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46ª ASSEMBLEIA ANUAL DOS
 MISSIONÁRIOS SALETINOS

Aconteceu entre 22 e 26 de janeiro passado no Instituto Salette, Curitiba (PR).

A CAMINHADA 
COMEÇOU...

Dom Sérgio de Deus, nosso Pastor, 
nos prepara para o Ano do Laicato e 
para o 1º. Sínodo da Arquidiocese de 
São Paulo.

QUARESMA
“A Quaresma deve ser para todos nós, 
a Igreja, um tempo da Graça!  É um 
tempo propício para a oração, a peni-
tência e a conversão”. Assim escre-
veu Para Marcos Almeida em seu 
Editorial deste mês.

LIVRO DO MÊS

“Formação Permanente – Acredita-
mos Realmente? – Esse é o título do 
livro indicado para este mês. Os do-
cumentos mais recentes da Igreja nos 
levam a proposta de formação perma-
nente.
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Editorial

Palavra do Reitor
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Pároco e Reitor

Queridos Irmãos e Irmãs!

Estamos iniciando o mês de feverei-
ro no qual celebraremos, na litur-

gia, a abertura do Tempo Quaresmal, 
no próximo dia 14, com a Quarta-Fei-
ra de Cinzas. A Quaresma deve ser 
para todos nós, a Igreja, um tempo da 
Graça!  É um tempo propício para a 
oração, a penitência e a conversão.

Não à toa aparecem 146 vezes na Bí-
blia a referência ao número 40; sejam 
elas no Antigo ou no Novo Testamen-
to. Entre elas, as que mais se destacam 
são os 40 anos de caminhada do Povo 
de Deus do Egito à Terra Prometida 
(escravidão e libertação) e os 40 dias 
que Jesus permaneceu no deserto, em 
jejum e oração. 

Poderíamos citar ainda os 40 dias do 
Dilúvio; os 40 dias que Jesus perma-
neceu na Terra, antes de seu retorno 
ao Pai. É significativo, que após um 
período de 40, sejam dias ou anos, há 

“Assim, não seremos mais crianças 
ao sabor das ondas, arrastados 

por todo vento de doutrina, ludibriados 
pelos homens e induzidos por sua astúcia 
ao erro”. (Efésios 4, 14)

Por que Salette apareceu e deu sua 
mensagem para duas crianças? Quan-
do se fala sobre fé, é necessário, mui-
tas vezes, que nos comportemos como 
crianças, na pureza, na inocência, na 
própria fé, na confiança em Deus e, 
muitas vezes, até na dependência de 
alguém que nos cuide e proteja.

Só não devemos parecer crianças no 
amadurecimento necessário para que 
compreendamos que a vida tem altos 
e baixos e sempre nos veremos em 
situações em que a fé que temos em 
Deus pode ser abalada e ficar frágil, 
a ponto de pensarmos em desistir, de 
acreditar que os ventos e tempestades 
não farão que nossa viagem perca o 
seu caminho e o seu destino.

Salette confiou a Maximino e Melânia 
uma mensagem destinada aos que 

não desistem e 
creem que a pu-
rificação cons-
tante de nossos 
s e n t i m e n t o s 
pode ser feita 
por meio da ora-
ção e da consis-
tência de nossa 
fé na Palavra de 
Deus.

No dia da aparição de Salette e hoje, a 
Palavra de Deus é um convite e uma 
advertência: não sejamos infantis na 
prática e vivência de nossa fé, nos dis-
tanciando das coisas de Deus por dar 
valor demais às coisas da Terra. 

Que o estudo constante e a persistên-
cia necessária para amadurecer nossa 
fé seja presença constante em nossos 
relacionamentos, pastorais, missas e 
comportamento de cristãos reais, que 
praticam sua fé com responsabilidade 
e consistência.

sempre algo de 
importante por 
acontecer. É, por-
tanto, um tempo 
de mudança, de 
novidade!

Que esse período, 
que vamos iniciar, 
seja para todos nós, também um tem-
po de mudança; Que vivido na fé e 
na espiritualidade, possamos celebrar 
logo em seguida, a Páscoa de Jesus e 
também a nossa, na firme esperança 
de que cada tempo quaresmal seja 
não apenas um tempo de mudanças 
de atitudes, gestos, mas também a 
confirmação da nossa esperança, na 
Páscoa definitiva. 

Aos que viajaram nesse período, bom 
retorno! Benvindos! Que, em Comu-
nidade e em família, vivamos mais 
um ano de Fraternidade e Paz.
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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

Dom Odilo convocou no 
ano de 2017 o 1o Sínodo 
da Arquidiocese de São 

Paulo, num momento de incerte-
zas e inseguranças na humanida-
de, onde muitas irmãs e irmãos 
tem perdido as esperanças, onde 
as injustiças e o empobrecimento 
atinge a muitos, especialmente aos 
nossos jovens. 

É nosso dever ir no encontro das 
necessidades e buscas atuais, co-
mungando a nossa fé, com novas 
linguagens e métodos, com pasto-
rais renovadas e igrejas mais aco-
lhedoras: onde Bispos, Padres, Re-
ligiosos e Religiosas e Batizados, 
consigamos em Cristo, renovar e 
oferecer vida nova ao mundo. Por 
isso o Sínodo, por isso a sua im-
portância, por isso precisamos de 
você. 

Neste ano, 2018, celebramos a se-
gunda etapa do Sínodo. Esta eta-
pa será celebrada em todas as pa-
róquias e comunidades de nossa 
Arquidiocese, envolvendo os Fiéis 
leigos, os Párocos, os Vigários pa-
roquiais, os Diáconos e os Consa-
grados.

Por que dedicar uma etapa do 
Sínodo sobre a Paróquia e as Co-
munidades? Porque a paróquia 
é o primeiro lugar concreto onde 
vivenciamos o nosso ser igreja. 

A CAMINHADA INICIOU...
A Paróquia é “o 
santuário onde os 
peregrinos sedentos 
vão se abastecer e 
renovar as energias 
para prosseguir a 
caminhada da vida 
espiritual, lugar de 
desenvolvimento 
e crescimento da 
vida cristã, espaço 
de vivência da Pa-
lavra, ambiente sa-
grado da busca do 
Pão vivo descido do céu para se trans-
formar em alimento necessário para o 
empenho que cada um de nós deve ter 
no compromisso com uma sociedade e 
um mundo mais justo, fraterno e soli-
dário”. (Papa Francisco, EG, 28)

Concretamente, em que consistirá 
o caminho sinodal nas paróquias? 
Dom Odilo nos auxilia a compre-
ender: os membros da Paróquias 
serão convidados a fazer uma reu-
nião mensal de grupo, seguindo o 
roteiro preparado pela Comissão 
de Coordenação Geral do Sínodo. 
Os encontros acontecerão de feve-
reiro até outubro. As reflexões dos 
grupos serão depois recolhidas e 
serão a base para a assembleia pa-
roquial do Sínodo, a ser realizada 
entre o final de outubro e o início 
de novembro.

Todos os mem-
bros da Paróquia 
são convidados 
a participar das 
reuniões men-
sais em grupo: 
Pastorais, Movi-
mentos, Serviços, 
Grupos de Nove-
na, Associações e 
Novas Comuni-
dades; as pessoas 
que não formam 
nenhum grupo 

específico não precisam ficar fora 
deste processo, podem se organi-
zar em pequenos grupos para con-
tribuir com o caminho sinodal na 
Paróquia.

Vamos participar, vamos fazer 
um grande movimento popular 
e de fé em favor de nossas Paró-
quias e Comunidades marcando 
presença ativa nas atividades do 
Sínodo. A contribuição de cada 
um de nós será importante por-
que a renovação da Paróquia e da 
Arquidiocese é essencial para que 
nossa Igreja, grande comunidade 
de muitas comunidades de discí-
pulos missionários de Jesus Cristo, 
possa realizar bem sua missão na 
cidade de São Paulo.
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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

LEIA A BÍBLIA

Chegou 2018, e quando 
as pessoas começa-

rão a ler a Bíblia e tomar 
conhecimento desse livro 
sagrado?

Já no primeiro século o 
apóstolo Paulo deu o se-
guinte aviso: “A palavra 
inspirada diz claramente que 
em tempos posteriores al-
guns se desviarão da fé, pres-
tando atenção a enganosas 
declarações inspiradas e a ensinamentos 
de demônios”. (1Timóteo 4, 1)

A Bíblia, que é a Palavra de Deus, não 
aprecia este ensinamento; ele se ori-
gina das antigas religiões falsas e das 
filosofias. Mas não estamos perdidos, 
Jesus disse: “Vocês conhecerão a ver-
dade e a verdade os libertará”. (Jo 8, 
32) Quando estudamos as verdades 
da Bíblia, ficamos livres das práticas 
e ensinos errados de muitas religi-
ões, mas já nos livramos das falsas 
verdades adquirindo conhecimentos 
através da “Palavra de Deus” lidas na 
Bíblia.

Você quer ler a Bíblia? Como você 
pode gostar e aproveitar melhor o 

que lê? Crie um ambiente 
agradável. Tente achar um 
lugar tranquilo, sem coi-
sas que possam distraí-lo. 
Leia a Bíblia num lugar 
bem iluminado, arejado... 
tudo isso pode ajudar.

Prepare sua mente. A Bí-
blia é o livro que o nosso 
Pai Celestial nos deu. Por 
isso ao lê-la você precisa 
ser como uma criança que 

gosta de ouvir seu pai contar histó-
rias. Faça uma oração antes de ler. Na 
Bíblia encontramos os pensamentos 
de Deus. Por isso precisamos da ajuda 
Dele para entender o que lemos.

O Espírito Santo de Deus pode nos 
ajudar. Jesus prometeu o Espírito 
Santo aos que lhe pedirem (Lucas 11, 
13). Com o tempo o Espírito Santo vai 
abrir sua mente e você vai conseguir 
entender até mesmo “as coisas pro-
fundas de Deus” (1Cor 2, 10).

Estou pedindo a Deus em oração para 
que você encontre na leitura, a paz 
que necessitamos para viver melhor.

Mary Tapioca

DATAS MÓVEIS

Comumente muitas 
pessoas, cristãs ou 

não, católicos inclusive, as-
sociam as datas móveis do 
calendário civil como sen-
do consequência do Car-
naval. Mas é exatamente o 
contrário. O Tríduo Pascal 
é o centro do Ano Litúrgico 
e, portanto, é que determi-
na as datas móveis do nos-

ORIGEM 
DO NATAL

Agora que os agentes de pastorais 
e a maioria dos fieis de nossa 

comunidade retornam das merecidas 
férias, é bom rememorar a origem 
das festividades do Natal, tão abran-
gentes, calorosas e que acontecem no 
mundo todo. De todos os símbolos, 
tradições, comidas típicas de cada re-
gião, certamente, o Presépio é o que 
mais traduz importância para nós ca-
tólicos.

Reproduz o nascimento de Jesus. O 
primeiro a armar um presépio foi 
São Francisco de Assis, em 1223. As 
ordens religiosas se incumbiram de 
divulgar o presépio, a aristocracia in-
vestiu em montagens grandiosas e o 
povo assumiu a tarefa de continuar 
com o ritual.

O ciclo natalino inicia-se na véspera 
do Natal, 24 de dezembro, e vai até o 
dia de Reis, 6 de janeiro. Para acom-
panhar esse período, é preciso man-
ter a esperança e ter, acima de tudo, 
coragem de renascer mais uma vez 
com Jesus Menino; é um tempo de re-
flexão.

Redação

so calendário. Neste ano o 
Domingo de Páscoa cairá 
no dia 1º. de abril, e a partir 
dessa data é que são deter-
minadas as demais datas 
móveis, algumas retroce-
dendo e outras avançando 
a essa data: Carnaval, Cin-
zas, Ascensão do Senhor, 
Pentecostes, Santíssima 
Trindade e Corpus Christi.
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Chapel News
Página quase independente; diferente, que é da gente. Leia e passe para frente!

Ensinava um antigo professor de Teo-
logia de que “Dogmas são verdades 

de fé”. Diferentemente das aparições de 
Nossa Senhora, ainda que reconhecidas 
pela Igreja, nas quais podemos ou não 
acreditar, dependendo de nossa informa-
ção ou devoção. Em relação aos dogmas 
isso não acontece: Devemos acreditar 
neles, sempre. Nossa Igreja tem algumas 
dezenas de dogmas, dos mais variados ti-
pos ou classificação. Em relação à Nossa 
Senhora, os dogmas são quatro: Mãe de 
Deus, Virgindade de Maria, Imaculada 
Conceição de Maria e Assunção de Ma-
ria.

Maria, Mãe de Deus 
– Durante aproxima-
damente quatro sécu-
los nossa Igreja discu-
tiu o assunto. Muitos 
diziam: Se é mãe do 
Filho, como pode ser 
Mãe do Pai? Durante 
o Concílio de Éfeso, 
em 431, finalmente, 
deu-se um basta a essa discussão e foi 
proclamado o Dogma de Maria, Mãe de 
Deus: “Jesus é plenamente homem e 
plenamente Deus. Maria foi Mãe deste 
Deus feito homem, que é Jesus, assim, 
Maria é Mãe de Deus”. 

Agradecemos à administração da Capela Santa Cruz pela cessão do espaço desta página 
para republicarmos o artigo sobre Dogmas Marianos, publicado neste Informativo na edição 
de fevereiro de 2014, dado o oportunismo do tema. A partir do próximo mês a Capela – a 
“velhinha mais bonita de São Paulo” – volta a ocupar seu espaço de direito.

DOGMAS MARIANOS
Virgindade de Maria – O 
CIC – Catecismo da Igreja 
Católica afirma a “real e per-
pétua virgindade de Maria, 
antes, durante e depois do 
nascimento de Jesus”. Desde 
os primórdios de nossa Igreja 
se tinha isso como verdade; 
entretanto, de vez em quando, 
surgia algum questionamen-
to a respeito. Finalmente, o Concílio de 
Trento (1548-1563), mais precisamente 
em 1555, definiu dogmaticamente: “Ma-
ria concebeu Jesus virginalmente, deu à 
luz virginalmente e permaneceu virgem 
durante toda sua vida”.

Imaculada Conceição de Maria 
– Se é para ser Mãe de Deus, tem 
que ser imaculada. Certamente 
esse foi o espírito que norteou a 
decisão do Papa Pio IX ao de-
cretar o Dogma da 
Imaculada Conceição 
de Maria: Maria con-
cebeu sem qualquer 

mancha de pecado original, 
foi preservada do pecado 
desde sempre: “Ave, sempre 
cheia de graça”, como disse 
o Anjo Gabriel. Nossa Igreja 
reverencia essa decisão, ce-

lebrando a festa no dia 8 de 
dezembro, data em que foi 
instituído o dogma, em 1854.

Assunção de Maria – Que 
fim teve Maria, Mãe de Deus, 
Mãe da Igreja e nossa Mãe? 
Ao contrário do que aconte-
ceu com os apóstolos, que se 
tem relatos de suas mortes e 

constatações de 
seus restos mor-
tais, não se tem 
sobre o fim de 
Maria. Em seu 
pronunciamento, 
a 01 de novem-
bro de 1950, atra-
vés da Constitui-
ção Munificen-
tissimus Deus, 
o Papa Pio XII 

proclamou: “... declaramos e 
definimos ser dogma divina-
mente revelado que a Imacu-
lada Mãe de Deus e sempre 
Virgem Maria, terminado o 
curso de sua vida terrena, 
foi assunta de corpo e alma à 
glória do céu”.

Redação
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Comunidade em Revista

GRUPOS DE CANTO

Mais uma vez os inte-
grantes dos diversos 

grupos de canto aqui da 
Paróquia se reuniram, vi-
sando principalmente, um 
caminhar junto, dentro dos 
anseios da comunidade e 
da orientação da Igreja em 
relação aos cantos e aos 
tempos litúrgicos. A mú-

sica é também um instru-
mento de evangelização. O 
encontro ocorreu no dia 14 
de janeiro entre a Capela 
da Ressurreição e o Salão 
Paroquial. A palestra abor-
dando o tema “A Importân-
cia do Ministério de Canto” 
foi proferida pelo Maestro 
Enzo Bertolini.

RETIRO DOS MISSIONÁRIOS SALETINOS

No período de 17 a 21 de janeiro passado nossos 
Missionários Saletinos participaram do Retiro 

Espiritual que acontece anualmente por essa época. 
Foi um período de reflexão e com muita espiritua-
lidade, preparando nossos Missionários para a As-
sembleia Anual e para a segunda parte do Capítulo 
Provincial.

ASSEMBLEIA ANUAL

Na sequência do Retiro 
Anual aconteceu a 46ª. 

Assembleia Anual dos Mis-
sionários Saletinos aqui no 
Brasil, no período de 22 a 26 
de janeiro. Sob a condução 
do novo Conselho Provin-
cial – eleito para o triênio 
de 2018-2020 – os Missio-
nários Saletinos fizeram a 
avaliação das realizações e 
atividades de um passado 
recente e começaram a pro-
jetar o futuro da Província. 
Foram acolhidos os novos 
sacerdotes, ordenados en-
tre o final do ano passado 
e o início deste ano:... Al-
guns Missionários saleti-
nos foram designados para 
missões novas: Padre Ede-
gard Silva Júnior deixou 
a função de Coordenador 
Provincial e foi cumprir sua 
nova missão em Moçambi-
que, juntamente com Padre 
João Holek e o Padre ..., de 
Angola. Outros missioná-
rios também foram transfe-
ridos. Aqui em São Paulo, a 

REUNIÃO SEMESTRAL DA COORDENA-
ÇÃO NACIONAL DOS LEIGOS SALETINOS

A nova Coordenação Na-
cional dos Leigos Sale-

tinos, eleita em novembro 
de 2017, se reuniu no Ins-
tituto Salette, em Curitiba 
(PR), entre os dias 24 e 25 de 
janeiro. Na oportunidade, 
fizeram avaliação do triênio 
anterior e projetaram as ati-
vidades para o período de 
2018-2020. A Coordenação 
Nacional dos Leigos Sale-
tinoos é representada por: 
Vilmari Aparecida Pedrozo 

(Coordenadora); Luís Bucci 
(Vice Coordenador); Elisa-
bete (Secretária); Maria Au-
xiliadora Maciel de Sousa 
(Tesoureira); Fernando Bra-
cht (Coordenador Regional 
– Sudeste); Lindamir de 
Fátima Varela (Coordena-
dora Regional – Sul); Car-
los Gaiotti (Coordenador 
Regional – Centro-Oeste) e 
Fabiana dos Santos Barreto 
(Coordenadora Regional – 
Nordeste).

Paróquia Nossa Senhora do 
Carmo tem um novo Páro-
co: Padre Joseval.... O Irmão 
Flávio Jardim da Silva volta, 
e assume a missão de Mes-
tre Formador na Casa de 
Formação, juntamente com 
Padre Bolívar Hauk. Padre 
Jean deixou a Casa de For-
mação e seguiu para Caldas 
Novas, em substituição ao 
Padre Ildefonso Salvadego, 
novo Coordenador Provin-
cial. Durante a Assembleia, 
onze estudantes saletinos 
fizeram seus primeiros vo-
tos de castidade, pobreza e 
obediência. Outros quatros 
estudantes iniciarão seu 
noviciado em Marcelino 
Ramos (RS). Padre Ático 
Fassini seguiu diretamente 
de Curitiba (PR) para Mar-
celino Ramos, onde inicia-
rá o ano de formação para 
os noviços (lá ficando por 
duas semanas) e retornan-
do em seguida aqui para o 
Santuário Salette.
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Dia 27/01

Dia 28/01

LEIGOS SALETINOS – COORDENAÇÃO 
INTERNACIONAL

No III Encontro Interna-
cional de Leigos Sale-

tinos, ocorrido em outubro 
de 2016, o Conselho Geral 
dos Missionários Saletinos 
aprovou a criação da Coor-
denação Internacional dos 
Leigos Saletinos, cujo man-
dato coincide com o manda-
to do próprio Conselho Ge-
ral. Essa Coordenação Inter-
nacional é composta pelos 
Coordenadores Nacionais 
das diversas Províncias e 
Regiões da Congregação 
saletina. O Conselho Geral 
indicou o Sr. Mario Apone 
para coordenar essa equipe 
internacional. Na sequên-
cia das reinvindicações dos 

MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS

Um grupo de Itape-
tininga, interior de 

São Paulo, visitou nosso 
Santuário nesse dia. Esse 
movimento foi criado re-
centemente no Estado do 
Espírito Santo pela Sra. 
Ângela Abdo e se espa-
lhou por diversos Esta-
dos brasileiros e já tem 
ramificações em alguns 
países. As lideranças do 
Movimento escolheram 
Nossa Senhora da Salette 
como sua Padroeira. Pa-
dre Daniel Aguirre, Rei-
tor do Santuário Diocesa-
no de Nossa Senhora da 
Salette, em Caldas Novas 
(GO) foi designado pelo 
Conselho Provincial, du-
rante a Assembleia Anu-
al dos Missionários de 
Nossa Senhor da Salette 
como Diretor Espiritual 
do Movimento. Em con-
junto com a Sra. Ângela 
Abdo, Padre Daniel, es-
creveu um livro refletin-
do a mensagem de Nossa 
Senhora da Salette, que 
será publicado proxima-
mente. O grupo de fieis 

 REUNIÃO DA PASTORAL FAMILIAR 

Iniciando o ano, a Pastoral 
Familiar, com novos co-

ordenadores, reuniu-se no 
Salão de Festas do Santuá-
rio para um Café da Manhã 
e sua primeira reunião do 
ano. Para isso convidaram 
representes dos segmentos 
da Catequese (Familiar, 
Adultos e Jovens), do Batis-
mo e do Eixo do Anúncio. 
Durante a reunião foram 
explicitados os objetivos 
da Pastoral e a forma de 
atuação doravante. Houve 
remanejamentos internos, 
envolvendo as diversas 
equipes. Como ficou de-

que visitou nosso San-
tuário foi recepcionado 
pelos Leigos Saletinos. 
A comitiva chegou logo 
pela manhã no sábado, e 
visitou as dependências 
de nossa comunidade. 
Particularmente ficaram 
encantados com a Cape-
la da Ressurreição. Após 
o almoço participaram 
de uma palestra sobre a 
Aparição e Mensagem 
de Nossa Senhora da Sa-
lette. Depois rezaram o 
Terço no Altar dedicado 
à Nossa Senhora da Sa-
lette. Logo após partici-
param da Missa das 17h, 
presidida pelo Padre Lu-
ciano Batista e visitaram 
a Loja La Salette, retor-
nando em seguida para 
sua cidade. Padre Mar-
cos Almeida autorizou a 
criação de um grupo des-
se Movimento aqui no 
Santuário e que será co-
ordenado pelas Sras. Rita 
de Cássia Caldas e Lom-
bardi e Elisabete Teixeira 
dos Santos, que também 
é leiga saletina.

leigos saletinos durante o 
Encontro, o Conselho Geral 
também aprovou a parti-
cipação dos leigos saleti-
nos no Capítulo Geral, que 
acontecerá entre os meses 
de abril e maio próximos, 
na cidade de Termas do Rio 
Hondo, na Argentina. Dois 
leigos participarão do Ca-
pítulo Geral: Mario Apone, 
Coordenador Internacional 
dos Leigos Saletinos e An-
tonella Portinaro, Coorde-
nados Nacional dos Leigos 
Saletinos da Itália. Pela pri-
meira vez haverá a partici-
pação de leigos no Capítulo 
Geral dos Saletinos.

monstrado durante a expla-
nação, a Pastoral Familiar é 
uma pastoral de “entrada” 
e “saída”, muito mais do 
que “ficagem”, isto é, as 
pessoas são acolhidas pela 
Pastoral e são direcionadas 
à outras pastorais e movi-
mentos. Claro que para isso 
é preciso um grupo forte e 
coeso de agentes de pasto-
rais, capazes de executar as 
diversas atividades ineren-
tes ao grupo. A comunida-
de, certamente, rezará para 
que os objetivos traçados 
sejam alcançados.
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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

“Formação Permanente – Acreditamos 
Realmente? – O título do livro é uma 

pergunta que já nos deixa intrigado. Escrito 
por Amedeo Cencini, sacerdote e religioso 
canossiano, é Professor de Pastoral Vocacio-
nal e de formação ao discernimento da Uni-
versidade Salesiana, com vários livros publi-
cados. 

A pergunta do livro é cumulativa e suben-
tende outras: Em que consiste a formação 
permanente? Estamos vivendo-a de alguma 
forma? Nos interessa ou a percebemos domo 
indispensável? Consideramos que seja possí-
vel nas circunstâncias atuais? É possível cres-
cer por toda a vida? Cremos como indivíduos 
e como instituição? E outras que cada poderá 
formular durante sua leitura. 

Dom Francesco Lambiasi, que prefaciou o livro, afirma que: “Cencini acerta 
na mosca: ou formação permanente ou frustração permanente! Considero que havia 
necessidade urgente de um livro assim. Tenho certeza de que será útil para muitos”. 
Aqui no Brasil o livro foi editado pela Paulus e está à venda na Loja La Salette.

Os telejornais têm-se mos-
trado uma fonte inesgo-

tável para nossa Língua pá-
tria, proporcionando ótimas 
oportunidades de correção e 
revisão gramatical. Dias atrás 
um correspondente na Euro-
pa disse: “Conversei com um 
adido da Embaixada Brasileira 
em Paris e...” A notícia já per-
deu o interesse. Ora, o adido não é da 
Embaixada; ele é adido à Embaixada, 
quer seja em Paris, Moscou, Washing-
ton, ou seja, lá onde for.

Outra coisa, adido é nome que rege a 
preposição “a” e varia de acordo com 
o gênero, assim podemos construir 
corretamente, dizendo ou escrevendo:

PENSAMENTOS

“O diplomata Marcos Rezende foi no-
meado adido à Embaixada Brasileira 
em Lisboa”.

“A Sra. Maria do Rosário, adida cul-
tural à Embaixada Brasileira em Mon-
tevidéu, atendeu-nos prontamente”.

Ah! Língua Portuguesa, chamada 
pelo poeta de a “Última Flor do Lá-
cio”.

“Não se chega a Deus se não 
for por Jesus Cristo, e não se 
chega a Jesus Cristo se não 
for por meio de Maria”. (San-
to Afonso Maria de Ligório)

“Quanto mais o homem se 
afasta de Deus, mais ele se 
aproxima do nada”. (São To-
más de Aquino)

“Não há santo sem pecado, 
nem pecador sem futuro”. 
(Papa Francisco)

“Quanto mais as trevas pa-
recem crescer, mais perto 
Deus está de nós”. (Padre 
Pio)

“Pregar o Evangelho não é 
para mim motivo de glória. 
É antes uma necessidade 
para mim, uma imposição. 
Ai de mim se eu não pregar o 
Evangelho”. (1Cor 9, 16)

“Uma Igreja sem Maria é um 
orfanato”. (Irmão Emerson 
Aguiar, seminarista saletino)
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Santos do Mês Gizela

Dia 19

Dia 27Dia 22

 SÃO CONRADO DE PLACÊNCIA

Conrado era casado e vivia na ci-
dade de Placência, Itália. Certo 

dia, quando caçava lebres e faisões, 
causou acidentalmente um incêndio 
que provocou grandes danos. Para es-
capar à justiça ele fugiu, mas ao saber 
que um inocente foi condenado em 
seu lugar, apresentou-se, confessou 
sua responsabilidade e ofereceu todos 
os seus bens para pagar os prejuízos. 
Sua esposa o abandonou e se retirou 
para um mosteiro. Pobre e abandona-
do pela esposa, Conrado também in-

SANTA MARGARIDA DE CORTONA

Margarida 
n a s c e u 

em 1247, em 
Alviano, Itália. 
Ficou órfã de 
mãe e foi cria-
da pelo pai e 
pela madrasta. 
Tornou-se uma 
linda jovem, 
conquistou o 
coração de um 
jovem rico com 
quem viveu amasiada por 
nove anos. O jovem foi as-
sassinado e Margarida só 
encontrou seu corpo gra-
ças a sua cachorrinha de 
estimação, que indicou o 
lugar do crime. Diante da 
visão da fragilidade huma-
na, ela tomou consciência 
das futilidades de sua vida. 
Mudou-se para Cortona e 

SÃO GABRIEL DE NOSSA SENHORA  
DAS DORES

Fr a n c i s c o 
P o s s e n t i 

nasceu em As-
sis, Itália, em 
1838. Órfão de 
mãe aos quatro 
anos foi para 
Espoleto, onde 
viveu até os 18 
anos. Lá estu-
dou em Instituição Marista 
e Colégio Jesuíta. Em 1856 
ingressou na Congregação 
da Paixão de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, os Passionis-
tas, fundada por São Paulo 
da Cruz. Sua espiritualida-
de foi marcada fortemente 

gressou num Convento 
da Ordem Terceira de 
São Francisco. Contu-
do, Conrado era muito 
bom e piedoso. Em 1343 
chegou a Siracusa e se 
estabeleceu na cidade 
de Noto. Foi morar em 
uma cela ao lado da 
Igreja do Crucifixo. Sua 
fama de santidade cres-
ceu tanto que as muitas 
visitas perturbavam 

sua vida de oração. 
Assim, frei Conrado 
partiu para a solitária 
gruta dos Pizzoni, de-
pois chamada de gruta 
de São Conrado, onde 
viveu por 40 anos em 
oração e penitência.  
Morreu no dia 19 de 
fevereiro de 1351 e foi 
sepultado entre as es-
plêndidas igrejas de 
Noto.

lá recebeu o 
sacramento da 
Reconciliação. 
Depois da con-
versão, através 
da penitência, 
a vida de Mar-
garida foi uma 
luta constante 
para a santi-
dade. Dormia 
no chão, fez de 
uma pedra seu 

travesseiro e se alimentava 
apenas de pão e água. Por 
três anos viveu em retiro e 
penitência. Quando entrou 
para a Ordem Terceira, le-
vou uma vida de extrema 
austeridade. Purificada e li-
berta do domínio dos erros, 
Santa Margarida de Corto-
na morreu em 22 de feverei-
ro de 1297.

pelo amor a 
Jesus Crucifi-
cado e a Nossa 
Senhora das 
Dores e, em ho-
menagem a ela 
adotou o nome 
de Gabriel de 
Nossa Senho-
ra das Dores. 

Morreu no dia 27 de feve-
reiro de 1862 com 24 anos 
de idade. Foi beatificado 
pelo Papa Pio X em 1908 e 
canonizado em 1920 pelo 
Papa Bento XV.  Em 1926 o 
Papa Pio XI o nomeou o co
-patrono da Ação Católica.
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES  
EM FEVEREIRO

01    Pedro Vieira Lima
02    Makoto Katsura
        Regina Celia Teles Pires
        Roseli Aparecida Marcos Gavaldão
        Joaquim Celso Pinheiro
        Manoel Lima da Silva
03    Ana Lucia Arruda Pedrosa
        Rosana Ragazzi Rodrigues
04    Maria de Fátima da Cruz Torres
        Suely Cestari
05    Sumiko Takiguti
06    Luiz Saula
        Marlene de Lourdes J. Napolitano
        Ana /Wilma Landi de Carvalho
        Paulo Cesar Pereira Valente
07    Nelson Herrera
        Nubia Gomes S. Andrade
08    Elma Santos Almeida
        Gersonito Pereira Saldanha
        Wilson da Cruz Ávila
        Alessandra Delfino Cruz
        Priscila Lopes Vieira
        Sandra Maria Alvim Passos
09    Eraldo Ferreira dos Santos
10    Oswaldo Carvalho Ferraz
        Marcos Pereira de Alencar
11    Celeste de Deus Leite
        Joyce de Lourdes Morais
12    Claudete Alves Correa de Freitas
        Luzia Puccetti Martins
        Maria de Lourdes C. Ricetti
        José Paulo Marin
13    Mauricio David M. das Neves
        Carmem Bim Sarmenho
        Miriam Lima Araújo
        Margarida Sarafian Aristakessian
15    Marcelo Delfino Cruz
        Leonardo Gimenes Sgubin
16    Isaura Natalle Hirsehorn
        Alda de Jesus Alexandre
17    Aurora dos Santos de Souza
        Diva Sanches Sevalhos
19    Marcelo Neuben Boltini
19    Francisco Denig
23    Datil Antunes de Carvalho
24    Shirlei Ferreira
26    Padre Luciano Batista
27    José Odílio Delfino Cruz
28    Andréa de Castro Correa

Capela Santa Cruz
06    Ana Wilma L. de Carvalho
10    Maria Luísa Cardoso Pacheco
        Osvaldo Carvalho Ferraz
12    Elcio Valentini Reis
        Maria Eugênia Arroyo
        Yara Pereira Rondon
13    Antonio Costa Neto
15    Edilene de Cássia Franco
19    Gilberto Andrade Lourenço
24    Daniel Maria Ferreira
26    Homero Parenti Neto

Muitos padres e também fiéis 
católicos acham difícil falar 
sobre este assunto, princi-

palmente por causa das deturpações 
que tantos ditos “pastores” – na ver-
dade autênticos “mercadores da fé” 
– vêm promovendo nos últimos anos, 
usando de meia dúzia de passagens 
bíblicas como armas para extorquir 
e explorar pessoas simples e sem ins-
trução. De fato é muito simples usar 
textos isolados da Bíblia para justifi-
car qualquer ideia, e o próprio Sata-
nás usou das Escrituras para tentar 
nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: 
“Está escrito...” (Mt 4,1-11, Mc 12,13 
e Lc 4,1-13). Assim enriquecem, cada 
vez mais, os falsos profetas. O signi-
ficado verdadeiro do dízimo, porém, 
é justo e verdadeiramente cristão. 
Nos tempos do Antigo Testamento, a 
Lei de Moisés prescrevia o pagamen-
to obrigatório de 10% dos rendimen-
tos do fiel (pagos na forma de bens 
e mantimentos, principalmente pro-
dutos agrícolas) para manter a tribo 
de Levi e os sacerdotes, responsáveis 
pela manutenção do Tabernáculo e 
depois do Templo, já que eles não ti-
nham direito a heranças e territórios. 
Esses mantimentos eram também 
usados para assistir aos órfãos, viúvas 
e pobres em suas necessidades. De-
pois da destruição do Templo (no ano 
70 d.C), a classe sacerdotal e os sacrifí-
cios cessaram, e os rabinos passaram a 
recomendar que os judeus prestassem 
auxílio aos mais necessitados.

Por ser Cristo o Supremo Sacerdote, 
consumou o sacerdócio levítico com 
todas as suas leis, dízimos e costu-
mes, como esclarece o Apóstolo São 
Paulo na Carta aos Hebreus (Hb 7,1-

DIALOGO COM O DIZIMISTA

28): “Com efeito, mudado o sacerdócio, 
é necessário que se mude também a lei” 
(Hebr 7, 12). Mais adiante, o mesmo 
santo Apóstolo arremata: “Com isso, 
está abolida a antiga legislação, por causa 
de sua ineficácia e inutilidade” (Hb 7,18).

Hoje, o dízimo é uma doação regular e 
proporcional aos rendimentos do fiel, 
que todo batizado deve assumir. É an-
tes de tudo uma grande graça, pois é 
uma forma concreta que o cristão tem 
para manifestar a sua fé em Deus e 
o seu amor ao próximo, já que é por 
meio dele que a Igreja se mantém em 
atividade, sustenta seus trabalhos de 
evangelização e realiza muitas obras 
de caridade e assistência aos menos 
favorecidos. Pelo dízimo, podemos 
viver as três virtudes mais importan-
tes para todo cristão: a Fé, a Esperan-
ça e o Amor-caridade, que nos levam 
mais perto de Deus. O dízimo é um 
compromisso. Representa a nossa 
vontade de colaborar, de verdade, 
com o Projeto Divino neste mundo.

A palavra “dízimo” significa “décima 
parte”, e a sua origem está nos 10% 
que os judeus davam de tudo o que 
colhiam da terra com o seu trabalho. 
Também hoje todos são convidados a 
oferecer, de fato, a décima parte da-
quilo que ganham, mas isso não é um 
preceito: ninguém é obrigado e nin-
guém deve ser constrangido a fazê-lo. 
O importante é entender que o dízi-
mo não é esmola. Deus, que jamais 
nos priva da nossa liberdade, merece 
a doação feita com alegria. - O que 
é doado de boa vontade faz bem a 
quem dá e a quem recebe!

(Texto retirado da Revista de Teologia – Cate-
quese – Doutrina, O Fiel Católico)
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2206-4435

ANDORRA

O cartaz da Campanha da Fraternidade 
2018 mostra um grupo de pessoas de 

diferentes idades e etnias de mãos dadas, 
representando a multiplicidade da socie-
dade brasileira. Especialmente no Ano do 
Laicato o convite é para refletir sobre a 
problemática da violência, particularmen-
te em como superá-la.

Segundo o secretário-executivo das Cam-
panhas da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), padre Luís Fernan-
do da Silva, as pessoas que nele formam 
um círculo e unem as mãos indicam que 
a superação da violência só será possível 
a partir da união de todos: “A violência 
atinge toda a sociedade brasileira em 
suas múltiplas esferas, o caminho para 
superar a violência é a fraternidade entre 
as pessoas que se unem para implementar 
a cultura da paz”.

A escolha do Cartaz foi feita em duas eta-
pas. A primeira foi aberta à participação 
da população que pôde enviar sugestões 

LEIGOS SALETINOS MIRINS... LEIGUINHOS

Eu quis ser leiguinha mi-
rim porque meus pais me 

incentivaram, uma vez que já 
tinha feito a minha primeira 
Comunhão e o grupo dos lei-
guinhos me ajudaria a perse-
verar até a Crisma.

Aprendi muito obre Nossa Se-
nhora da Salette, conheci mui-
tas pessoas e com o tempo fui 
fazendo novas amizades. Os 
coordenadores me ajudaram 
na vida espiritual e a ter mais 
conhecimento sobre as coisas 
de Deus e da Igreja.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018
de arte por meio de um 
edital aberto ao públi-
co e a segunda passou 
pela avaliação do Con-
selho Permanente da 
CNBB.

Com o tema “Frater-
nidade e superação da 
violência”, a CF 2018, 
além de mapear a vio-
lência, colocará tam-
bém em evidência as 
iniciativas que existem 
para superá-la, bem 
como despertar novas 
propostas com esse objetivo. “A Igreja no 
Brasil escolheu o tema da superação da 
violência devido ao crescimento dos índi-
ces de violência no Brasil. Esse tema já 
foi discutido na década de 80, num con-
texto em que o país vivia a recessão mi-
litar e dentro desse contexto foi possível 
mapear diversas formas de violência”, 
afirma padre Luís.

Ele explica ainda que 
o lema da CF: “Vós 
sois todos irmãos” foi 
extraído do capítulo 23 
do Evangelho de São 
Mateus, no qual Jesus 
repreende os fariseus e 
mestres da lei por suas 
práticas não serem co-
erentes com os seus 
discursos: Os fariseus 
e mestres da lei valo-
rizavam a sociedade 
hierarquizada. Jesus 
propõe-lhes então um 
novo modelo mais co-

munitário e fraterno: “Vós sois todos ir-
mãos”.

“O lema da Campanha da Fraternidade 
2018 é um convite para a superação da 
violência por meio do reconhecimento de 
que cada pessoa humana é irmão, e se 
assim o é, não se pode deferir contra ele 
atos de violência”, finaliza padre Luís.

O que eu fiz como leiguinha 
durante o ano passado:

Quando eu entrei nos lei-
guinhos, os coordenadores 
me ensinaram sobre Nossa 
Senhora da Salette, fomos 
visitar a torre da igreja onde 
ficam os sinos e explicaram 
sobre os dois videntes, Ma-
ximino e Melânia.

Em maio fomos à Basílica 
de Nossa Senhora Apareci-
da e ao local onde fica a sua 

imagem.

Participamos do Master Chef Mirim, 
onde fizemos quitutes para os pobres que 
precisam de ajuda e depois entregamos a 
eles, por estarem em situação de rua.

Ao ajudar nas barracas da Festa de Nossa 
Senhora da Salette e da quermesse, assim 
como na cantina da igreja, fui conhecendo 
melhor os leiguinhos, seus pais e outras 
pessoas.

Muito obrigada pela paciência que ti-
veram e pela boa vontade de ensinar as 
coisas de Deus para a gente. Foi um ano 
maravilhoso!

Aline São Félix Baptista
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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

Pesquisa e compilação:  Jorge Marques, Leigo Saletino

 “SALETTE: SIGNIFICADO DA
 CRUZ, MARTELO E TORQUÊS”

A Senhora era alta e toda de luz. 
Vestia-se como as mulheres da 

região: vestido longo, um grande 
avental, lenço cruzado e amarrado 
as costas, touca de camponesa. Ro-
sas coroando sua cabeça, ladeando 
o lenço e ornando seu calçado. Em 
sua fronte, a luz brilhava como um 
diadema. Em seus olhos havia lágri-
mas que rolavam pelas faces. Sobre 
os ombros carregava uma pesada 
corrente. Uma corrente mais leve 
prendia sobre o peito um crucifixo 
resplandecente, com um martelo de um lado, e de outro 
uma torquês.  

Qual é o significado do martelo e da torquês?

A pesada corrente sobre meus ombros simboliza a miséria 
e o pecado do meu povo!  É como se eu estivesse acor-
rentada por aquilo que aprisiona meus filhos. A corrente 
menor, ao redor do pescoço, sustinha um Crucifixo, res-
plandecente de luz, o ponto mais luminoso do globo de 
fogo que as crianças viram. Essa luz não produzia sombra 
alguma. Os braços do crucifixo carregam os instrumentos 
da Paixão: o martelo, símbolo dos pecados da humanida-
de, que pregam cravos em meu Filho Jesus, crucificado. A 
torquês simboliza a oração, a conversão e a libertação, que 
serviu para tirar Jesus da cruz.   Cada vez que um coração 
se volta para Deus, um cravo é tirado de Jesus crucificado. 
A humanidade está sempre diante do martelo e do alicate. 

Na aparição e sobre o peito, Nossa Senhora trazia uma 
Cruz com um “Cristo vivo” – conforme comentário feito 
pelos videntes. Maria nos ensina com este gesto, que deve-
mos sempre acolher e carregar um “ Cristo vivo em nossas 
vidas “, como prova de sua imortalidade e ressurreição.

As lágrimas, fruto de sua tristeza, caíam sobre o crucifica-
do “vivo” e ali permaneciam. Nossa Senhora nos ensina 
que Jesus Cristo, com este gesto aceitou e acolheu o nosso 
sofrimento, como sendo o seu sofrimento, como o sofrido 
na cruz.

O PAPA JOÃO PAULO II, RECORDA 
DE MARIA EM LA SALETTE.

Mãe do Salvador, Mãe da Igreja, Mãe dos homens, 
Maria acompanha todos na peregrinação da vida. 

Maria, Mãe cheia de amor, em La 
Salette manifestou a sua tristeza pe-
rante o mal moral da humanidade. 
Através de suas lágrimas, ela ajuda-
nos a discernir melhor a dolorosa 
gravidade do pecado e da rejeição 
a Deus, mas também a fidelidade 
apaixonada que seu Filho tem para 
com os seus filhos. Ele que é o Re-
dentor, cujo amor é ofendido pelo 
esquecimento e pela recusa. 

Nossa Senhora, ao fazer-se contem-
plar, trazendo sobre si a imagem de 

seu Filho crucificado, mostra que associada à obra de sal-
vação, ela se compadece das provas dos seus filhos e sofre 
quando os vê afastarem-se da Igreja de Cristo, a ponto de 
esquecer ou rejeitar a presença de Deus na sua vida e a 
santidade do seu nome.

A   irradiação do acontecimento de La Salette confirma 
bem que a mensagem de Maria não se encontra totalmen-
te no sofrimento expresso pelas lágrimas; a Virgem apela 
ao arrependimento; convida à penitência, à persistência na 
oração e, sobretudo, à fidelidade à prática dominical; ela 
pede que a sua mensagem chegue a todo o seu povo atra-
vés do testemunho de duas crianças. E com efeito, a voz 
deles far-se-á ouvir rapidamente.

As palavras de Maria em La Salette, devido a sua simpli-
cidade e rigor, conservam uma atualidade real, em um 
mundo que sofre continuamente por causa das guerras e 
da fome, e numerosas infelicidades que são sinais e, com 
frequência, consequências do pecado dos homens. Maria 
está presente na Igreja como no dia da Crucifixão, no dia 
da Ressureição e no dia do Pentecostes.  Em La Salette Ela 
manifestou de modo claro a assiduidade da sua oração 
pelo mundo. Ela jamais abandonará os homens que são 
criados à imagem e semelhança de Deus. (Carta de João 
Paulo II ao Bispo de Grenoble, em 06.05.1996, antecipan-
do os 150 anos da Aparição de Nossa Senhora da Salette).


