos Enfermos e
do Grupo de Oração – 15h
Sábado:
- Hospital Mandaqui – 15h30
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NOSSA SENHORA DA SALETTE
Fone: (11) 2959-0371
Atendimento: de Seg. a Sex.: das 08h30 às 12h
Capela Santa Cruz
R. Voluntários da Pátria, 2678 – Santana
S.Paulo – SP
CEP 02402-100 - Fone: (11) 2978-5011
Horário de Missa:
- De Terça-Feira a Sábado – 17h30
- Domingo – 11h
Expediente da Secretaria: de Seg. a Sex. das 13h às 17h

Informativo Salette - Expediente
Direção
- Pe. Marcos Almeida, MS
Jornalista Resp. - Cintia Carmin - MTB nº 27.604
Redação
- Mario Apone
Diagramação - Valdir Medori Jr
Fotografia
- Dirce Trepichio e Antonio Grandi
Revisão
- Daniel Neri e Mary Tapioca de Freitas
Distribuição
- Moysés Gomes Cruz
Altamiro Moreira Lino
Impressão Gráfica -   Gráfica Reproduz – (11) 2365-7847
Coordenação do CPP : José Carlos Avila Aira
Paróquia-Santuário Nossa Senhora da Salette, em S. Paulo – SP

Distribuição Gratuita - Tiragem: 2.000 exemplares.
Os artigos assinados são de total responsabilidade
de quem os escreve.

2

SPES

F

eliz Ano Novo! Ano cheio, com
muitos desafios: 1º Sínodo Arquidiocesano de São Paulo; Ano do
Laicato - “Cristãos Leigos e Leigas na
Igreja e na Sociedade - Sal da Terra e Luz
do Mundo”; 12º Plano Arquidiocesano
de Pastoral com a urgência “Igreja:
casa da iniciação à vida cristã” e ainda
teremos Copa do Mundo de Futebol e
Eleições gerais.
A palavra “esperança” vem do latim
spes, cujo significado é “confiança em
algo positivo”. “A Fé é um modo de já
possuir aquilo que se espera, é um meio
de conhecer realidades que não se veem”
(Hb11,1). Precisamos ter esperança e
confiança de que são nos desafios que
juntos encontramos as oportunidades
para aprender, crescer, partilhar e
superar. Buscando estar próximo de
Deus nas orações e nas ações de amor,
caridade e misericórdia aos nossos irmãos. É Nele e Dele que teremos as
forças para realizar o que é necessário
e superar os desafios conforme Sua
vontade.

No início deste
ano repleto de
oportunidades
precisamos e pedimos a bênção
que Aarão deu
aos filhos de Israel: “O Senhor
te abençoe e te
guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua
face, e se compadeça de ti. O Senhor volte
para ti o seu rosto e te dê a paz”. (Nm 6,
22)
Espero que todos nós, enquanto estamos “dormindo”, possamos escutar o
mesmo chamado que Samuel ouviu e
que ao “acordar” possamos responder
sem medo, com todo nosso coração e
alma, por inteiro: “Fala, Senhor, que
teu servo escuta”. Com esperança desejo que cada vez mais e em maior número possamos caminhar e trabalhar
juntos, misturados, com Saúde, Paz e
Alegria! Amém!
José Carlos Avila Aira
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
Querido Irmão, querida Irmã,

E

stamos iniciando mais um ano,
cheio de oportunidades, que o
próprio Deus nos vai concedendo.
Iniciar uma nova etapa é tempo oportuno para olharmos para frente, projetar, sonhar e usar das experiências
do passado para, muitas vezes, trilhar
novos caminhos. Gosto muito de fazer a comparação da nossa existência
com o ato de dirigirmos um automóvel; onde o olhar para frente é sempre
mais importante sem perdermos o
senso do que está ao nosso redor, inclusive do retrovisor, do passado.
Tantas vezes, iniciar o novo, nos traz
insegurança, e até receio; vale, nesses
momentos, lembrar o que nos diz o
salmista: “O Senhor é minha luz e salvação; de quem terei temor? O Senhor é o

meu forte refúgio de
quem terei medo”.
(Sl 27,1) A confiança num Deus
que nos ampara e
acompanha deve
ser a nossa força
maior para essa
nova etapa.
Que a cada dia desse novo ano, ecoe
em nossos ouvidos e em nossa vida a
bênção oferecida gratuitamente por
Deus que disse a Moisés: “Com essa
bênção devereis abençoar ao seu povo” o
Senhor te abençoe e te guarde, Ele volte
para nós o seu rosto e te conceda a Paz.
Assim devereis me invocar e eu os abençoarei”. (Nm 6, 22) Com a intercessão da
Mãe da Salette, tenhamos um santo e
abençoado 2018.
Padre Marcos Almeida, MS
Pároco e Reitor

Palavra do Pastor

A

nte o Novo ano que está nascendo, com as suas incertezas
e esperanças, quero trazer
uma palavra de coragem a partir de
um excelente documentário que assisti recentemente no Cine Belas Artes,
sobre a vida e a missão de Dom Paulo
Evaristo Arns, com o título Coragem!
As muitas vidas do Cardeal Dom
Paulo Evaristo Arns.
Fiquei tocado no meu coração quando
recordei, através do desenvolvimento
do documentário, como Dom Paulo
foi um homem magnânimo, que soube ler os acontecimentos da vida, da
sociedade e da Igreja, à luz da fé e da
Palavra de Deus, meditando na oração, e se sustentando na Eucaristia. A
sua fé, o fez ultrapassar a superfície
conflitual da sua época, e considerar

CORAGEM...!
os outros na sua dignidade mais profunda.
Como irmão Bispo, me
senti comovido ao ver a
quantas pessoas marginalizadas, injustiçadas
e sofridas pelos embates
da vida e pela opressão, Dom Paulo acolheu
como Pastor. Veio na
minha mente o salmista que ouve o grito do
Povo: “ante meus pés armaram rede; fizeram-me
perder a coragem...” (Sl
56, 7). Recorriam, recorreram a Dom
Paulo, porque ‘ele sorria para aqueles que perdiam coragem’. Mas não
só, nele encontraram ‘coragem’, e em
seus corações se reacendia a esperança; porque o homem de mãos puras
redobra a coragem (cf. Jó 17,9).
Compreendi que Dom Paulo foi e continua sendo um farol num mundo de
novas opressões, onde o importante é
somente o sucesso, a busca da satisfação pessoal; é um lampejo de doação
em uma sociedade onde quase tudo
se compra e quase tudo se vende, que
esquece dos pobres e das periferias; é
um exemplo de fé, porque teve a coragem e coerência de fazer as escolhas
fundamentadas em valores irrenunciáveis, alicerçadas na fé.

A Cúria Regional de Santana deu
o nome de Dom Paulo Evaristo
Arns à Escola de Fé e Política da
Região Episcopal Sant’Ana.

Minhas irmãs e irmãos, no ano de
2018 vamos nos espelhar nos homens
e mulheres que tiveram a coragem
da fé. A coragem da fé é ter a certeza que tudo provém d’Ele, que tudo
está nas Suas mãos, como Ele mesmo
disse: “No mundo haveis de ter aflições. Coragem! Eu venci o mundo” (Jo

16, 33). A fé em Jesus
Cristo e a certeza de
que Ele está ao nosso lado, como Deus
Forte, nos permitem
obter a vitória sobre
o que é fraco e mal
em nós e, ao mesmo
tempo, nos levam à
vitória sobre o mal
e sobre os efeitos do
pecado no mundo
que nos circunda. Ele
nos pede a coragem
da fé. A fé nos liberta
e nos dá força espiritual para resistir a todas as tempestades da vida.
Vejam Pedro, diante da tempestade
gritou com fé ao Senhor e o Senhor
veio em seu socorro. Vamos confiar
n`Ele até ao fundo, dizia São João Paulo II. Coragem, dizia Dom Paulo. Mas
o Senhor pede mais, Ele pede a nós a
coragem de testemunhar a fé: “Anunciá-lo integralmente em nossos dias exige
coragem e espírito profético. Neutralizar
a cultura de morte com a cultura cristã
da solidariedade é um imperativo que diz
respeito a todos nós e que foi um objetivo constante do ensino social da Igreja”
(Doc. Aparecida, 480).
Portanto, em 2018, como seu irmão
Bispo, peço-vos: “todos somos convidados a aceitar esta chamada: sair da própria
comodidade e ter a coragem de alcançar
todas as periferias que precisam da luz do
Evangelho” (Papa Francisco, Evangelii
Gaudium, 20).
Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal para a Região Sant`Ana
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ESCOLA DE TEOLOGIA PARA LEIGOS

e há muito que a Região Episcopal Sant’Ana investe na formação de leigos na Zona Norte.
Um Processo que se iniciou nos anos 70
do século passado, formando leigos e
leigas, capacitando-os para uma evangelização segura e eficaz.
O Centro de Formação Pastoral Frei
Galvão, instalado à Av. Marechal Eurico Gaspar Dutra, 1853 – Parada Inglesa
– S. Paulo possui instalações com toda
infraestrutura necessária para a formação a que se propõe: Projetores, quadros-brancos, biblioteca, carteiras, salas
de aula arejadas, estacionamento e facilidade de acesso aos alunos.
A abertura do ano letivo acontecerá no
dia 15 de fevereiro próximo, às 20h, com a Missa de Abertura, na Capela São José, da Cúria da Região Episcopal
Sant’Ana. As aulas terão início no dia 20 de fevereiro. As
inscrições estarão abertas a partir do dia 15 de janeiro deste ano, na Secretaria da Escola, das 14h às 17h, ou diretamente por e-mail: cpfreigavao@gmail.com, fornecendo os
dados necessários, conforme folder distribuído nas Secretarias Paroquiais e, excepcionalmente, na Loja La Salette.

•
Quintas-feiras – Tarde: das 14h30
às 17h e à Noite: das 19h30 às 22h;
•
Sábados – Manhã: das 08h30 às
11h.
O curso tem a duração de seis
(6) semestres, sendo uma aula semanal
e mensalidade no valor de R$ 60,00
(sessenta reais). Tem por público alvo
os Agentes de Pastorais, Ministros da
Palavra, Ministros Extraordinários da
Sagrada Eucaristia, Catequistas, líderes comunitários e qualquer leigo que
queira aprofundar seus conhecimentos
sobre nossa Igreja.
A escola oferece também cursos de
evangelização: Mariologia, Liturgia,
Ecumenismo, Doutrina Social da Igreja e Evangelização na
Cidade: Desafios da Pastoral Urbana. Estes cursos serão
ministrados somente aos sábados, no horário das 08h30 às
11h, ao preço de R$ 60,00 (sessenta reais) a mensalidade.
Participe, divulgue; não é mais possível leigos sem formação.

HÁ MUITO TEMPO SOFRO POR
VÓS E VÓS NÃO FAZEIS CASO

Horários disponíveis:
• Terças-feiras – Tarde: das 14h30 às 17h e à Noite:
das 19h30 às 22h;

REVISTA SALETTE – ZELADORIA

A

Administração da Revista
Salette pede que seus assinantes atualizem seus dados
pessoais, informando nome completo e número do CPF, a fim de
atender exigências do Banco Central. A atualização dos dados poderá ser feita através dos canais:
revistasalette@gmail.com
Fone: (54) 3372-1231
Whatsapp: (54) 99604-8676

E

ra assim também que Jesus chorava sobre Jerusalém; sobre a cegueira de seu povo. Aquela a quem os peregrinos,
logo após a Aparição, espontaneamente deram o nome de Reconciliadora, veem para denunciar a nossa recusa fundamental, a recusa de todo seu povo.
Se a virgem chora, ainda hoje, junto à fonte que parece brotar
de seus olhos; deverá, talvez, chorar até o fim do mundo, a
exemplo de seu Filho que continua hoje ainda em agonia?
Nossas convicções perdem segurança e nosso horizonte estremece. E de
nosso coração de pedra sobe até nossos lábios a palavra que Maximino
teria gostado de dizer à Bela Senhora: “Não chore mais, minha Senhora,
quero ajudá-la”.
Padre Roger Castel, ms
Meditações Saletinas, 1983

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!

QUASE...

“VÓS SOIS O SAL DA TERRA. VÓS SOIS A LUZ DO
MUNDO (Mt 5, 13-14)

J

D

ependemos quase sempre
do quase; Quase não nascemos; Quase não crescemos;
Quase casamos com outra pessoa;
Quase tivemos outros filhos; Quase
morremos naquele acidente; Quase ganhamos aquele mega sorteio;
Quase nunca vemos o que deveríamos ver; Quase nunca ouvimos o
que deveríamos ouvir; Quase sempre não temos tempo; Quase perdemos a paciência.
E, finalmente, quase morremos
como queríamos morrer. Se não fosse o quase, seria tudo perfeito. Seria
sem graça a humanidade; seríamos
anjos de pedra. Ainda bem que
existe o quase. Ele nos enche de esperança e de fé; de que chegaremos
aos cem anos, de que iremos para o
céu e nos veremos face a face com
Deus
Quase todos chegaremos lá.
João Bosco, LS, quase cego

esus nos ensina a ser sujeitos de nossa vida. Por
palavras e ações, ele foi
verdadeiramente sujeito
de sua vida e de seu ministério. Ele é modelo para
todo cristão, chamado a
ser sujeito livre e responsável, capaz de opções, de
decisões e de amor incondicional.
Suas atitudes convidam a uma nova
maneira de ser, que brota do coração transformado, não da lei.
Suas decisões manifestaram os caminhos concretos do amor até o fim.
E é através Dele, “caminho, verdade
e vida” que podemos chegar a Deus.
No seguimento de Jesus, como seus

discípulos, todos somos
sujeitos de nossa vida e de
nossa missão, conscientes
de nossa dignidade, livres
de qualquer escravidão
e capazes de doar-nos ao
serviço do Reino de Deus,
da comunhão eclesial e do
amor ao próximo.
A fé em Jesus Cristo nos insere em
sua vida, em seus sentimentos, em
sua própria pessoa e em sua missão.
A fé cristã nos impulsiona e convoca
a ser verdadeiros sujeitos na Igreja e
na sociedade.
(Documento 105 da CNBB, No. 91,
página 57, Edições CNBB)

ACONTECEU EM DEZEMBRO:


Novenas – Confissões – Confraternização dos Grupos – Missa do Galo –
Missa de Natal – Aniversário de Jesus
– Presépios – Presentes – A rifa do
carro saiu para um fiel da Capela

ACONTECE EM JANEIRO:


Férias, a Capela estará fechada para
manutenção.

E EM FEVEREIRO:


Começará tudo de novo! Carnaval –
Cinzas – Vida nova. Feliz Ano Novo!

Que tal seu
anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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Comunidade em Revista
Dia 10/12

CRISMA DE JOVENS

N

o último dia 10
de
dezembro
nossos crismandos receberam o tão esperado Sacramento da
Crisma. A cerimônia
ocorreu às 15h e foi presidida por Dom Sergio
de Deus Borges, Bispo
Auxiliar de São Paulo,
Vigário Episcopal para a
Região Sant`Ana e concelebrada pelo Padre Nilto
Gasparetto, nosso Vigário Paroquial. Estavam
presentes os padrinhos,
catequistas e, é claro, os
nossos crismandos que,
confirmados na fé em
Cristo, assumiram a responsabilidade de colocar
em prática os dons do Espírito Santo e servir em
obras aos propósitos de
Deus. Temos a certeza de
que cada um deles guardará em seu coração os
momentos e experiências
vividas durante este ano
de caminhada, o qual foi
repleto de momentos de
alegria,
descontração,
reflexão e aprendizado,
todos com objetivo de
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NOVENA DE NATAL

A

Catequese Familiar
e os Leigos Saletinos se reuniram no Salão
de Festas do Santuário
para rezarem a novena
de Natal, sob orientação
da Pastoral Familiar. Um
feliz encontro da Palavra de Deus, refletida no
contexto da Aparição de

Nossa Senhora da Salette
e do Tempo do Advento.
Ao final de cada noite um
pequeno lanche partilhado e a presença sempre
alegre das crianças, que
no último dia da novena
montaram um presépio
e emocionaram os pais
presentes.

transmitir um pouco da
palavra e ensinamentos
de Jesus.
Em 2017 nossa agenda contou, entre outras
coisas, com dinâmicas,
músicas, reflexões da palavra, visita à Catedral
da Sé, dia de formação,
retiro, além de inúmeras palestras sobre temas
diversos, tais como: Os
Sacramentos, o Amor
de Maria, As Parábolas,
entre outras, todas presididas por convidados especiais, muitos dos quais
já fazem parte das pastorais de nossa paróquia.
Por fim, sabemos que
mais do que a conclusão
de um ciclo, o fim da preparação para a Crisma
representa mais um passo na vida cristã de cada
um. Que Nossa Senhora
da Salette os abençoe e
ilumine nessa nova caminhada.
Nathalia D. Moreira e
Gabriel Chiari

Dia 15/12

ENTREGA DAS CESTAS DE NATAL

O

s funcionários do
Santuário Salette,
da Capela Santa Cruz, da
Casa Paroquial, da Loja
La Salette e que fazem a
vigilância do pátrio do
estacionamento receberam suas cestas de Natal.
Padre Marcos Almeida,

Pároco e Reitor, fez a entrega, após uma oração,
desejando a todos eles e a
seus familiares, um Feliz
Natal e um bom início de
ano. Estiveram representantes do CPAE, da Loja
e dos funcionários/colaboradores.

Dia 16/12

Dia 24/12

NATAL DO CENTRO SOCIAL

MISSA DO GALO

A

pós um ano pleno de
atividades desenvolvidas, o Centro de Assistência Social Nossa Senhora da
Salette, verdadeiro “cartão
de visita” de nossa Comunidade, encerrou com o Natal das Famílias, já tradicional festa que reúne toda a
Diretoria do Centro Social,
os funcionários, os voluntários e as famílias que receberam assistência de alguma maneira. Sabemos que
atividades desenvolvidas
pelo Centro Social são múltiplas, abrangem as áreas
de alimentação, saúde, educação e cultura. Se a messe

é grande e os operários são
poucos, no Centro Social
podemos afirmar que “as
necessidades são muitas e
os recursos são poucos”.
Para suprir essa necessidade financeira, o Social
conta com a ajuda de toda
a Comunidade; o Santuários faz aporte financeiro,
fieis doam muito material
que, de variadas formas, é
repassado aos assistidos;
tem o Bazar, de grande importância para a geração de
renda e para desenvolvimento dos trabalhos artesanais desenvolvidos na área.

Dia 16/12

L

SORTEIO DO CARRO

ogo após o final das
Festa da Padroeira – setembro de 2017 – teve início a venda dos talonários
de rifa do carro. Muitos
paroquianos se envolveram no processo de venda,
com destaque para o Sr.
Gomes. Ao final, todos os

talonários foram vendidos
e o feliz sorteado foi o Sr.
Sidney Fortuna, que adquiriu o cupom 79123, número
sorteado pela Loteria Federal desta data. A entrega da
documentação, das chaves
e do veículo foi feita pelo
Padre Marcos Almeida.

O

pequeno Mateus é uma graça na vida de Thaís
e de Marcelo, seus
pais. Podemos dizer
que sua presença,
representando o Menino Jesus durante a
celebração da Missa do Galo foi uma graça
para todos nós. Logo no
início da celebração caminhou pelos corredores do
Santuário no colo do Padre
Marcos Almeida, que pre-

sidiu a celebração. Olhos
arregalados,
certamente
estranhando tudo, permaneceu forte e fiel. Durante a
celebração dividiu sua participação na manjedoura,
no colo da mãe, com tempo
até para mamar; sempre
firme e fiel. Ao final da celebração, no momento da
Bênção, fez um resmungo
que exigiu um momento de
atenção de todos; foi como
se o próprio Jesus quisesse comunicar algo. Após a
bênção, voltou para o colo
da mãe e caminhou entre os

fieis, sempre firme e fiel. Os
Padres Alfredo Granzotto,
Ático Fassini e Nilto Gasparetto concelebraram. Padre
Luciano Batista dos Santos
presidiu a celebração de
Véspera de Natal na
Capela Santa Cruz.
Diácono
Márcio,
Cerimoniário,
Coroinhas, Ministros
Extraordinários da
Sagrada Comunhão,
Equipe de Liturgia
e Grupo de Canto
propiciaram aos fieis
presentes uma celebração
inesquecível. O espírito de
Natal estava com todos os
presentes.

C O M U N I C A D O
Devido às férias dos funcionários, a Loja La Salette
comunica que durante janeiro e parte de fevereiro deste ano
atenderá os clientes e amigos em horário reduzido. Logo
após o Carnaval, a Loja voltará a atender em seu horário
comercial normal. Agradecemos a compreensão de todos.
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Livro do Mês

N

a reunião do CPP – Conselho Paroquial de pastorais – de novembro passado, o Diácono Marcio Cesena pôde discorrer sobre o Documento
105 da CNBB – Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil. Uma dissertação
breve, como o tempo pedia, mas que
deixou no ar a indicação de que todos
nós, leigos e religiosos, devêssemos nos
inteirar do conteúdo desse documento.
Após o Conselho Vaticano II a Igreja
tem promulgado dezenas de documentos mostrando a importância e a necessidade dos leigos em sua caminhada evangelizadora e continuadora da
vontade do Pai. Os documentos saídos
de Puebla, Medellín e Aparecida vieram nessa mesma linha: a importância
da participação dos leigos na Igreja. E,
mais recentemente, vários documentos
redigidos pelo Papa Francisco, complementam esse caminhar.

Com o nome de
“Cristãos Leigos e
Leigas na Igreja e
na Sociedade – Sal
da Terra e Luz do
Mundo” (Mt 5,
13-14) o documento 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”.
Torna-se necessário que todo católico
venha a inteirar-se do conteúdo desse
livro. À venda na Loja La Salette.

N

os últimos dias agitados do Congresso Nacional os setoristas dos
diversos canais da Imprensa também
ficaram agitados e, algumas vezes, cometeram pequenos deslizes com nossa gramática. A avidez por notícias e
“furos” certamente os levaram a isso.

Nas palavras do repórter, a frase ficaria corretamente dita desta forma: “É
de esperar (esperável) que o Governo...”. Vejam outros exemplos:

Pelo vosso campo imenso,
Vou cortando meus atalhos.
Por vosso amor é que penso
E me dou tantos trabalhos.
Foi de notar (notável) a decepção dos
torcedores dos times de futebol que não
venceram.
É de temer (temível) a ideia do retorno
dos militares ao poder.
Foi de espantar (espantosa) a reação da
moça ao ser pedida em casamento.
A propósito, é de esperar que o Revisor do Informativo veja e corrija os
erros gramaticais, antes da publicação
da edição. Bom ano a todos os nossos
leitores.

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

2574-9465
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Meus companheiros amados,
Não vos espero nem chamo:
Porque vou para outros lados.
Mas é certo que vos amo.
Nem sempre os que estão mais perto
Fazem melhor companhia.
Mesmo com o Sol encoberto,
Todos sabem quando é dia.

Lingua Portuguesa

Um deles, na emoção da notícia veiculada, disse: “É de se esperar que o Governo...”. E não precisamos ficar preocupado com o final da notícia, porque
do Governo é melhor não esperar por
nada. Mas, voltando a locução: “É de
se esperar que o Governo...”. O que diz
a Gramática: “não se usa o pronome se
quando o conjunto de + infinitivo do
verbo equivale a um adjetivo”.

RECADO AOS AMIGOS
DISTANTES

Não condeneis, por enquanto,
Minha rebelde maneira.
Para libertar-me tanto,
Fico vossa prisioneira.
Por mais que longe pareça,
Ides na minha lembrança,
Ides na minha cabeça,
Valeis a minha Esperança.
Cecília Meireles,
1951

Santos do Mês

Gizela
Dia 01

SANTO ELÓI ou SANTO ELÍGIO

E

lói nasceu no ano de 588 na França. Era filho de modestos camponeses e recebeu como herança
uma esmerada educação cristã e a possibilidade de se formar como ourives,
profissão que desempenhou com muita habilidade. Seu gênio era calmo, fugia das diversões e vivia praticamente
como monge. O dinheiro que ganhava
era usado para ajudar os pobres e abandonados. Sua fama chegou aos ouvidos
do rei Clotário que pediu para que ele
fizesse um trono de ouro. Com o metal
entregue pelo rei Elói, aproveitando

O

muito bem o material, fez
dois tronos. Confiando
em sua honestidade, o rei
o contratou para cuidar
do tesouro real. Naquela
época Elói realizou outras
obras de artes religiosas.
Construiu o túmulo de
São Martinho de Tours e
o mausoléu de São Dionísio. Todo o dinheiro que
arrecadou foi usado na revitalização de mosteiros e
obras de misericórdia. Em

639 ingressou para a vida
religiosa e dois anos depois era consagrado Bispo
de Noyon, na região de
Flandres. Foi uma existência totalmente empenhada
na campanha do Norte da
França, Holanda e Alemanha. Durante uma missão
evangelizadora, Elói morreu na Holanda no dia 1º
de dezembro de 660. Santo Elói é padroeiro dos joalheiros e ourives.

Dia 10

Dia 17

SANTO ALDO

SANTO ANTÃO DO EGITO ou
SANTO ANTONIO DO DESERTO

n o m e
de Santo
Aldo
quase
desapareceu
da memória
cristã. Sua biografia foi conservada graças
aos
jesuítas
belgas, que catalogaram os
santos do Norte da Europa
em 1600 e incluíram Aldo
entre eles. É o único santo
com esse nome, que significa “ancião ou homem maduro”. Era um ermitão, mas
acabou tornando-se monge
do mosteiro fundado por
São Columbano. Não sabemos a data e o lugar do
seu nascimento, só sabemos
que viveu no século VIII.

A
tradição
nos apresenta
Aldo como um
simples carvoeiro, um monge de mãos calejadas e rosto
enegrecido
pela fuligem
das
carvoarias. Seu nome
e suas atitudes
são sinais de
sabedoria, virtude que alcançou pelos caminhos do silêncio e da solidão, da quietude interior e
exterior, da contemplação
e da oração. Ele se afastava
temporariamente das pessoas para dar mais espaço
à oração e povoar a solidão
exterior com a agradável
presença de Deus.

A

ntão nasceu
no Egito em
251. Era o primogênito de uma
família
cristã
de camponeses
abastados e tinha apenas uma
irmã. Numa missa foi tocado pela
mensagem
do
Evangelho: “Vende os teus bens, dá
aos pobres e terás um tesouro
nos céus. Depois, vem e me segue”. Foi exatamente o que
ele fez. Distribuiu tudo o que
tinha aos pobres, consagrou
sua irmã ao estado de virgem cristã e se retirou para
o deserto. Passou a viver na
oração e na penitência, dedicando seu tempo exclusivamente a Deus. Como era
muito procurado, foi ainda

para mais longe
e, por dezoito
anos, viveu em
uma gruta abandonada. Aos 55
anos, atendeu
ao pedido de
seus discípulos e
abandoou o isolamento do deserto. Com isso,
nasceu uma forma curiosa de
eremitas que viviam solitários, cada um em sua cabana,
mas todos em contato e sob
a direção espiritual de Antão
que passou a ser o modelo do
monge recluso e é chamado,
até hoje, de “Pai dos Monges
Cristãos”. Antão, depois de
uma última visão de Deus
com seus santos, profetizou
sua morte. Morreu com 105
anos no dia 17 de janeiro de
356.
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ANIVERSÁRIO DO PADRE NILTO

D

ia 28 de dezembro
passado
marcou o aniversário natalício do
Padre Nilto Gasparetto, ms, nosso Missionário
Saletino.
Durante os dias que
antecederam
essa
data ele ficou ansio-

01
02
03
04

06
08

so, temendo pelo tempo, se seria
um dia ensolarado ou chuvoso,
se quente ou frio. Por mais que
os convidados o acalmassem, ele
ainda mostrava preocupação com
o bem-estar deles. Nada de ruim
aconteceu, tudo estava ótimo, e ele
mostrou-se um bom anfitrião. Que
Deus lhe dê muita saúde e alegria
nos anos que lhe são destinados.
Parabéns Padre Nilto, rendemos graças por sua vida, por sua
missão.

RETIRO E ASSEMBLEIA ANUAL
DOS MISSIONÁRIOS SALETINOS

O

s últimos dias de janeiro são
ocupados pelos Missionários
Saletinos com o Retiro Espiritual
(de 17 a 21 de janeiro) e a Assembleia Anual (de 22 a 26 de janeiro), em Curitiba (PR), sede
do Instituto Salette. Neste
janeiro ocorre a posse do
novo Conselho Provincial
eleito em outubro passado
(Padre Ildefonso Salvadego, Padre Marcos Almeida
e Padre Isidro Perin). Na
mesma Assembleia, tomará posse a nova Coordenação Nacional dos Leigos
Saletinos, eleita em novembro passado (Vilmari
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
EM JANEIRO

Aparecida Pedrozo e Luiz Bucci).
Desde alguns anos os leigos saletinos participam de um dia da Assembleia Anual dos Missionários
Saletinos.

09
10
11
12
13
14
17
18

19
20
21
22
24

25
27
28
29
31

Osmar Duarte De Jesus
Ivone Accioli Carmin
Clarice Alves Elias
Antonio Amaury C. De Araujo Jr.
Antonio Celso Laurino Bernardo
Dinora Padoim Gracio
Fernanda Barroso Heitmann
Thiago Silveira Rissi
Ambrogio Ricetti
Carlos Roberto Da Silveira
Rafaelle Migliore
Rita De Cassia Di Giaimo Giusti
Ana Maria Di Maria Medori
Maria Ap. Sandor De C. Carvalho
Frederico A. Cruz Pacheco
Inilceia Possato Venancio
Catarina Fonseca De Aguiar
Nair Medeiros Lima
Dalva Peres Rodrigues
Marilda Voi
Maria De Lourdes Amaro
Helenice Biancalana
Dirce Assunção Trepichio
Bernardina Galatro
Antonio Marco Vicari Cipelli
Paulo De Aguiar Brandão
Maximo Kezam Gabriel
Rodrigo Canellas Dias
José Carlos Gomes
Roseli Cesário Barbosa
Celso Chola
Eliane Sergi Santos
Lucy Rodrigues Canale
Marjori Azevedo De S. Pomarole
Cinthia Chinez Moreno Bittencourt
Marcia Aparecida Massari Pereira
João Hamiltom Amaral
Fernanda Rose Robertoni Da Costa
Maria Tereza Alves De Sá
Denilson Antonio Da Silva
Ivanildo Francisco Do Nascimento
Luiz Wagner Tavares Nascimento
Marina Jesus Da Silva
Nilza Cordeiro Figueiroa
Maria Jose Alfacinha Pinheiro
Luis Danilo Bronzatto Maurici
Bernardete Cecato Nicolau
Luiz Roberto Viana Fernandes
Maria Das Graças R. M. Silveira
Hilda Stein

Capela Santa Cruz
02 Regina Mria Nucci Murari
06 Vera Cardillo
07 Nelson Dos Reis Rodrigues
08 Wanderlei Silva Wang
16 Neyde Da Silva Ferreira
19 Marlene S. Cruz
22    Elizabeth Rossatti De Oliveira
25 Paulo Vitor Lima Bonifácio

DEDICAÇÃO DO SANTUÁRIO DIOCESANO DE
NOSSA SENHORA DA SALETTE - CALDAS NOVAS – GO

E

m 1999 Dom Guilherme Antônio
Werlang, Bispo da Diocese de Ipameri, residia junto com os Missionários
Saletinos no Rio de Janeiro, quando recebeu a notícia vinda do Vaticano de
que seria nomeado Bispo de Ipameri
(GO). Nascia, naquele momento, a ideia
de erigir um Santuário dedicado à Nossa Senhora da Salette.
À época, Padre Ângelo Perin, MS, era o
Coordenador Provincial dos Missionários Saletinos no Brasil e imediatamente
condor com a ideia e colocou-se à disposição, o mesmo acontecendo com o
Provincial dos Missionários da Sagrada
Família e o Administrador da Cúria de
Ipameri.
Os planos foram crescendo, as providências foram sendo superadas até que,
finalmente, no dia 08 de dezembro de
2017, houve a dedicação do Santuário
Diocesano de Nossa Senhora da Salette,
em Caldas Novas, ponto turístico goia-

no. A obra ainda carece de acabamento, mas
tem plenas condições de
atender os fieis naquilo
que comporta a um santuário mariano.
Aqui de São Paulo seguiu um grupo de quarenta e cinco fieis para
participar da dedicação,
cujo grupo foi coordenado pela D. Tonica. Padre
Marcos Almeida esteve presente à celebração, o mesmo acontecendo com o
Padre Ático Fassini que foi o primeiro
Reitor do Santuário Salette de Caldas
Novas. Também estiveram presentes
o Padre Ildefonso Salvadego, administrador das obras do Santuário e agora
Coordenador Provincial dos Missionários Saletinos; Padre Alfredo Celestrino,
que foi o segundo Reitor do Santuário;
Padre Daniel Aguirre, Reitor do Santuário e Padre Francisco Carlos dos Santos,

MS, que atende ao Santuário.
A celebração começou no altar campal e
em seguida caminhou pela área externa
até adentrar ao templo. Em seguida, a
celebração seguiu os ritos apropriados:
aspersão da água benta, da purificação
do altar e das paredes e a incensação do
altar e de todos os fieis presentes. Às
21h20 se encerrou a cerimônia.
Redação

LEIGOS SALETINOS MIRINS... SIMPLESMENTE, LEIGUINHOS
Conforme edição passada deste Informativo, publicamos mais uma carta dos leiguinhos, agora, do João Vitor.
Experiência Saletina

“Q

uando começou o ano decidi me juntar aos leiguinhos com a expectativa
de me relacionar mais com a Igreja. Depois de
um tempo percebi que fui mais além do que
isso, pois tivemos atividades e experiências que
mexeram comigo, tanto emocionalmente como
psicologicamente e me deram uma lição de vida
para me tornar uma pessoa melhor, mais caridosa e que pensa no próximo.
Das experiências mais marcantes que tivemos, a que eu mais gostei foi a do Master Chef,
quando fizemos um Café da Manhã para entregar aos moradores de rua, mas o melhor de
tudo isso foi o sentimento de aconchego que

senti ao fazer aquela refeição. Até parecia que
alguém querido queria me mostrar o meu caminho de felicidade, ao lado da Igreja e de Deus.
Também aprendi um pouco mais sobre Nossa
Senhora da Salette e, a partir de então, a respeito mais. Agora tenho prazer em ir à igreja
e servir a Deus, pois entendo muito mais a importância da Igreja. Por fim, este grupo, além
de me tornar uma pessoa melhor, me permitiu a
convivência com outras pessoas que ao longo do
tempo acabaram se tornando fundamentais para
minha vida e agora não consigo mais viver sem
elas e sem o grupo”.
João Vitor de Queiroz Almeida

ANDORRA
2206-4435
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Gotas de Espiritualidade Saletina

VÓS SOIS O SAL DA TERRA

É

impressionante a forma simples e didática que o Jesus
tinha para transmitir a mensagem a todo o povo. Jesus era o
exemplo vivo, pois expressava de
maneira pedagógica e prática, tudo o
que transmitia. Este é um momento
único para nos aprofundarmos em
seus ensinamentos.
“E Jesus, vendo a multidão, subiu
a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos.
E abrindo a sua boca, os ensinava,
dizendo: ‘Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o
reino dos céus; Bem-aventurados
os que choram, porque eles serão
consolados; Bem-aventurados os
mansos, porque eles herdarão a
terra; Bem-aventurados os que têm
fome e sede de justiça, porque eles
serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles
alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem
todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos,
porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da
terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para
nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos
homens’”. (Mt 5, 1-13)
Em outro momento, Nossa Senhora, em La Salette, falando a

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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Maximino e Melânia e tendo no
peito, um crucifixo vivo e resplandecente que era o filho Jesus, disse:
“Se meu povo não quer submeter-se,
sou forçada a deixar cair o braço de
meu Filho. É tão forte e tão pesado que não o posso mais suster. Há
quanto tempo sofro por vós! E vós
nem fazeis caso”.
Nos dias de hoje vivemos novos
tempos, com muitos caminhos; cada
vez são mais longos, sombrios e estreitos. A busca pelo que é novo, deslumbrante e fácil ao simples apertar
de um botão, nos fazem superar barreiras que foram construídas passo a
passo durante séculos. E aí reside o
grande perigo, causado pela falta de
equilíbrio que podem levar a caminhos sem retorno. Mas, ao mesmo
tempo e aí reside a diferença, existem pessoas que através dos ensinamentos de Jesus, continuam
incorruptíveis, inseridas nos ambientes, dando o tom da amizade
e grandeza de princípios e baseadas sempre na “temperança” dos
bons relacionamentos e hábitos.

PARA NOSSA REFLEXÃO
Três momentos nos lembram estes acontecimentos: Jesus falando aos discípulos há mais de dois mil anos; Nossa Senhora da
Salette há 171 anos e o momento atual. Somos, realmente, “Sal
da Terra e Luz do Mundo”? Estamos próximos ao Carnaval e
devemos estar bem preparados, orando e vigiando, para ultrapassarmos este momento e nos prepararmos para a Quaresma e
Páscoa.
Jorge Marquesi, Leigo Saletino

