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PAPA VISITOU NOSSO PAÍS
Papa Francisco visitou nosso pais, em meio a manifestações 

de fé, não só dos jovens, mas de todos os cristãos.

JORNADA MUNDIAL 
DA JUVENTUDE

Cidade do Rio de Janeiro (RJ) recebeu 
cerca de 1,5 milhã de jovens de todo 
o mundo. Acompanhe como foi a 
participação de nosso jovens em 
terras cariocas.

GRUPO PEREGRINOS 
DE LA SALETTE

Mais uma vez acompanhados pelo Padre 
Marcos Queiroz, Reitor e Pároco do 
Santuário Salette de São Paulo (SP), o 
Grupo de Peregrinos saiu em peregrinação 
pela América do Norte.

AS REFORMAS 
ESTRUTURAIS E A FESTA 

DA SALETTE

Problemas relacionados com a parte estrutural 
atrasaram um pouco a conclusão das obras, 
mas, tudo se encaminha para que as áreas em 
reformas sejam disponibilizadas para a grande 
Festa da Padroeira deste ano.
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Finalizando a 
a p r e s e n t a ç ã o 

do 11º Plano de 
Pastoral, explicaremos 
como será dada sua 
implantação. Na 
reunião do CPP – 
Conselho Paroquial 
de Pastorais, realizado 
em 30/04/13, 

apresentamos formalmente uma síntese 
do conteúdo aos coordenadores e 
representantes das pastorais, movimentos 
e grupos da nossa comunidade. Após 
apresentação foi dada a palavra aos 
participantes para que opinassem. Na 
reunião do CPP, em 28/05/13, o Plano 
foi novamente abordado, estudado e 
trabalhado em grupos. Da mesma forma, 
cada coordenador deve ter levado o 
Plano ao conhecimento e estudo dos seus 
membros. 

Dentre os frutos dos trabalhos 
desenvolvidos pelas pastorais no CPP, e 
com seus respectivos membros, indicando 
ações para a evangelização na paróquia, a 
equipe de coordenação do CPP, juntamente 

com o seu Reitor, escolheu uma ou mais 
propostas de ação pastoral para cada 
Urgência Pastoral na Evangelização, 
que será enviada ao Setor Santana, que 
em assembleia setorial, definirá quais 
propostas de ação pastoral fará parte dos 
programas do Setor Santana. 

Os resultados da assembleia setorial serão 
encaminhados para a Região Episcopal 
Santana, que por sua vez definirá, em 
assembleia, quais programas devem 
nortear a ação evangelizadora da Região no 
período de 2013 a 2016. Como a premissa 
fundamental para a elaboração das 
propostas e seus respectivos programas 
é evangelizar bem e formar discípulos 
missionários conscientes, a conversão 
pastoral é necessária para realização dos 
objetivos. Por isso conclamamos a todos 
os envolvidos em nossa paróquia com o 
11º Plano de Pastoral, que se empenhem 
em cumprir todas as etapas dos programas 
apresentados; façam avaliação periódica 
e as correções necessárias para o êxito da 
empreitada. Boa sorte e sucesso a todos.

Queridos irmãos e irmãs, o mês 
vocacional vem chegando, mês que 

antecipa a Festa da Nossa Padroeira. Nesse 
mês, celebramos o chamado que Deus faz a 
cada um. Agosto é o Mês das vocações:  a 
vocação Sacerdotal, a vocação Matrimonial, 
a Vocação à Vida Religiosa e a Vocação 
Laical. 

Neste mês, também daremos abertura à 
Festa de Nossa Senhora da Salette, quando, 
no dia 19, iniciaremos nossos festejos que 
se estenderão até o final de setembro. O 
tema escolhido para a Festa da Salette deste 
ano, quer nos ajudar a refletir sobre a Fé 
e sua importância no cotidiano. Em cada 
noite da Novena queremos renovar a fé 
para que sejamos fortalecidos a enfrentar 
diversas situações e desafios que a vida nos 
apresenta. 

Por isso, participe da Novena de Nossa 
Senhora da Salette, procure reavivar esse 
dom que você recebeu dos seus pais, 
padrinhos, catequistas, esse dom que você 
recebeu da Igreja. A fé precisa ser alimentada 
com a Palavra, com os Sacramentos, com 
a vivência espiritual e com o testemunho 
edificador. 

Nesse Ano da Fé, devemos aproveitar 
para renovar a nossa Fé também com o 
testemunho dos santos de ontem e de hoje, 
com a vivência pastoral e eclesial e com o 
desafio de fazer com que possamos colocar 
em prática tudo o que acreditamos. 

Nossa Senhora, 
desde a 
Anunciação do 
anjo Gabriel, 
nos ensina que 
o Senhor faz 
m a r a v i l h a s . 
Acolhendo o 
Projeto de Deus 
e acompanhando 
Jesus em todos 
momentos até a 
cruz, a Mãe de Deus nos dá um testemunho de 
fé inabalável, corajoso, comprometido com 
a vontade de Deus. Maria viveu a tristeza do 
calvário e a alegria da Ressurreição porque 
sempre acreditou nas promessas de Deus. A 
fé inabalável de Maria a manteve sempre de 
pé, sua atitude foi sempre uma atitude de 
fé. Ela em nenhum momento duvidou da 
bondade de Deus, mesmo no momento de 
dor, soube confiar.

Em Salette, quando aparece chorando, ela 
confia a Maximino e Melânia sua mensagem, 
mas não só a eles, ela confia, a cada um de 
nós, a transformação de um mundo novo 
por meio da reconciliação, da justiça e da 
paz. Vivamos este mês renovando nossa 
fé com esperança no Cristo, com a força, a 
ternura e a firmeza de Maria, que em Salette 
nos anunciou a novidade da Vida Nova em 
Deus.
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Palavra do Pastor

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

vendas@tejo.com.br Rua Dr. Zuquim, 716 - Santana
www.interdroga.com.br

DISK ENTREGAS: 
11 2283-1184

D   R   O   G   A   R   I   A

Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo

Vigário Episcopal para a Região Santana

Estamos no metrô, no ônibus ou em 
casa ligados ao celular, à televisão, 

conectados à internet ou a outro meio 
de comunicação.  A conectividade 
facilitou muito o acesso à comunicação 
e à cultura, mas pode nos levar a viver 
mergulhados na cultura da distração, 
do imediato e daquilo que gratifica as 
necessidades momentâneas. O espaço 
para o silêncio, para a interiorização 
pode ficar muito limitado. 

Faltando espaço para o silêncio, para 
a interiorização, as perguntas sobre 
o sentido da vida, sobre o chamado 
de Deus e os questionamentos mais 
verdadeiros e autênticos podem ser 
frustrados, pois esta cultura tende a 
sufocar as consciências e impor um 
modelo de ser onde parece não existir 
vocação, não existir eleição, como se 
Deus não se importasse com nossa 
caminhada, nossa vida no presente e 
no futuro.

A comunidade de fé, comunidade 
profética, espaço de vida, tem a 
missão de testemunhar que existe 
uma vocação específica para cada 
pessoa, existe um sentido para a 
existência e a vida, um projeto de 
amor do Pai. “A vocação é o pensamento 
providente de Deus Pai sobre cada pessoa, 
como um sonho muito querido por Deus, 
porque a pessoa é muito querida por ele. 
Cada pessoa é chamada a exprimir um 
aspecto particular do pensamento do Pai. 
Nele, encontra seu nome e sua identidade; 
afirma e coloca em segurança a sua 
liberdade e originalidade” (Congresso 
Vocacional Europeu, n. 16).

O Beato João Paulo II, falando aos 

A CULTURA VOCACIONAL NA CULTURA DA DISTRAÇÃO!

p a r t i c i p a n t e s 
do Congresso 
V o c a c i o n a l 
Europeu, disse que 
a comunidade de 
fé, diante a cultura 
da distração, deve 
promover uma 
cultura vocacional 
junto às famílias 
e aos jovens. Ela é 
um componente da 
nova evangelização. 
É cultura da vida e 
da abertura para a 
vida, do significado 
do viver, mas 
também do morrer.

A cultura vocacional se refere, em 
particular, a valores ignorados pela 
cultura da distração, como a gratidão, 
o acolhimento do mistério, o sentido 
da incompletude do homem e junto 
da sua abertura ao transcendente, a 
disponibilidade a se deixar chamar 
por um Outro e interpelar pela vida, 
a confiança em si e no próximo, a 
liberdade de se comover diante do 
dom recebido, diante do afeto, da 
compreensão, do perdão, descobrindo 
que aquilo que se recebeu é sempre 
imerecido e excede à própria medida 
e fonte de responsabilidade para 
com a vida. Também faz parte dessa 
cultura vocacional a capacidade 
de sonhar e desejar grande, aquela 
admiração embevecida que permite 
apreciar a beleza e escolhê-la pelo seu 
valor intrínseco, porque torna a vida 
bonita e verdadeira, aquele altruísmo 
que não é somente solidariedade 

de emergência, 
mas que nasce 
da descoberta 
da dignidade de 
qualquer irmão.

É preciso que à 
cultura da distração, 
que corre o risco de 
perder de vista e 
de anular os sérios 
questionamentos 
no acúmulo das 
palavras, se oponha 
uma cultura capaz 
de encontrar 
coragem e gosto 
pelas grandes 
perguntas; aquelas 

relativas ao próprio futuro: de fato, 
são as grandes perguntas que tornam 
grandes até as pequenas respostas. Mas, 
depois, são as respostas pequenas e 
quotidianas que provocam as grandes 
decisões, como a da fé, ou que criam 
cultura, como a da vocação.

Assim, essa nova cultura será 
o verdadeiro terreno da nova 
evangelização, onde poderá nascer 
um novo modelo de homem e 
poderão florescer, também, nova 
santidade e novas vocações, porque 
a penúria das vocações específicas 
(as vocações no plural) é, sobretudo, 
ausência de cultura da vocação. (Cf. 
Documento final do Congresso sobre 
Vocações para o Sacerdócio e a Vida 
Consagrada na Europa Roma, 5-10 
maio 1997, ns 14-16).
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I
Pedras, Mármores e Granitos

Av. Luis Carlos de Laet, 272  - Horto Florestal - São Paulo - SP
www.itacaciopedras.com.br

Fones: 11 2990.6800 | 2952-7874
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Advocacia L. Saula

2206-4435

Preserve a Natureza
Use Pneus REMOLD.

PNEUS FOX
Fone: 4111.7108

ABERTURA OFICIAL – Segunda-feira – Dia 19 de agosto:
• Missas às 07h e 15h;
• Missa às 20h – com a Bênção das Equipes de Voluntários, Colaboradores, 

Padrinhos e Benfeitores e dos Leigos Saletinos.

NOVENA DA PADROEIRA – Entre os dias 20 e 30 de agosto, exceto nos dias 24 
e 25 de agosto.

ABERTURA DO MÊS FESTIVO – Domingo – Dia 01 de setembro:
• Carreata – após a missa das 09h, pelas ruas próxima do bairro e com final na 

praça da Feira do Jardim S. Paulo, com a bênção dos carros que participarem 
da carreata, dependendo de autorização dos órgãos governamentais;

• Divulgação pelas ruas do bairro através da Legião de Maria (Exploratio);
• Tarde com Maria – 15h – Apresentação de corais.

NOITE DE ADORAÇÃO – Sexta-Feira – Dia 06 de 
setembro – após a Missa das 19h30.

NOITES DE LOUVOR – Sexta-Feira – Dia 13 de 
setembro – após a Missa das 19h30.

NOITE DA ORAÇÃO – Terça-Feira – Dia 17 de 
setembro – 20h30.

MISSAS DO DIA 19 – Quinta-Feira - às 07h, 09h, 
12h, 15h (com Dom Sergio de Deus) e 20h.
Procissão – Domingo – Dia 29 de setembro – 16h 
(pelas ruas do bairro).

MONTAGEM E DECORAÇÃO DAS BARRACAS 
– entre os dias 02 e 06 de setembro.

Quermesse:
• 7 e 8 de setembro, das 17h às 22h;
• 14 e 15 de setembro, das 17h às 22h;
• 19 de setembro, das 07h às 22h;
• 21 e 22 de setembro, das 17h ás 22h;
• 28 e 29 de setembro, das 17h às 22h.

BINGO – em todos dos dias da Quermesse, exceto 
no dia 19 de setembro.

JANTAR PORTUGUÊS – Sábado – Dia 05 de 
outubro – 20h – Salão de Festas (Clube Arouca).

PROGRAMAÇÃO DA FESTA
Tema “Com Maria, Mãe da Salette, renovamos nossa fé” – tendo por inspiração o trecho da 2Tm 1, 6 
- Reaviva o dom de Deus que há em ti – a Festa da Padroeira deste ano terá a seguinte programação:
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Comunidade em Revista

Em consonância com a 
Comunidade Religiosa e 

com a Coordenação da Festa 
da Padroeira, foi decidido 
que, através da extração de 
Natal da Loteria Federal, no 
mês de dezembro próximo, 
será sorteado, a exemplo 
dos anos anteriores, um 
automóvel, zero quilometro, 
modelo March, da Nissan, 

COMUNICADO DO CPAE – CONSELHO 
PAROQUIAL DE ASSUNTOS 

ADMINISTRATIVOS E ECONÔMICOS

1.0, cinza metálico. Os 
bilhetes da rifa serão 
vendidos ao preço de R$ 
10,00 o bilhete, contendo (12) 
doze números cada bilhete. 
Esperamos a colaboração de 
todos na venda dos bilhetes. 
Os recursos arrecadados 
serão utilizados no plano de 
reformas em andamento.

O Grupo Peregrinos de La 
Salette, liderados pela 

D. Tonica e D. Sônia Paes, 
sob a liderança espiritual 
do Padre Marcos Queiroz, 
um grupo de trinta e duas 
pessoas, a maioria aqui da 
nossa comunidade, saiu em 
peregrinação pela América 
do Norte, visitando México, 
Estados Unidos e Canadá. 
A primeira parada foi na 
cidade do México, capital 
mexicana, onde visitaram o 
Santuário de Nossa Senhora 
de Guadalupe e a Catedral 
Metropolitana, logo no 
primeiro dia de visita.

PEREGRINAÇÃO
No momento de fechamento 
desta edição, o grupo se 
preparava para visitar outras 
pontos turísticos da capital 
mexicana e em seguida 
seguiram para Cancum, 
seguindo posteriormente 
para o Estados Unidos e 
Canadá. Nos Estados Unidos 
visitaram o Santuário de 
Nossa Senhora da Salette, em 
Attleboro, próximo a cidade 
de Boston. Certamente, no 
retorno a S. Paulo, o grupo 
terá muitas novidades a 
contar. Que façam uma boa 
viagem de retorno.

Como parte da Semana 
Missionária, em 

preparação a Jornada 
Mundial da Juventude, 
nossa comunidade acolheu 
um grupo de jovens, 
vindos de Madri, capital 
da Espanha. Esses jovens, 
com suas roupas coloridas, 
barulhentos, alegres e 
fieis, mudaram bastante a 

ALMOÇO COM OS JOVENS

rotina da comunidade, que, 
durante a semana é quase 
sempre muito calmo. De 
repente, a rotina foi embora, 
e o Santuário encheu-se 
de vida nova, com seus 
cantos, seu humor e sua fé. 
Almoçaram no Santuário, e 
depois seguiram para suas 
atividades religiosas e de 
lazer.

DIA DE SÃO CRISTÓVÃO  
BÊNÇÃO NOS CARROS

Nossos padres se revezaram 
durante o dia 25 de julho 
passado – Dia de São 
Cristóvão – para a bênção 
dos carros e motos que 
adentraram o pátio de nossa 
comunidade. Num dia muito 
frio, foi grande o número 
de fieis que passaram pelo 

Santuário, obtendo a graça 
da bênção de seus bens 
locomotivos. Além da bênção 
sacerdotal, receberam um 
santinho com as imagem 
e oração a São Cristóvão, 
oração que essa, de autoria 
do padre Bolívar Hauck, 
nosso Vigário Paroquial.
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Logo após a Festa da 
Padroeira, o CPAE vai estar 
aguardando as propostas 
de atividades pastorais de 
todas as pastorais, grupos 
e movimentos de nossa 
comunidade. Fica aqui 
a orientação e o convite 
para que as coordenações 

OCOMUNICADO DO CPAE – 
CONSELHO PAROQUIAL DE ASSUNTOS 

ADMINISTRATIVOS E ECONÔMICOS 

Em mais um comunicado, 
o CPAE nos faz um relato 

sobre o andamento das 
reformas estruturais. Tendo 
o projeto em mãos, foram 
contatadas as empresas para 
darem conta das reformas 
programadas. Infelizmente, 
dentro da margem de 
segurança de tempo 
disponível para início e 
término das obras, sendo que 
o término deveria ser antes da 
Festa da Padroeira deste ano, 
surgiram imprevistos que 
delongaram o término das 
obras. Houve necessidade 
de se reforçar as sapatas 
que sustentam as colunas 

do Salão de Festas, de um 
novo banheiro, no próprio 
Salão de Frestas, para uso de 
pessoas com necessidades 
especiais, da mudança da 
tubulação de gás, tudo isso 
para atender as exigências 
dos órgãos governamentais. 
Essas áreas, ainda que não 
tenham o acabamento final, 
estará liberadas para uso 
durante a Festa da Padroeira. 
A comunidade espera a 
compreensão de todos, 
além do apoio e esforços 
para o sucesso da Festa da 
Padroeira, posto que é do 
esforço individual que os 
objetivos serão alcançados.

Aos poucos, parte da 
comunidade vem 

retornando das férias de 
inverno.
Que bom que essa volta 

RETORNO DAS FÉRIAS
traz, em seu interior, força 
e estímulo a todos. A recém 
visita papal a nosso país deve 
servir de mola propulsora 
dos trabalhos pastorais.

JORNADA MUNDIAL DA 
JUVENTUDE

Liderados pelo 
Padre Guttemberg, 

acompanhados por alguns 
pais e mães, o grupo de 
jovens de nossa comunidade, 
seguiram, na segunda-
feira, dia 22 de julho, 
para a cidade do Rio de 
Janeiro. Junto com o grupo, 
seguiu a jovem Giovanna 
Guedes, a mais nova 
aquisição da Redação deste 
Informativo. Aproveitando 

seu envolvimento com 
o grupo e com a própria 
Jornada, Giovanna estreia 
nesta edição, fazendo 
uma espécie de diário dos 
fatos acontecidos durante 
essa semana missionária. 
Parabéns a Giovanna e a 
todos os jovens. No retorno 
a S. Paulo, a comunidade 
acolheu esses jovens, de 
abraços abertos, um gesto 
bem característico do Cristo 
Redentor, no Rio de Janeiro.

CALENDÁRIO PASTORAL
preparem suas atividades 
para o próximo ano, levando 
em conta o calendário, civil, 
o calendário religiosos e 
a realização da Copa do 
Mundo de Futebol, a realizar-
se no período de 12 de junho 
a 13 de julho do próximo ano.
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Língua Portuguesa

Livro do Mês

PÁGINA CULTURAL
HUMOR 

INTELIGENTE

Certa vês, durante um 
debate no Parlamento 
Inglês, enquanto o Primeiro 

Ministro Winston Churchill 
discursava, uma oposicionista 
do governo inglês, Lady Nancy 
Astor, pediu um aparte. Era do 
conhecimento público que o 
Primeiro Ministro não gostava 
de que o aparteassem. Mas, 
mesmo assim, concedeu o aparte à 
deputada oposicionista:

- Sr. Ministro, se Vossa Excelência 
fosse meu marido, eu colocava veneno 
em seu chá!

O Ministro, calmamente, tirou 
seus óculos e pronunciou no seu 
sotaque característico:

- Nancy, se seu fosse seu marido, 
tomaria esse chá com o maior prazer.

Erros comuns, no falar e no escrever, 
mostram desconhecimento de 
nossa Língua. Anote alguns 
exemplos, fáceis de recordar:

- Você pode ficar com “DÓ”, 
ou com “UM DÓ”, de alguém; 
mas, nunca com “UMA DÓ” 
de alguém. A palavra dó, no 
feminino, significa nota musical, 
lembra? Dó, ré, mi, fá, sol, la si...

- Se você estiver com muito calor, 
provavelmente irá “SUAR”, e não 
“SOAR”. Quem soa é sino!

- Moro numa casa “GEMINADA” 
(do Latim, germinare, que significa 

O tema de “O Enviado do Pai” é 
o eixo do Evangelho segundo 

João. A missão de Jesus na terra foi 
revelar o Pai; e, João condensa toda 
sua mensagem nisso: dar a conhecer o 
que é Deus. Deus quis mostrar o que 
Ele realmente é, Ele tem uma palavra 
que diz tudo, e essa palavra é Jesus. 

Foi escrito por José Conblin, 
sacerdote, Doutor em Teologia pela 
Universidade de Lovaina (Bélgica), 
que lecionou durante muitos anos no 
Equador, Chile e Brasil. Há vários anos 
reside no interior da Paraíba, de onde 
acompanha a caminhada de nossa 
Igreja, tem vários livros publicados 
no Brasil. Editado pela Paulus, está à 
venda na Loja La Salette.

duplicar). Nunca diga moro 
numa casa “GERMINADA”, que 
significa nascida, brotada.

- O peixe tem ‘ESPINHA” (espinha 
dorsal), e não ‘ESPINHO”; plantas 
tem “ESPINHO”.

TRAN IT
Portas e Potões Automáticos

Av. Gal. Ataliba Leonel, 1966

Santana  - Fone: 2979.731111

www.transite.com.br
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ANDORRA

Que tal seu anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!

Ainda é cedo para se ter uma real 
avaliação do que foi a estada do papa 

Francisco ao nosso país, no final de julho 
passado, por ocasião da Jornada Mundial 
da Juventude, na cidade do Rio de Janeiro 
(RJ).

Avaliação no sentido de se saber qual 
o resultado dessa sua visita; para onde 
vamos? O que faremos com esses jovens 
que estão retornando às suas casas, às suas 
comunidades? Que temos a oferecer-lhes? 
São perguntas simples, cujas respostas 
nem sempre são tão simples assim. 

Papa Francisco é o terceiro pontífice a nos 
visitar, no espaço de um pouco mais de 
trinta anos. Chega precedido pelo impacto 
de sua recém eleição e posse como o 
266º. Papa de nossa Igreja. Naquele 13 
de março, em frente à Praça São Pedro, 
encantou o mundo com seu jeito simples 
e modesto. Rejeitou o luxo, quebrou 
praticamente todos os protocolos e 
ganhou o coração dos fieis que lá estavam 
ou que simplesmente acompanhavam 
pela televisão.

Sua fala mansa, mas ao mesmo tempo 
revestida de coragem e fortaleza, mostra 
um homem cônscio de sua fé. Deu a 
impressão de que Deus teve um olhar 
diferente no momento de sua eleição, e 
ele tem correspondido a esse olhar divino 
com suas atitudes e palavras. E o que tem 
feito Francisco?

Tem sido um cristão a serviço da Igreja, 
da sua fé. Seus posicionamentos, através 
de aparições, declarações públicas ou 
homilias refletem um homem preocupado 
com o ser humano. Recentemente, 
condenou a postura de um sacerdote que 
recusara o batismo a uma criança filha 
de mãe solteira: “Ela só é mãe solteira 
porque teve a coragem de não abortar!”

O PAPA NO BRASIL
Penso que mudanças 
acontecerão em 
nossa Igreja; não 
as mudanças por 
conta de modismos; 
não as mudanças 
que contrariam 
os dogmas e as 
verdades que nossa 
Igreja acredita e 
ensina. Jamais, 
nossa Igreja aceitará 
o aborto, posto que 
é interrupção de 
uma vida; jamais 
aceitará a união civil 
entre pessoas de 
mesmo sexo como 
casamento, já que casamento para nós, 
católicos, é um sacramento. Nesses pontos 
vitais, a Igreja não mudará. Mas, há tanta 
coisa para ser revista, ser atualizada. E o 
papa Francisco, por sua formação e por 
suas atitudes, acena como possibilidade, 
o que é um tremendo avanço.

Sua chegada ao Brasil deu-se alguns dias 
após a onda de protestos que se alastrou 
por muitas cidades brasileiras. Temia-
se por sua segurança e dos visitantes da 
cidade do Rio de Janeiro. Felizmente, 
aconteceram alguns protestos pontuais, 
sem que a segurança do papa fosse 
ameaçada ou que muita gente saísse 
ferida durante as manifestações. Cumpriu 
a agenda exaustiva, sempre com um 
sorriso e um aceso de mão; não se cansou 
de beijar e abençoar as crianças que lhe 
foram apresentadas, desde sua chegada 
em 22 de julho, quando, por um erro dos 
condutores da comitiva, viu-se no meio 
de um engarrafamento no difícil trânsito 
carioca; nem isso tirou-lhe o humor.

Na terça-feira, sem agenda formal, 
dedicou-se aos momentos de oração e de 

conversa com alguns líderes católicos; 
na quarta-feira, embarcou de helicóptero 
para Aparecida (SP), onde celebrou 
missa no Santuário de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida, e na volta 
inaugurou uma ala para recuperação de 
dependentes químicos em um hospital 
da Zona Norte do Rio. Na quinta-feira, 
visitou a comunidade de Varginha, 
também na Zona Norte carioca e teve 
um encontro marcante com cerca de 
23 mil argentinos, e, à noite, desfrutou 
da vista da orla de Copacabana. Na 
sexta-feira, 5 jovens, sendo um italiano, 
um venezuelano e três brasileiros se 
confessaram com ele, e depois, centenas 
de voluntários participaram da encenação 
da Via Sacra, com cerca de 1,5 milhão 
de pessoas, acompanhando a encenação. 
No sábado e no domingo, esteve com os 
jovens em Guaratiba, subúrbio carioca, 
onde se realizou a Jornada Mundial da 
Juventude. A Bênção Francisco de todos 
nós.

Mario Apone
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Pilar Piñeiro
Psicóloga - CRP 06/61245

Área de atuação – Psicoterapia Cognitivo Comportamental
Adolescentes, Adultos e Casais

Ansiedade  •  Fobias   •   Depressão   •   Transtorno do Pânico
Estresse   • Dependência Química e Alcoólica- Especialista pela UNIFESP

Rua Voluntários da Pátria, 4370 – Sala 46 - Fone: 97666-6627 / 2283-5776
(Em frente ao Hospital Mandaqui, com estacionamento)

E-mail: pilarcoratolo@hotmail.com
R. Dr César, 324 

(e mais 4 endereços.)

CAMA – MESA – BANHO
Tudo para o seu artesanato com os melhores preços.

Fone: 11 2952-9799
www.sacariaourobranco.com.br

Santos do Mês Gizela

Dia 15

Dia 23

Dia 18

Isabel Flores y de Oliva nasceu 
na cidade de Lima, Peru, no dia 

20 de abril de 1586. Era a décima, 
dos treze filhos de Gaspar Flores 
e Maria de Oliva. À medida que 
crescia com o rosto rosado e belo, 
recebeu dos familiares o apelido 
de Rosa, foi como ficou conhecida. 
Rosa, desde criança, rezava e 
meditava muito e era dotada de 
dons especiais de profecia. Já 
adolescente, enquanto rezava 
diante da imagem da Virgem 
Maria, fez voto de castidade 
perpétua, apesar da oposição da 
família, que contava com sua ajuda 

SÃO TARCÍSIO

Tarcísio, vítima da 
perseguição do 

imperador Valeriano, 
foi mártir da Igreja 
dos primeiros séculos. 
A Igreja de Roma, 
no centro da cidade 
imperial, contava com 
cinquenta sacerdotes, 
sete diáconos e, mais 
ou menos, cinquenta 
mil fiéis. Tarcísio 
fazia parte dessa 
comunidade. Era 
acólito do papa Xisto 
II, ou seja, ajudava 
nos serviços secundários e na 
celebração eucarística. Durante 
o período das perseguições, os 
cristãos eram presos, processados 
e condenados a morrer pelo 
martírio. Nas prisões, desejavam 
receber o conforto final da 
eucaristia, mas era impossível 
entrar. Certa vez, o papa Xisto 
II queria levar a comunhão para 
mais um grupo de mártires que 
esperavam a execução, mas não 
sabia como. Tarcísio pediu ao 
santo papa que o deixasse tentar, 
pois não entregaria as hóstias a 
nenhum pagão. Ele estava com 
doze anos de idade. Comovido, o 
papa Xisto II abençoou-o e deu-
lhe uma caixinha de prata com as 
hóstias. Tarcísio não conseguiu 

chegar à cadeia 
porque, no 
caminho, foi 
identificado e, 
como se recusou 
a dizer e entregar 
o que levava, 
foi apedrejado 
até morrer. 
Depois de morto 
foi revistado e 
nenhuma hóstia 
foi encontrada 
com ele. Seu corpo 
foi recolhido 
por um soldado, 

simpatizante dos cristãos, que 
o levou às catacumbas, onde foi 
sepultado. Essas informações 
são as únicas existentes sobre 
o pequeno acólito Tarcísio. Foi 
o papa Dâmaso quem mandou 
colocar na sua sepultura uma 
inscrição com a data de sua morte: 
15 de agosto de 257. No ano 
767, o Papa Paulo I determinou 
que seu corpo fosse transferido 
para a basílica de São Silvestre 
no Vaticano, e colocado ao lado 
dos outros mártires. A basílica 
de São Silvestre é a mais solene 
do Vaticano, é nela que todos 
os papas iniciam e terminam 
seus pontificados. São Tarcísio é 
Padroeiro dos Coroinhas.

SANTA HELENA

Flávia Júlia 
Helena nasceu 

em meados do 
século III, na 
Bitínia, Ásia 
Menor. Era 
d e s c e n d e n t e 
de uma família 
plebeia e 
trabalhava numa 
i m p o r t a n t e 
h o s p e d a r i a 
quando conheceu 
o tribuno 
Constâncio Cloro, 
com quem se 
casou. Quando o imperador 
Maximiano o nomeou co-regente, 
portanto seu sucessor, exigiu que 
abandonasse Helena e se casasse 
com sua enteada Teodora, o 
que era possível uma vez que 
a lei romana não reconhecia o 
casamento entre nobres e plebeus. 
O ambicioso Constâncio obedeceu 
e foi para Roma levando seu 
filho Constantino. Helena ficou 
separada do filho por quatorze 
anos. Com a morte de Constâncio, 
Constantino mandou buscar a 
mãe para ficar com ele na Corte. 
Já convertida, Helena era uma 
cristã fervorosa e piedosa. O 
jovem Constantino, auxiliado pela 

sabedoria da mãe, 
conseguiu assumir 
o trono como 
legítimo sucessor 
do pai. Primeiro 
foi governador e 
depois imperador 
de Roma, 
recebendo o título 
de Constantino, o 
Grande. No mesmo 
dia o imperador 
mandou cessar 
toda e qualquer 
perseguição contra 
os cristãos. Editou 

o decreto de Milão, que concedia 
liberdade de culto aos cristãos, 
e deu a Helena o honroso título 
de “Augusta”. Com a ajuda do 
Império, onde existiam templos 
pagãos, Helena construiu igrejas 
e mosteiros e ajudou a organizar 
as obras de assistência aos pobres 
e doentes. Idosa e cansada, foi em 
peregrinação para a Palestina. Lá, 
supervisionou a construção das 
importantes basílicas erguidas nos 
lugares santos, dentre elas a da 
Natividade e a do Santo Sepulcro. 
Pressentindo que o fim estava 
próximo, voltou para junto de seu 
filho e morreu em seus braços. 
Helena estava com 80 anos de 
idade.

SANTA ROSA DE LIMA
para o sustento da 
casa. Em 1606, com 
vinte anos, ingressou 
na “Ordem Terceira 
Dominicana”. Seus 
dons de profecia 
e prodígios foram 
aumentando. Para 
perder a vaidade, 
cortou os cabelos e 
engrossou as mãos, 
trabalhando na 
lavoura com os pais. 
Passou a ser chamada 
de Rosa de Santa Maria. Construiu 
uma pequena cela no fundo do 

quintal da casa de 
seus pais e passou a 
usar uma coroa de 
metal espinhento 
que disfarçava com 
botões de rosas. 
Aumentou os dias 
de jejum e dormia 
sobre uma tábua 
com cacos de vidro e 
cerâmica e, entregue 
à contemplação, 
teve êxtases e visões. 
Passou a sustentar a 

família com as rendas e bordados 
que fazia. Atingiu um alto grau 

de elevação mística que a Igreja 
chama de comunhão espiritual. 
Aos trinta e um anos de idade, foi 
acometida por uma grave doença, 
que lhe causou sofrimentos e 
danos físicos.  Nos últimos anos de 
vida, abandonou a clausura e sua 
fama de santidade se espalhou. 
Santa Rosa de Lima morreu em 
Lima, no dia 24 de agosto de 
1617. Foi beatificada pelo Papa 
Clemente IX em 1668 e canonizada 
pelo Papa Clemente X em 1671. 
Tornou-se a primeira santa da 
América Latina. Foi proclamada 
Padroeira da América Latina, das 
Filipinas e das Índias Orientais.
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2574-9465

DIZIMISTAS 
ANIVERSARIANTES 

 EM AGOSTO

Gotas da Espiritualidade Saletina

01 Antonio Gaspar
 Jose Rosemiro dos Santos
 Paulo de Barros
 Sabrina Cardello Bizzarro
03 Emilia da Silva Francisco
04 Diana Vilhena dos Reis
05 Neide Bernardi Hespanhol
06 Flavia Aparecida Guedes Ferreira
	 Sebastiana	Lopes	Gonçales
08 Maria Aparecida R. Velloso
 Virgilio Fernandes Santos
 Carlos Alberto Chibante
09 Maria Ester Sodero Vinhas
10 Anézia G. Santos
11 Maria Aparecida de Magalhães
 Flavia Noronha Maraccini
	 Ignez	Maria	Lemos	Nogueira
15 Raphael Belli
16 Janete Arantes Abbondanza
 Bárbara Samantha de Paula Freire
17 Sandra Marcia Pereira de Oliveira
 Mariana Poli de Abreu
 Adriana Moura da Silva
 Mariana Poli de Abreu
18	 Amélia	Eulalia	de	Lima
	 Katia	Fernandes	Amadio	Cipollone
19 Marilene P. Afonso
 Carlos Alberto de Noronha
 Roberto Pinto Nunnes
 Marcelo Boldarini
21 Nelson Moreira Junior
	 Antonio	Santiago
22 Stepan e Susana Helvadjian
 Neclair Falconi
 Jose Merivaldo Santos
	 Manuel	Martins	Barros
	 Antonio	Carlos	Martins
	 Graziele	Lima	Martins
23 Zenaide Maria de J. Reckziegel
24 Ronaldo Jose Santos
26 Miguel Angelo Fiori Sobrinho
27 Dourival Benelli
28	 Waldir	de	Deus	Lucena
 Manoel Fernandes Garcez Filho
	 Larissa	Venturini	Akamine
29 Ivem Guedes Ferreira
30 Rosa Therezinha da Costa
	 Cintia	Grolla	Rodrigues
31	 Fabiana	Oliveira	Batista
 Maria Aparecida da Silva Rodrigues

Busque sempre a 
felicidade: “Felizes 

aqueles cuja vida é 
pura, e seguem a lei 
do Senhor.” (Sl 118) 
Felicidade, afinal, o 
que é?  Felicidade 
segundo o dicionário 
Aurélio, veio do Latim: 
Felicitate e significa; 
qualidade ou estado 
de ser feliz, ventura, 
contentamento, êxito, 
sucesso. Afinal, quem 
gosta de tudo isto? 
Com certeza você e aqueles que 
estão bem próximos. Porém, o ser 
humano, às vezes, fica sonhando 
em ter a felicidade através de bens 
materiais ou sonhando com outras 
pessoas que estão intangíveis e se 
esquecem de serem “felizes com 
aquilo que já possuem e com pessoas 
que estão tão próximas. Outro 
detalhe, é que se esquecem de olhar 
para o próprio interior e lembrarem-
se de que Jesus prometeu que onde 
se reunirem dois ou três em seu 
nome, ali estará no meio deles. (Mt 
18, 20)  

ANTIGO TESTAMENTO: “Confia 
no Senhor de todo o teu coração, e não 
te estribes no teu próprio entendimento. 
Reconhece-o em todos os teus caminhos, 
e ele endireitará as tuas veredas. Não 
sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao 
Senhor e aparta-te do mal.” (Pr 3, 5-7).

JESUS em João 15, 9-12, falando aos 
seus amigos e instruindo-os sobre 
seus princípios de vida: “Como o 
Pai me ama, assim também eu vos amo.  
Perseverai no meu amor. Se guardardes 
os meus mandamentos, sereis constantes 

no meu amor, como também eu guardei 
os mandamentos de meu Pai e persisto 
no seu amor. Disse-vos essas coisas para 
que a minha alegria esteja em vós, e a 
vossa alegria seja completa. Este é o meu 
mandamento: amai-vos uns aos outros, 
como eu vos amo”.

EM LA SALETTE, Maria fala que 
JESUS continua nos reconciliando 
com o Pai, assim como ela mesma, 
quer nos reconciliar com seu filho 
Jesus. A novidade é: aproximando-
nos de Deus, conseguimos perder 
o medo e seremos abençoados para 
vivermos realizados e felizes. Viva 
sempre bem e cuidando de você e 
daqueles quer estão juntos a você

Estamos no mês de agosto e 
lembramos com alegria do Encontro 
Mundial da Juventude e a visita 
do Papa Francisco. Vamos, pois, 
nos preparar e participar para as 
comemorações dos 167 anos da 
aparição de Nossa Senhora, em La 
Salette.

Jorge Marquesi
Leigo Saletino

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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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

No dia 19 de setembro de 1846, Nossa 
Senhora apareceu a Maximino e 

Melânia, em La Salette – França. Eis a sua 
mensagem:

“Vinde, meus filhos, não tenhais medo, 
aqui estou para vos contar uma grande 
novidade!”. 

“Nós a ouvíamos, não pensávamos em 
mais nada.” Como Maximino e Melânia, 
deixemos que ressoe em nós também 
o que Ela falou no alto da montanha. 
Com eles, ouçamos a Bela Senhora, 
contemplando o Crucifixo resplendente 
de glória sobre seu peito: “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!” “Se quero que meu Filho não vos 
abandone, sou incumbida de suplicá-
lo sem cessar por vós. E vós nem fazeis 
caso. Por mais que rezeis, por mais que 
façais, jamais podereis recompensar a 
aflição que sofro por vós.” “Dei-vos seis 
dias para trabalhar, reservei-me o sétimo, 
e não mo querem conceder! É isso que 
torna tão pesado o braço de meu Filho.” 
“E também os carroceiros não sabem 
jurar sem usar o nome de meu Filho. 
São essas as duas coisas que tornam 
tão pesado o braço de meu Filho.” “Se 
a colheita se estraga, é só por vossa 
causa. Eu vo-lo mostrei no ano passado 
com as batatinhas: e vós nem fizestes 
caso! Ao contrário, quando encontráveis 
batatinhas estragadas juráveis usando 
o nome de meu Filho. Elas continuarão 
assim, e neste ano, para o Natal, não 
haverá mais.”

A palavra “batatinhas” (em francês: 
“pommes de terre”) deixa Melânia 
intrigada. No dialeto da região se diz “là 
truffà”. E a palavra “pommes” lembra-
lhe o fruto da macieira. Ela se volta então 
para Maximino, para lhe pedir uma 
explicação. A Senhora porém, adianta-
se dizendo: “Não compreendeis, meus 
filhos? Vou dizê-lo de outro modo.” 
Retomando pois, as últimas frases 
no dialeto de Corps, língua falada 

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
correntemente por 
Maximino e Melânia, 
a Bela Senhora 
prossegue sempre no 
dialeto: “Se tiverdes 
trigo, não se deve 
semeá-lo. Todo 
o que semeardes 
será devorado 
pelos insetos, e o 
que produzir se 
transformará em pó 
ao ser malhado.” 
“Virá uma grande 
fome. Antes que 
a fome chegue, as 
crianças menores 
de sete anos serão 
acometidas de 
tremor e morrerão entre as mãos das 
pessoas que as carregarem. Os outros 
farão penitência pela fome. As nozes 
caruncharão, as uvas apodrecerão.”

De repente, a Bela Senhora continua 
a falar, mas somente Maximino a 
entende. Melânia percebe seus lábios 
se moverem, mas não entende. Alguns 
instantes depois, Melânia por sua vez, 
pode ouvir, enquanto Maximino, que 
nada mais entende, faz girar o chapéu na 
ponta do cajado ou, com a outra, brinca 
com pedrinhas no chão. “Mas nenhuma 
sequer tocou os pés da Bela Senhora!”. 
Excusar-se-ia alguns dias mais tarde. 
“Ela me disse alguma coisa ao me dizer: 
Tu não dirás nem isso. Depois, não 
compreendia mais nada e durante este 
tempo, eu brincava.”

Assim a Bela Senhora falou em segredo 
a Maximino e depois a Melânia. E 
novamente, os dois em conjunto ouvem 
as seguintes palavras:

“Se se converterem, as pedras e rochedos 
se transformarão em montões de trigo, 
e as batatinhas serão semeadas nos 
roçados.” “Fazeis bem vossa oração, 
meus filhos?” “Não muito Senhora”, 
respondem as duas crianças. “Ah! Meus 
filhos, é preciso fazê-la bem, à noite e de 
manhã, dizendo ao menos um Pai Nosso 

e uma Ave Maria quando não puderdes 
rezar mais. Quando puderdes rezar 
mais, dizei mais.”

“Durante o verão, só algumas mulheres 
mais idosas vão à Missa. Os outros 
trabalham no domingo, durante todo o 
verão. Durante o inverno, quando não 
sabem o que fazer, vão à Missa só para 
zombar da religião. Durante a Quaresma 
vão ao açougue como cães. Nunca vistes 
trigo estragado, meus filhos?” “Não 
Senhora”, responderam eles.

Então Ela se dirige a Maximino: “Mas 
tu, meu filho, tu deves tê-lo visto uma 
vez, perto de Coin, com teu pai. O dono 
da roça disse a teu pai que fosse ver seu 
trigo estragado. Ambos fostes até lá. 
Ele tomou duas ou três espigas entre as 
mãos, esfregou-as e tudo caiu em pó. 
Ao voltardes, quando estáveis a meia 
hora longe de Corps, teu pai te deu um 
pedaço de pão dizendo-te: “Toma meu 
filho, come pão neste ano ainda, pois não 
sei quem dele comerá no ano próximo, 
se o trigo continuar assim.” Maximino 
responde: “É verdade, Senhora, agora 
lembro. “Há pouco não lembrava mais.” 
E a Bela Senhora concluiu, não mais em 
dialeto, e sim em francês: “Pois bem, 
meus filhos, transmitireis isso a todo o 
meu povo. Vamos, meus filhos, transmiti 
isso a todo o meu povo”.


