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PRIMEIRA EUCARISTIA

O Santuário Salette acolhe com carinho os novos catequizandos, que no dia 14
deste mês, farão sua primeira Eucaristia.
CASAMENTO
COMUNITÁRIO

Três casais deram seu
“SIM” perante Deus e seus
familiares e amigos.

NATAL FELIZ
Diferentemente
dos
anos
anteriores, neste ano o Natal Feliz
da criançada será comemorado nos
domingos 8 e 15, a partir das 11h,
no Salão de Festas do Santuário.

COMUNICADO
Para melhor
atender nossos
clientes e amigos,
a Loja La Salette
abrirá também às
segundas-feiras,
durante o mês
de dezembro, no
horário das
07h às 17h.
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Editorial

C

aros irmãos e irmãs, chegamos ao
último mês do calendário civil. Com
a celebração de Cristo Rei, no dia 24 de
novembro, encerramos o ano litúrgico de
2013 e celebramos também o encerramento
do Ano da Fé instituído pelo papa emérito
Bento XVI, em Outubro de 2012.
É tempo de prestarmos contas do que
planejamos e o que, de fato, realizamos.
Tempo de rever nossas atitudes e ações,
manter os acertos e ter coragem de corrigir
o que julgamos equivocados. Tempo para
planejar e assumir novos compromissos
e desafios para o ano vindouro. Muitas
novidades nos aguardam em 2014. Logo
de início, com o tema: “Verdadeiramente,
Deus está entre vós” (1Cor 14,25) a
Arquidiocese de São Paulo nos convida
a refletir e vivenciar “a fé que celebramos
e rezamos” proposta na Constituição
Conciliar “Sacrosanctun Concilium”
sobre a Sagrada Liturgia do Vaticano
II. Encoraja-nos também a colocarmos

em prática as
orientações
contidas na 2ª
Urgência do 11º
Plano de Pastoral
- Igreja: Casa da
iniciação à vida
cristã. “A fé é um
dom de Deus!
Não se começa
a ser cristão por
uma decisão ética ou uma grande ideia,
mas pelo encontro com uma Pessoa, que
dá um novo horizonte à vida e, com isso,
uma orientação decisiva” (cf. DCE, nº 1).
Por fim, agradeçamos a Deus todas as
graças recebidas em 2013, que Ele abençoe
nossas ações em 2014 e que Nossa Senhora
da Salette caminhe sempre conosco.
Desejamos a todos um Feliz e Santo Natal
e um Ano Novo com muita paz, saúde e
feliz convivência comunitária.
Luiz Susumo Uherara
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor

Q

ueridos irmãos e irmãs, está chegando
o Natal...

Outro dia, estávamos começando o ano,
e já vamos nos preparando para viver
a alegria do nascimento do Menino
Jesus. Quantas coisas aconteceram,
quantos encontros, reuniões, eventos e
celebrações; quantas conversas e gestos,
quantos símbolos e significados... Tudo
isso nos leva a agradecer profundamente
a Deus que novamente quer nascer em
nossa vida. Quantas mudanças, em 2013
até mudança de Papa tivemos. Quantos
acontecimentos: Ano da Fé, Jornada
Mundial da Juventude, Festa Junina,
Festa da Salette... E agora já estamos no
Advento; daqui a pouco é Natal, e daqui
a pouco 2014...
O Advento que estamos vivendo neste
último mês do ano, nos prepara para
vivermos o Natal na singeleza da gruta de
Belém e na grandeza do amor de Deus ao
nos presentear o seu Filho, Jesus-Menino,
esperança nossa! Chegou a hora de
vivermos essa preparação ardentemente
para celebrar com alegria ao Natal do
Senhor.
Para ajudar essa preparação, nossos
grupos estão fazendo em muitas casas
a Novena do Natal.
No Santuário,
acontecerá a Noite das confissões para
o Natal; nas celebrações que teremos
fortaleçamo-nos na fé e na esperança no
Cristo que quer nascer na manjedoura

acolhedora
do
nosso
coração;
no Centro Social,
a solidariedade e
ajuda será maior
ainda com o
Natal dos Pobres;
nas
pastorais
e
movimentos
o espírito de
agradecimento a
Deus e louvor se
tornará mais fortalecido.
Ainda neste ano, no espírito natalino,
teremos a programação do “Natal Feliz”,
duas manhãs de brincadeiras com as
crianças nas missas das 11h dos domingos
8 e 15 de dezembro. Nesses dois finais de
semana também teremos, na Cantina do
Santuário, a alegria de nos encontrarmos
para convivermos ao final das missas
saboreando a típica Rabanada Natalina,
Pastéis, Doces, Bolos, etc.
Tudo isso nos faz louvar e bendizer a Deus
mais ainda e desejar a você, que faz parte
de tudo isso, que o Natal seja especial
na alegria do encontro com Deus. Que
o Ano de 2014 tenha as bênçãos divinas
e que Nossa Senhora da Salette, mãe
reconciliadora, continue sempre a nos
acompanhar a cada dia. Um Feliz e Santo
Natal e um Ano Novo de Paz e Luz é o
que nós, Missionários Saletinos desejamos
a você!
Pe. Marcos Queiroz, MS

Palavra do Pastor

N

NESTA CASA, JESUS É ACOLHIDO!

ossa Arquidiocese está
oferecendo para todas as
Comunidades, lideranças e
pessoas entusiasmadas pelo Reino
de Deus, a Novena de Natal, com
o belíssimo tema: Ele está no meio
de nós. Os encontros da novena
foram muito bem elaborados e nos
auxiliarão a viver melhor o tempo
do Natal e a ter sensibilidade pela
presença de Jesus em nosso meio.
Uma frase em destaque no cartaz da
novena, aquele pequeno, que somos
convidados a colocar na porta da
casa ou do apartamento, me tocou
o coração; a frase diz: “Nesta casa,
Jesus é acolhido”.
Fez-me recordar das muitas
passagens dos Evangelhos onde as
pessoas abriram as portas de suas
casas para acolher o bom Jesus.
Pedro acolheu Jesus em sua casa;
sua sogra, que sofria com muita
febre, foi curada. A Palavra diz que
ela, na mesma, hora passou a servir
Jesus (Lc 4,38-39). Marta e Maria
abrem as portas do lar e O recebem
com muita alegria; Maria deixa os
afazeres e dedica tempo para ouvir
Jesus e recebe estas palavras de
conforto: “Escolheu a melhor parte
e esta não lhe será tirada” (Lc 10,3842).
Zaqueu, homem pecador, cobrador
de impostos, recebe de Jesus a
belíssima notícia: “Zaqueu, hoje
quero ficar em tua casa”. Quando
entrou na casa de Zaqueu, o

Senhor disse: “hoje a
salvação entrou nesta
casa”. E Zaqueu foi
transformado, tornouse um homem novo,
com esperança, alegria
e entusiasmo (Lc. 19,110).
Essas
passagens
nos mostram que a
presença do Senhor
na casa provoca uma
transformação, graças
se derramam sobre a
pessoa que o acolhe com
alegria e com a decisão
de dedicar um tempo
para Ele. São graças
que o povo de Belém
perdeu. Quando estava
se completando o tempo
para o nascimento de
Jesus, São Lucas nos
conta que o povo de
Belém não foi capaz de
perceber a presença do
Salvador, que Jesus estava no meio
deles, que Deus os estava visitando.
As pessoas não quiseram acolher
Jesus em suas casas (Lc 2,7).
Cada um pode escolher entre a
alegria de Zaqueu, de Maria e da
sogra de Pedro ou a indiferença
do povo de Belém. Cada um pode
escolher um tempo bonito de graça,
de presença amiga do Senhor ou a
agitação dos que não têm tempo, não
têm futuro, vão passar mais um ano
sem graça.

O tempo do advento, a novena
em preparação ao santo Natal,
os exercícios espirituais, a santa
Confissão, têm a finalidade de nos
auxiliar a preparar a casa, deixá-la
bem aconchegante porque é certo
que o Menino Jesus vai bater à
nossa porta. Ele sabe que existe um
lugar especial para Ele em nossa
‘casa’, em nosso coração.

Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal para a Região Santana

D R O G A R I A

vendas@tejo.com.br

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

Rua Dr. Zuquim, 716 - Santana

www.interdroga.com.br

DISK ENTREGAS:
11

2283-1184
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“... PRÁ FAZER SUA VONTADE, PRA VIVER O SEU AMOR...”

S

empre escutei, durante a minha
caminhada religiosa, que uma
verdadeira experiência de Fé se
faz a partir do caminhar, e realmente
foi isso que aconteceu na cidade do Rio
de Janeiro (RJ), durante a JMJ – Jornada
Mundial da Juventude, neste ano.
Foi grande o tempo de preparação
e organização de todos os detalhes
para a JMJ, desde angariar fundos, a
preocupação com a locomoção, com
o lugar para ficar... Sempre ajudando
para que cada membro do grupo tivesse
uma experiência de fé. Com o decorrer
dos dias, a vida foi nos mostrando que
o desejo começava a se tornar realidade.
Chegou o dia da viagem. Malas, sacolas,
alimentos, material de limpeza... tudo
para uma semana, com um ônibus
lotado. Havia também algumas pessoas
que iam por conta própria, mas, queriam
ficar conosco no local que havíamos
conseguido na cidade do Rio de Janeiro.
Havia muita gente, porém, maior era o
desejo de viver essa experiência.

Ao chegarmos, a
cidade demonstrouse
acolhedora
como a qualquer
irmão que chega
de viagem: bexigas,
faixas e um lanche
de dar água na
boca, o qual foi
carinhosamente
preparado
pelas
pessoas
da
comunidade.
Vivência e carinho
da
irmandade
na Fé. E os dias
foram passando e o
entusiasmo cada vez
mais crescendo....
Conhecer, viver com intensidade a vida
que brota da juventude mundial dava a
cada dia e a cada passo um novo vigor.
Isso sem contar com os eventos que
aconteciam em toda a cidade. O Rio
de Janeiro respirava uma vida e um
odor de vida em Cristo, pois, a cidade
como um todo estava vivendo a graça
do que chamamos de “Kairós” (Tempo
da Graça). A JMJ realmente foi um
momento de viver uma mística intensa,
de viver a espera, a caminhada, a Via
sacra, as missas diárias e além de tudo,
a presença do Papa Francisco. Tudo
nos mostrava a grande vida que está
nas veias da juventude. Várias emoções
aconteceram mas, um dos momentos
mais marcantes foi quando passamos
no túnel seguindo para Copacabana.
Tínhamos que passar porque os ônibus
seguiam somente até Botafogo e o
restante do trajeto tínhamos que fazer
a pé. Ao passarmos no túnel havia
muitas pessoas rezando e cantando;
uns começavam a rezar ou cantar em
uma língua e outros completavam em
outra. Sempre na mesma melodia. Era
espetacular!
Isso mexe com a emoção de qualquer
pessoa. Perceber que mesmo em

línguas diferentes podemos viver e
amar o outro. A Fé católica nos mostra
isso. Sem contar com os momentos
de cuidado com o outro, sem mesmo
saber falar a sua língua. Nossa! Isso era
surpreendedor! Tudo era tão inspirador
que era impossível estar na cidade e não
perceber a grandiosidade e o cuidado
de todos ao viverem a pessoa do Cristo
em suas vidas. Foi uma semana de
verdadeiro desejo de ser em Cristo.
O nosso grupo tinha um objetivo: viver
intensamente a graça que a comunidade
da Paróquia de Nossa Senhora da
Salette – SP havia de certa forma nos
proporcionado. Ir à JMJ para sentir a
força da juventude do mundo e dizer:
“somos cristãos católicos e estamos no
mundo, ajudando a Igreja de Cristo a
ser no mundo mais vida em plenitude”.
Chegamos a São Paulo e encontramos
as pessoas ansiosas para nos acolher
e acima de tudo para viver conosco a
presença constante do Cristo, do amor
e da misericórdia. Agora estamos aqui...
e como nos diz uma música: “...pra fazer
sua vontade, para viver no seu amor. Eis-me
aqui Senhor!”
Padre Guttemberg de Souza, ms

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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CENTRO SOCIAL – 50 ANOS DE LUTA E ASSISTÊNCIA

A

data não passou em branco na
Redação do Informativo Salette;
apenas aguardávamos a eleição da
nova Diretoria do Centro Social para
noticiar o fato. O Centro de Assistência
Social Nossa Senhora da Salette, mais
conhecido como Centro Social, foi
fundado em 01 de agosto de 1963, tendo
completado, portanto, cinquenta anos
de existência, em prol da comunidade,
assistindo os mais necessitados e sendo
referência em toda a Região Episcopal
Sant’Ana.

Toda sua Diretoria, seus funcionários,
os profissionais autônomos que
dedicam parte de seu tempo e o corpo
de voluntários – anônimos, na maioria
das vezes, mas sempre atuantes e
dignificando o trabalho de assistência
social, têm contribuído para a solução de
inúmeros problemas a seus assistidos. A
conduta dessas pessoas é uma a mostra
do que a solidariedade reconciliadora é
capaz. No dia 24 de outubro passado
ocorreu a eleição da nova Diretoria do
Centro Social, para cobrir o mandato de
2013/2015. Os eleitos foram:

Diretoria:
Presidente - Madalena Ap. Manfrin Jonas
Vice Presidente – Judite Motta Valle
1ª. Tesoureira – Hermínia Pereira da Silva
2ª. Tesoureira – Maria Inês Zanelato
1ª. Secretária – Ivete de Lourdes Barros
2ª. Secretária – Clarisse Isabel de Souza
Conselho Fiscal
Erich Georg Jonas
Luiz Saula
Pe. Marcos Antonio P. de Queiroz
Conselho Deliberativo:
Willian Gomes de Paiva
José Pereira Prado
Mauro Lombardi
Amiro Basílio Gonçalves
Pe. Guttemberg Edson de Souza Filho
Suplentes:
Maria Elza Pascotto Feijó
Eunice da Silva Vieira
Ercília do Nascimento Cleis

PRIMEIRA EUCARISTIA

A

pós uma extensa preparação durante este ano,
crianças, jovens e adultos de nossa comunidade
farão sua Primeira Eucaristia. A Missa será no dia 14 de
dezembro, às 17h, sob a presidência do Padre Marcos
Queiroz, ms, Reitor e Pároco desta comunidade.
Os catequizandos, das diversas etapas, passaram por
uma rigorosa preparação e, agora, colhem os frutos de
sua dedicação. Esses novos catequizandos encontram,
em nossa comunidade, espaços para edificarem sua fé e
compromisso cristão. Sejam bem-vindos.

FAST WAY
INGLÊS RÁPIDO,
FÁCIL E OBJETIVO
CONVERSAÇÃO - MÉTODO PRÓPRIO

FONES: 2935.4225 / 2972.4225

2206-4435

Rua George Oetterer, 51 - Jd. S. Paulo
(Próximo ao metrô Jd. São Paulo)
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Comunidade em Revista

A

OUTUBRO

inda em outubro,
mais propriamente
no dia 5, nossa
comunidade
abrigou
o
Cenáculo
Mariano,
nas
dependências do Salão de
Festas. As atividades de
reza do terço, meditação

e palestras contou com a
presença dos seus diretores,
Srs. Otávio e Antonio. As
atividades se encerraram
com a Bênção do Santíssimo
e a missa presidida pelo
Padre Marcos Queiroz, nosso
reitor e pároco.

DIA 07 – CHÁ BENEFICENTE DO CENTRO SOCIAL

E

sse foi o último Chá
Beneficente do Centro
Social, neste ano. Muita
gente
compareceu
ao
evento, que proporcionou
momentos de descontração e
confraternização. Além dos

quitutes, muita conversa e
o Bingo, já tradicional desse
evento. Toda arrecadação
reverte para o Centro Social
custear suas assistências. No
próximo ano haverá mais,
portanto, participe e colabore.

DIA 09 – CASAMENTO COMUNITÁRIO

P
DIA 02 – FINADOS – MISSAS ÀS 07H E 17H

N

esse
dia
nossa
Comunidade relembrou
suas
pessoas
queridas,
parentes e amigos, que nos
deixaram para estar com o
Pai na morada Eterna. Com

muito
respeito,
carinho
e saudade, nossos fieis
relembraram seus entes
queridos e meditaram sobre
a Ressurreição que para nós
Deus preparou.

elo
segundo
ano
consecutivo,
nosso
Santuário
celebrou
o
casamento de três casais.
Parentes e amigos dos noivos
estiveram presentes, honrando
o compromisso sacramental.
Os casais Ivanildo Francisco
do Nascimento e Iolanda

Mendes
Gois;
Bruno
Scandiuzzi Francisco e Karen
Barbosa Muller; e Ademir
Ferreira Pinto e Maria Clarice
da Silva, celebraram, com
muita alegria, transparente na
emoção que eles irradiavam.
Parabéns aos casais, pelo sim
na presença do Senhor Deus.

ESCOLA DE MINISTÉRIOS E
ESCOLA DE TEOLOGIA

O

mês
de
novembro
marcou o encerramento
dos cursos ministrados pelo
Centro de Formação Pastoral
Frei Galvão, da Cúria Regional
de Sant’Ana. O reinício das
aulas para a turma da Teologia
e o início de novas turmas
da Escola de Ministérios está

marcado para o início de
março. Os interessados em
aprofundar sua fé podem
obter maiores informações
na Secretaria da Cúria ou nas
Secretarias Paroquiais das
paróquias e comunidades da
Região.

DIA 03 – ENTREGA DAS INFORMAÇÕES
SOBRE CALENDÁRIO PASTORAL

A

s Pastorais e Movimentos
entregaram
seus
planejamentos de atividades
para o próximo ano. Desta
vez, o Calendário Pastoral,
para o próximo ano, será
disponibilizado
apenas
no
site
do
Santuário:
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www.nsrasalette.org.br
Os Agentes de Pastorais
receberão, apenas um encarte
com algumas informações
básicas e necessárias. O
Catálogo de Telefones e
Cadastro das Pastorais estará
centralizado na Secretaria
Paroquial.

DIA 10 – FEIJOADA NO CARMO –
ORDENAÇÃO IRMÃO MIRANDA

A

s
Comunidades
da
Paróquia Nossa Senhora
do Carmo e do Santuário
Nossa Senhora da Salette,
de S. Paulo, participaram da
Feijoada Comunitária, com
objetivo de arrecadar fundos
para a ordenação sacerdotal
do Irmão Miranda, ms, a
acontecer no dia 25 de janeiro
de 2014, em Curitiba (PR). A

caravana já está definida, com
a ida de muitos paroquianos
das duas casas religiosas.
O convite é estendido à
primeira missa, a ocorrer no
dia seguinte ao da ordenação
sacerdotal. Ainda há espaço
para novas adesões. Informese nas Secretarias Paroquiais,
ou diretamente com o Irmão
Miranda.

DIA 10 – A CATEQUESE E A ECOLOGIA

N

esse domingo, durante a
Missa das 09h, os grupos
da Catequese Familiar – pais,
catequizandos e catequistas –
fizeram parte da Procissão de
Entrada, levando o resumo
dos trabalhos desenvolvidos
durante
sua
caminhada
catequética. Neste ano, o
trabalho do segundo semestre
complementou o trabalho do
primeiro semestre. Este tratou
da Criação do Mundo por Deus,

e apresentou as consequências
da ação do ser humano desde
então. Aquele mostrou o que
se pode fazer para consertar
o que foi estragado. Com
isso, a Catequese Familiar
desenvolve
um
trabalho
de conscientização para o
meio ambiente e o impacto
ambiental de nossas ações
cotidianas.
Paralelamente
a isso, a Evangelização
se desenvolve dentro dos
princípios cristãos.

DIA 17 – VISITA AOS IDOSOS

P

ara finalizar o segundo
semestre deste ano, os
Jovens de nossa comunidade
visitaram
a
Casa
das
Missionárias da Caridade
– Congregação de Madre
Teresa de Calcutá. Passaram
a tarde desse domingo
animando
os
idosos,
conhecendo um pouco da
realidade das missões e da
caridade. Juntos tiveram

uma tarde muito especial;
com muita alegria cantaram,
dançaram
e
animaram
a turma toda. Foi uma
experiência única, quando
puderam doar o tesouro mais
rico: o amor ao próximo. E
aqui fica um pensamento da
Madre Teresa de Calcutá: “O
importante não é o que se dá,
mas o amor com que se dá.”

DIA 29 – BINGÃO DO NATAL

D

urante a Festa da
Padroeira, em todos
esses últimos anos, ficou
patente a preferência por
este tipo de entretenimento
entre nossos paroquianos. O
Salão de Festas tem ficado
repleto de pessoas, com
intenção nítida de momentos
de descontração e bate-papo
alegre.
Os prêmios – somente
prendas doadas pela própria
comunidade
–
chamam
atenção e geram disputa
alegre entre os participantes.
Neste ano, a fim de prolongar
esses
momentos,
e também gerar
recursos para fazer
frente às obras de
alterações internas,
o que melhorará
em
muito
os
espaços
internos,
permitindo
mais
eventos
durante
o ano, o CPAE Conselho Pastoral
Administrativo
e

de Assuntos Econômicos
definiu algumas datas para
um Bingo Extra. Nessa
sexta-feira, a partir das 20h,
o Salão de Festas acolheu
os paroquianos para mais
esse evento. Os prêmios
que foram distribuídos aos
ganhadores ficaram expostos
na Loja La Salette. Além dos
prêmios, os participantes
puderam consumir uma
deliciosa pizza e sua bebida
favorita. Para o próximo
ano as datas desses Bingos
já foram definidas para o
Calendário Pastoral de 2014.
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PÁGINA CULTURAL
Língua Portuguesa

N

Livro do Mês
dizia ele que: “Desinteressei-me pela
classe”, comentando que os alunos
não se interessavam pelas aulas.
Ressalvei-lhe que o interesse dos
alunos pelas aulas depende muito
mais do professor do que dos próprios
alunos. E, aproveitei a oportunidade,
para dizer-lhe que o verbo
“desinteressar-se” pede a preposição
“de”. Assim, a frase correta a ser dita
ou escrita é “Desinteressei-me da
classe!”

ossa Língua tem armadilhas que,
no falar, às vezes, não notamos.
E os erros se sucedem. Ao escrever, os
cuidados têm de ser mais pensados.
Recentemente, conversando com um
professor de Matemática, amigo meu,

Porque o conheço bem, sei que sua
atitude foi mais um desabafo, do que
uma proposta. O professor continua
interessado na classe, e cuidando
melhor de suas aulas. Aleluia!

Pensamentos
“As tempestades fazem os carvalhos aprofundarem suas
raízes!” (George Herbert, poeta e orador galês)
“Errar é humano, mas quando a borracha se gasta mais
depressa que o lápis, você está positivamente exagerando.”
(J. Jenkins, jogador de basquete, norte-americano)
“Pessoas brilhantes falam sobre ideias. Pessoas medíocres
falam sobre coisas. Pessoas pequenas falam sobre outras
pessoas.” (Dick Corrigan, religioso)
“Precisamos de pessoas que possam sonhar com coisas que
nunca foram feitas.”
(John F. Kannedy, ex-presidente norte americano, assassinado
em 22 de novembro de 1963)

É

um livro grande, no formato
e no conteúdo. Um livro que
acerta já no título: “O Cardeal
da Resistência”, que nos fala
das muitas vidas de dom
Paulo Evaristo Arns, Arcebispo
Emérito de São Paulo. A
par de sua espiritualidade,
de sua religiosidade, de seu
humanismo, de sua dedicação
ao povo sofrido desta Capital,
dom Paulo foi um grande
lutador e defensor das causas
sociais. As gerações mais novas
têm à disposição um pouco da
vida e da luta incessante desse
que é o Cardeal da Resistência.
Um livro para engrandecer
nossa mente e fazer conhecer
um pouco da História da Igreja
em nossa cidade. À venda na
Loja La Salette.

TRAN IT
Portas e Potões Automáticos

Av. Gal. Ataliba Leonel, 1966
Santana - Fone: 11 2979.7311
www.transite.com.br

8

Santos do Mês

Gizela
Dia 09

N

SÃO JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN

asceu em 1474, em Cuauhtitlan,
México. Em 1524, quando os
padres franciscanos chegaram ao
México, ele e sua mulher se converteram,
foram batizados e receberam os nomes
cristãos de Juan Diego e Maria Lúcia.
Caminhava 20 quilômetros, ida e
volta, para participar da santa missa
em Tlatelolco. Andava descalço e, nas
manhãs frias, usava uma tilma, uma
espécie de manto feito com tecido grosso
de fibra de cactos. Juan Diego começou a
ser conhecido como homem piedoso, de
intensa espiritualidade, amigo da oração
e concentrado na meditação dos mistérios
religiosos. No dia 9 de dezembro de 1531,
Juan Diego ia à missa quando, em Tepeyac,
ouviu uma voz que o chamava como se há
muito o conhecesse e o esperasse. Ouviu:
“Diego, Dieguito!” Olhou o céu azul e viu

uma Senhora que o convidou
a aproximar-se. A virgem
o encarregou de pedir ao
bispo Juan de Zumárraga
que construísse uma igreja
no lugar da aparição. O
bispo não acreditou e
Nossa Senhora sugeriu que
Juan Diego insistisse. No
domingo ele voltou a falar
com o bispo, que pediu
provas da aparição. No
dia 12 de dezembro, Juan
Diego estava indo à cidade
quando a Virgem apareceu
e o consolou. Pediu que ele colhesse
flores no alto da colina de Tepeyac. Era
inverno, mas ele encontrou lindas flores,
que colheu, colocou no seu manto e
levou para Nossa Senhora. Ela disse que

as flores fossem entregues ao
bispo como prova da aparição.
Diante do bispo, Juan Diego
abriu o manto, as flores caíram
e no tecido apareceu impressa
a imagem de Nossa Senhora de
Guadalupe. Depois do milagre,
foi morar numa sala ao lado da
capela e dedicou o resto de sua
vida falando das aparições e
convertendo muitos nativos.
Morreu de causas naturais,
no dia 30 de maio de 1548,
com 74 anos de idade. Foi
beatificado no México, no dia 6
de maio de 1990, pelo Papa João Paulo II,
e canonizado no dia 31 de julho de 2002.
Sua festa é celebrada no dia da primeira
aparição de Nossa Senhora.

Dia 13

N

SANTA OTÍLIA OU SANTA ODÍLIA

o século VII, a Alsácia
era um ducado da
Alemanha. Aldarico, o
senhor do local, desejava
muito um filho para ser
seu
sucessor.
Recémbatizado, ele ainda não era
um cristão fervoroso, mas
era generoso e aprovava
a caridade que a esposa
Benvinda fazia. Quando
recebeu a notícia de que
a esposa estava grávida,
ficou eufórico. Quando
soube que era uma menina,
e cega, expulsou-a do
castelo. Ela foi levada a um mosteiro e
educada pelas religiosas. Um dia, o bispo
Heraldo chegou ao mosteiro dizendo que,
em sonho, um anjo o mandou ir até lá
para batizar uma menina. Apresentaram a
pequena cega, que ele batizou com o nome
de Odília, que significa “Luz de Deus”.
No momento do sacramento o bispo

disse: “Que os teus olhos
do corpo se abram, como
foram abertos os teus olhos
da alma”. Odília passou a
enxergar e recebeu o dom
da profecia e se tornou
uma das maiores místicas
cristãs. Fazia previsões
que
impressionam
ainda hoje. Profetizou a
Segunda Guerra Mundial,
que
descreveu
com
riqueza de detalhes. Os
registros mostram que,
posteriormente, ela passou
a ser chamada de Otília. O
bispo pediu para Aldarico receber a filha
no castelo e ele só concordou porque já
tinha nascido Hugo, que intercedeu a seu
favor. Aos poucos, com sua delicadeza,
e comovente generosidade, ela cativou
o coração do pai. Arrependido, e com
verdadeiro amor de pai, quis compensá-la
com um bom casamento. Otília fugiu, pois

queria seguir a vida religiosa. Naquele
momento, comovido com a atitude da filha,
Aldarico se converteu. Mandou expedir
um decreto dizendo que estava perdoada,
que podia seguir sua vocação cristã e que
fundaria um mosteiro para ela. O castelo
de Hohenbourg foi transformado em
mosteiro e a primeira abadessa foi Otília.
As religiosas atendiam todos os pobres,
principalmente os doentes incuráveis
e abandonados. Otília fundou ali um
hospital. Depois de muitos anos de oração,
penitência e caridade, Otília morreu no dia
13 de dezembro, no final do século VII. Foi
sepultada no mosteiro de Hohenbourg,
ao lado de uma fonte que fez brotar com
suas orações, quando o mosteiro ficou sem
água. Os enfermos que molham os olhos
com essa água conseguem a graça da cura.
Em 1807 o local se tornou um santuário.
O papa Pio VII declarou Otília santa
e autorizou seu culto. É protetora dos
doentes da visão, dos cegos e dos médicos
oftalmologistas.

ANDORRA
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O TRÂNSITO NA CAPITAL PAULISTA

T

odos sabem que
o trânsito nesta
cidade é caótico,
há muito tempo.
Recentemente,
ouvindo
um
noticiário
pela
manhã, um rádio
ouvinte ligou para
a emissora e fez
um
comentário,
no
mínimo,
preocupante:
“Estou preso no trânsito, não consigo sair
da garagem de meu prédio!” Ele já estava
no engarrafamento, dentro da garagem
do prédio em que mora.
Os órgãos municipais, responsáveis
pelo trânsito, têm se debatido há muito,
proposto uma série de medidas, que,
na maioria das vezes, não resolvem o
problema. Dentro das últimas decisões
municipais, está de aumentar o número

de faixas exclusivas
para os ônibus.
Do ponto de vista
social,
nada
a
obstar, em que
pese muitas vezes,
as medidas se
mostrarem inócuas
ou descabidas.
Aqui, na frente
do Santuário, a
faixa
exclusiva
pintada, não previu a possibilidade de
demarcar um espaço pontilhado para as
pessoas que vêm de carro; o que sugere
a impossibilidade de entrar à direita,
ou, caso o motorista entre, sujeitar-se às
sanções cabíveis. O CPAE – Conselho
Pastoral de Assuntos Administrativos e
Econômicos está tratando do caso, junto
aos órgãos municipais, prevendo-se
correção do problema.

E, a propósito do trânsito, nunca é
demais relembrar aos nossos amigos,
fieis, agentes de pastorais, que as leis
de trânsito proíbem cruzar as duas
linhas paralelas, pintadas em amarelo,
em qualquer circunstância. Portanto,
quem desce a Zuquim, vindo da
Cantareira, no trecho em que aquela
tem dois sentidos de direção, NÃO se
deve entrar à esquerda. É melhor, mais
seguro, e, talvez mais barato, procurar
um caminho alternativo. Da mesma
forma, quem sai do estacionamento do
Santuário, NÃO deve virar à esquerda;
saia pela direita, retornando a sua casa
por um outro caminho. Note, que nos
portões de saída do Santuário, existem
duas placas de trânsito proibindo essa
conversão, não estão para decoração,
mas para alerta, orientação e desejo de
seguir as regras de trânsito, dever de
todo bom cristão.
CPAE – Cons. Paroquial de Assuntos Admin. e Econômicos

LEIGOS SALETINOS – ÚLTIMA ETAPA DE FORMAÇÃO

C

oube à cidade de Pompéu (MG)
acolher a última etapa de formação
de novos Leigos Saletinos. No período
de 15 a 17 de novembro passado, cerca
de cinquenta novos Leigos Saletinos
completaram sua formação, todos
pertencentes à Região Sudeste do país
(São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais).
Padre Ildefonso Salvadego, ms,
representando o Conselho Provincial,
cuidou do tema dessa etapa: “Um
Mundo Reconciliado na Paz”. E coube
ao leigo saletino, Fábio Predolim, do
grupo Dom Pedro Sbalchiero Neto, fazer
o aprofundamento bíblico, abordando o
tema: “A Experiência de Deus na Luta
pela Justiça.”
Com essa nova turma, os leigos
saletinos perfazem o total de duzentos

e noventa e cinco
leigos, a serviço das
comunidades saletinas,
a serviço da Igreja.
Além de suas atividades
pastorais e sociais, nas
comunidades a que
pertencem,
a
razão
principal dos leigos
saletinos é ser “agentes
da
reconciliação,
propagando a Aparição
e a Mensagem de Nossa
Senhora da Salette.
Agora,
a
principal
atividade dos Leigos Saletinos, é
preparar o II Encontro Nacional
de Leigos Saletinos, a ocorrer, em
novembro do próximo ano, na cidade de
Curitiba (PR). Todos os procedimentos
estão em pleno desenvolvimento.

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

A esses novos Leigos Saletinos,
dispostos a não descansarem enquanto
houver alguém que sofre, os parabéns
pelo “SIM”, que afirma o compromisso
de se colocarem à disposição dos
missionários saletinos, saindo em
missão.

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

R. Dr César, 324
(e mais 4 endereços.)
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Fone: 11 2952-9799
www.sacariaourobranco.com.br

CONSOLO

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM DEZEMBRO

Q

uando eu tinha catorze
anos, a porta da Kombi
era aberta, puxando-se uma
alavanca para fora. Com o passar
do tempo, a mola que a retirava
para dentro enfraquecia e uma
ponta ficava para fora, pondo em
risco quem estivesse perto dela
com o veículo em movimento.
Estava eu, na Av. Prestes Maia,
e um senhor distraído ficou com
um pé no meio fio. Uma Kombi
se aproximou com a tal da ponta
para fora e me deu tempo apenas
de puxá-lo para trás, enquanto
a ponta alcançava sua gravata,
não o ferindo por pouco. Aquele
senhor tomou o maior susto, se
refez e me agradeceu.
Lembrei-me desse fato porque a
Igreja tomou susto igual neste ano com
a renúncia do papa emérito Bento XVI.
Com a eleição do papa Francisco e sua
vinda para nossa terra para a Jornada
Mundial da Juventude, toda imprensa o
cercou de elogios, alguns bem falsos, é
verdade; pela sua comunicação com o
povo, seu sorriso largo e suas atitudes
francas, sinais de que uma nova era se
inicia para a Igreja.
Mas, antes de eclodir para o mundo
esta mensagem de amor, carinho,
e vontade de servir de nosso papa
Francisco, tivemos, nós próprios aqui
na Região Episcopal Sant’Ana, um
pastor tão amoroso, carinhoso, servidor,
e, acima de tudo, um grande sábio no
conhecimento das coisas de Deus: Dom

01

02
04
05
06
08
09

Joaquim Justino Carreira que a divina
providência convocou para servi-la
junto à nossa mãe Maria, no início de
setembro.
Ouvindo-o em palestras, em cerimônias
de crismas ou em homilias de missas
que presidiu aqui no Santuário
Salette, Dom Joaquim era uma fonte
inesgotável de amor, bondade, alegria
e, principalmente, em igualdade para
conosco, tão pobres de conhecimentos
divinos diante do cabedal de ciência
desse pastor maravilhoso que acaba de
nos deixar. Com o coração sangrando
de tristeza por sua partida, e baseado na
fé que ele nos transmitiu, somente posso
pedir: Dom Joaquim, rogai por nós.
Miguel Vasconcellos

11
12
13
15
16
20
21
21
23
25
27
28
29
30
30
31

Jose Ricardo dos Santos
Valeria Breves Botelho
Elisabeth Maria Perini
Sergio Poli
Maria Tereza Rubio
Amandio Mendes
Maria Natalia da Costa Anjos
Odette Rabello Garcia
Paula de Mesquita Busso
Antonio Carlos da Silva
Fabiano da Silva
Valdir Di Maria Medori
Amanda Fischer Barreiros Rios
Pe. Guttemberg Edson Filho, Ms.
Renato Ribeiro Velloso
Celia Yoshiko Katayama
Erich Georg Jonas
Ronaldo Gastaldini
Marili Magalhães de S. Rissi
Nelson Luiz Conegundes de Souza
Anedy Costa Rossetto
Ruberval de Mello
Luzia Zullo Pires
Annette Virginia Fabi Ragusa
Francisco Assis Pequeno Costa
Claudio Fernandes Amadio
Josefina Neglisoli
Clelia D’agostinho Reinhardt
Angelina Canale
Yvonne Salomão Fernandes
Antonio D. Bittencourt
Maria Jose dos Santos
Gonçalo da Costa
Nilze Sbragia
Aparecida de Fatima Salvador
Pe. Affonso Nilto Gasparetto, Ms.
Claudia Teodoro
Valdecy Barbosa Faria
Isabel Maria S. Ferrari
Carmem Lucia Oliveira

Produtos naturais, integrais,
light, diet, ôrgânicos,
frutas secas, castanhas,
especiarias e azeites.

2574-9465

Av. Mercurio, 146 - Brás
Fones: 3229.7864 | 3227.4301
www.casadesaron.com.br
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O

Gotas da Espiritualidade Saletina

CREIO
é
a
grande
profissão de
fé da igreja. Temos
dois
“CREIOS”
oficiais.
O
de
símbolo
NicenoConstantinopolitano
e o de símbolo
Apostólico. Todas as
vezes que rezamos
o CREIO, estamos
confessando
publicamente a nossa
crença e adesão total
à fé da Igreja. Ele
expressa, de forma
genuína, a sã e
maciça doutrina da
Igreja Católica Romana.

A comunhão com as
coisas santas, ou seja,
com aquilo que é santo
para os que são santos,
exemplo: a Eucaristia;
e a comunhão entre
as pessoas santas”, ou
seja, os fiéis são santos
e são alimentados
pelo corpo e sangue
de Cristo que geram
comunhão: Vejamos:
Comunhão na fé: a fé
dos fiéis é a fé da Igreja,
tesouro recebido dos
apóstolos;

A profissão de fé “creio na comunhão
dos santos”, só é encontrada no creio
apostólico, que é o que costumeiramente
rezamos. Nós, todos os crentes,
formamos um só corpo, cujo membro
mais importante é Cristo, que é a Cabeça.
E se formamos um só corpo, os bens de
uns são comunicados aos outros, assim
como o bem de Cristo é comunicado a
todos os membros, e essa comunicação
se faz através dos Sacramentos da
Igreja. O termo “comunhão dos santos”
é expresso através de dois significados:

Comunhão
dos
sacramentos: os frutos
de todos os sacramentos pertencem aos
fiéis, e, sobretudo do batismo, assim,
a comunhão dos santos é a comunhão
operada pelos sacramentos. Esta
comunhão é consumada pela Eucaristia;
Comunhão dos Carismas: na comunhão
da Igreja é o Espírito Santo que distribui
aos fiéis as graças especiais para a
edificação da igreja. Portanto, cada um
recebe um dom que deve ser colocado à
disposição de todos e da Igreja;
Comunhão na Caridade: se um membro
da igreja sofre, passa por problemas, este
sentimento deve ser compartilhado por

todos. Tendo sempre consciência que
a caridade não procura seus próprios
interesses e que todo pecado prejudica
esta comunhão;
Comunhão com os Santos: A Igreja
venera a memória dos santos para
firmar a união de toda a Igreja no
Espírito. Pois assim como a comunhão
entre os cristãos da terra nos aproxima
de Cristo, da mesma forma, a união com
os santos nos une a Cristo;
Comunhão com os falecidos: A Igreja
reconhece, cabalmente, esta comunhão
de todo o corpo místico de Jesus Cristo,
por isso, desde os primórdios do
cristianismo, a Igreja terrestre venerou
com grande piedade a memória dos
falecidos e oferece sufrágios em favor
deles para que seus pecados sejam
perdoados. Desse modo, portanto, a
união dos que estão na terra, com os
irmãos que jazem na paz de Cristo, de
maneira alguma se interrompe. E pelo
fato dos habitantes do céu estarem
unidos mais intimamente a Cristo, eles
não deixam de interceder por nós junto
ao Pai, consolidando com mais firmeza
a santidade da Igreja. E pela fraterna
solicitude deles, a nossa fraqueza recebe
o valioso auxílio de Deus.
Texto elaborado pelo Grupo Caminhando com Maria – Marcelino Ramos
Compilado por: Jorge marquesi

PRINCÍPIOS DE VIDA E DE ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS SALETINOS
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Sorria e tire tempo para os irmãos
que mais precisam.

O

sorriso é fruto da alegria. A alegria é a energia vital que nos
impulsiona a viver e lutar pela felicidade. O sorriso é o melhor
presente que podemos dar a quem mais precisa de esperança. O
sorriso é como a luz em meio às trevas; ilumina nosso rosto e gera mais
vida. É como o fogo que derrete o gelo da indiferença. É palavra não
pronunciada que gera diálogo; é colírio que dá brilho e vida aos olhos.

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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