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ORDENAÇÕES SACERDOTAIS

Os Missionários Saletinos têm dois novos sacerdotes, 
ordenados no mês passado: Padres Washington 

Crescêncio e Nelci Miranda. E neste mês, no dia 09, 
será ordenado sacerdote o Irmão Renildo, na cidade de 

Tancredo Neves (BA).

RETIRO ANUAL DOS 
MISSIONÁRIOS SALETINOS

O retiro é sempre um momento de parada, de 
reflexão e de aprofundamento da Palavra de Deus.

RETORNO
Acabaram-se as férias, mais que merecidas. Aos poucos, 

as pastorais retomam suas atividades.
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Servir a Deus com Alegria II: “que 
todos sejam um, para que o mundo 
creia.” (Jo17,21)

Morrer não é pecado. Não viver é pecado. 
Entre outras coisas viver significa estar 
reconciliado com nós mesmos, com 
nossas famílias, com nossos amigos, com 
todos e finalmente com o nosso Pai. A 
reconciliação é uma graça, um dom, que 
todos podemos alcançar com a ajuda da 
Mãe da Salette. Devemos pedir perdão 
e perdoar, exatamente como rezamos na 
oração do Pai Nosso que nos dá Vida.

Viver Bem também significa fazer 
bem nossas orações. Meditarmos cada 
palavra proferida. Buscarmos realizar 
o que oramos e pedimos. Orarmos sós, 
intimamente, e juntos como irmãos. 
Partilharmos a Palavra, o Pão e o Vinho 
que nos dão Vida. Viva a Vida! Recebemos 
muitos Dons. Alguns nós não sabemos 
que temos. Também criamos muitos vícios 

que tentamos esconder. Todos estão em 
nós. Somos Santos e Pecadores. Senhores 
da nossa vontade decidimos quais devem 
sobressair. Não tenhamos medo, Servir e 
Partilhar nossos Dons nos dá Vida.

Viver é construir, não sozinhos, mas 
juntos. Viver é alimentar os Dons dados 
pelo Pai e aprender a partilhá-los. Viver é 
ser seguidor de Jesus Cristo. Morrer é ter 
e acumular sem partilhar, não perdoar e 
não sorrir. Tenho um desafio. Após nossa 
participação da celebração da Missa, 
vamos procurar uma pessoa que não 
conhecemos, cumprimentá-la e desejar de 
coração uma ótima semana. Vamos cheios 
da graça recebida durante a Santa Missa 
e na benção final sermos cordiais, pelo 
menos até a saída do estacionamento. 
Um ótimo mês para todos nós juntos e 
misturados!

No mês passado iniciamos nosso ano 
falando sobre a alegria. E o mês de 

fevereiro é tradicionalmente conhecido 
como o mês da alegria, da festa, do 
Carnaval. Muitas músicas falam sobre 
a alegria. Veja por exemplo a famosa 
marchinha: “Tanto riso oh! Quanta alegria, 
mas de mil palhaços no salão...” ou ainda 
aquela outra: “Fevereiro, alegria... muita 
festa, todo dia...”

Sem dúvida não podemos viver sem 
motivos para nos alegrar e queremos 
desejar isso a você neste novo mês: muitas 
alegrias! Mas poderíamos nos perguntar... 
como encontrar alegria num mundo 
cheio de tristezas também. Aí recordamos 
algumas outras músicas que também 
nos falam da alegria, mas de uma forma 
diferente. Não uma alegria que passa, 
mas uma alegria que permanece. Veja 
por exemplo essa música que talvez você 
já tenha ouvido em alguma missa: “A 
alegria do Senhor é nossa força... Ele é a 
nossa razão de lutarmos até o final. Sim, 
Ele é a luz que chegou e as trevas não 
puderam resistir: Ele é o Sol! Nossa canção 
reluzirá, resplandecerá! A nossa força é o 
Senhor Jesus!” (Vida Reluz) Outra música 
diz ainda assim: “Alegria, alegria, o Rei 
está aqui em cada coração. Cantemos a Ele 
com grande fervor, com palmas e danças 
com hinos de louvor, pois Ele está aqui em 
cada coração...” (Comunidade Shalom)

Como vemos, a alegria que essas músicas 

“Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor...”

falam, nos remete 
a alguém, ela 
tem um nome 
de grandeza, ela 
nos remete a um 
encontro com o 
próximo, ela nos 
desafia a sair 
de nós mesmos 
e nos ensina 
a partilhar, ela nos compromete e nos 
incentiva a lutar por um mundo melhor 
para todos, ela nos faz cantar e encantar 
no testemunho da fé, ela nos fortalece 
para levarmos essa mesma alegria a 
quem está entristecido. Sim, essa alegria 
tem um nome: Jesus! Quem o tem em seu 
coração vive alegre e feliz, não apenas em 
fevereiro, não apenas com aqueles que nos 
fazem rir, mas descobre n’Ele a alegria do 
dom da vida e do amor. 

Quando o Papa Francisco lançou sua 
primeira exortação: “A alegria do 
Evangelho”, nos chama a atenção que o 
Cristão é uma pessoa alegre e feliz, pois 
encontra no Cristo a razão da sua alegria. 
Não somos discípulos da tristeza, mas da 
alegria da Ressurreição que nos devolveu 
uma esperança nova, uma alegria eterna. 
Por isso, viva este mês nesse encontro 
com Ele, deixe-se alegrar por Ele e com 
Ele e leve essa mesma alegria a todos que 
encontrar.
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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

(*) Dom Sergio de Deus Borges escreve mensal-
mente para todos os jornais e informativos das 
paróquias da região Santana.

O Papa Francisco, na Exortação 
Apostólica “A alegria do 
Evangelho”, pede que “todas 

as comunidades se esforcem por atuar 
os meios necessários para avançar no 
caminho de uma conversão pastoral 
e missionária, que não pode deixar as 
coisas como estão” (EG 25).

O Santo Padre, ao destacar que as 
comunidades se esforcem, está dizendo 
a todos nós que o caminho de conversão 
pastoral e missionário não é simples 
e fácil, mas exige determinação da 
vontade. 

A determinação da vontade é 
fundamental para vencer a acomodação 
ao ambiente e aos projetos, porque 
muitas vezes nos contentamos em 
manter as coisas como estão, atendendo 
as pessoas que nos procuram e 
mantendo os projetos já em andamento, 
sem nenhum esforço de renovação. A 
acomodação não permite desabrochar 
no coração e nos olhos o entusiasmo e nos 
tornamos apenas administradores das 
comunidades, pastorais e movimentos. 
Isto se torna perceptível nas reuniões de 
planejamento do ano, onde apenas se 
marcam datas de eventos, atividades e 
reuniões, iguais às do ano interior. 

O Papa Francisco disse que “neste 
momento, não nos serve uma ‘simples 
administração’” (EG 25), ou seja, este 
modo de fazer as coisas não pode 
continuar. É preciso conversão pastoral, 
é preciso esforço de cada um e de cada 
comunidade em renovar-se e, assim, 
gerar um caminho de renovação geral 
das comunidades. 

O esforço que nos pede o Santo Padre 
está em abrir o coração e a mente para 
a Palavra que renova todas as coisas; o 
esforço para compreender as orientações 
da Igreja que nos indicam o caminho 

Avançar no caminho...

que devemos seguir no processo de 
conversão pastoral; o esforço para 
executar o plano de pastoral da Igreja 
local, nossa Arquidiocese; o esforço 
para viver em ‘estado permanente de 
missão’. 

Para isso acontecer é imprescindível 
a determinação da vontade, ou seja, 
precisamos nos decidir pelo caminho 
apontado pelo Santo Padre e pelos 
Bispos. As comunidades precisam 
colocar-se em processo de leitura, 
acolhida dócil e realização das 
orientações pastorais que estão sendo 
geradas à luz da Palavra e da realidade 
em que vivemos. Somente assim 
percorreremos o caminho de conversão 
pastoral.

Esta conversão pastoral levará as 
comunidades e cada um de nós à missão, 
a fazer acontecer o projeto missionário 
de Jesus hoje. Mas não o faremos de 
qualquer modo ou conforme nosso 
modo de pensar; e, sim, seguindo as 
orientações do Santo Padre e do projeto 

de evangelização na Arquidiocese. A 
comunidade em caminho de conversão 
pastoral não deixará as coisas como 
estão, mas fará do 11º Plano de Pastoral 
da Arquidiocese a orientação segura 
para avançar no processo de uma 
comunidade em estado permanente de 
missão.

O caminho de conversão gerará a 
consciência de que “a dimensão 
missionária não é, portanto, mais 
uma realidade a ser trabalhada, mas 
é a exigência que deve estar presente 
em tudo o que se faz. As iniciativas, 
preocupações e programas pastorais 
devem estar impregnados pelo anseio 
e o compromisso de anunciar Jesus 
Cristo” (11º Plano de Pastoral, 78).
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A Congregação dos Missionários 
de Nossa Senhora da Salette do 

Brasil tem dois novos sacerdotes: 
Padre Washington Crescêncio, ms 
e Padre Neri Miranda, ms. Neste 
espaço vamos comentar a ordenação 
sacerdotal do Padre Washington, 
ocorrida no dia 18 de janeiro de 
2014, na Paróquia Santo Antonio de 
Pádua, na cidade de Santo Antonio 
da Platina, interior do Paraná.

Padre Washington Crescêncio, ms, é 
filho de Eunice e Manuel Crescêncio, 
tem uma irmã e dois irmãos. Toda a 
família estava presente à celebração 
de ordenação, juntamente com os 
demais familiares, amigos e fieis, 
que acompanharam atentamente 
a cerimônia, presidida por Dom 
Antonio Braz Benevente, Bispo da 
Diocese de Jacarezinho, também no 
interior do estado paranaense.

A celebração, que teve início às 18h, foi 
concelebrada pelo Padre Isidro Perin, 
Superior Provincial dos Missionários 
de Nossa Senhora da Salette no Brasil, 
e pelos Padres Ângelo Perin, Luiz 
Carlos, Claudino, Presentino, Renoir, 
Carlos Luna, todos Missionários 

ORDENAÇÃO SACERDOTAL

Saletinos, e pelo Padre 
Rosinei Toniette, 
Pároco local. Também 
no presbitério, 
participando da 
cerimônia, estava o 
Diácono Miranda, 
que seria ordenado 
sacerdote na próxima 
semana, em Curitiba 
(PR).
 
Durante a celebração, 
a imagem de Nossa 
Senhora da Salette 
adentrou à Paróquia, 
levada pelos leigos 
saletinos presentes 
à ordenação, 
representando a 
Coordenação dos 
Leigos Saletinos do 
Brasil e todos os 
grupos de leigos 
saletinos, espalhados 
por este país.
 
A Primeira Missa, 
presidida por Padre 
Washington, ocorreu no domingo, 
dia 19 de janeiro, com início às 09h30, 

na Paróquia Santo 
António de Pádua, 
onde foi ordenado e 
passou os primeiros 
anos de sua vida e, 
com certeza, sentiu 
o chamado a sua 
vocação.

Durante sua 
formação teológica, 
Padre Washington 
esteve na Casa de 
Formação aqui 
de São Paulo, 
fazendo seu 

trabalho pastoral junto à Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo, na Vila 
Paulistana. A primeira missão, como 
sacerdote, será no Santuário Nossa 
Senhora da Salette, na cidade do Rio 
de Janeiro (RJ), onde, certamente, será 
bem acolhido pelos paroquianos e 
pela comunidade saletina que lá vive. 

Ao Padre Washington Crescêncio, 
ms, damos nossos parabéns e nossas 
orações; que o bom Deus dê-lhe muita 
saúde, paz e sabedoria na condução 
do rebanho que estará conduzindo. E 
que Nossa Senhora da Salette, nossa 
Mãe e protetora, o proteja sempre.

Da Redação

Que tal seu anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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2206-4435

FAST WAY
INGLÊS RÁPIDO, 

FÁCIL E OBJETIVO
CONVERSAÇÃO - MÉTODO PRÓPRIO

FONES: 2935.4225 / 2972.4225
Rua George Oetterer, 51 - Jd. S. Paulo

(Próximo ao metrô Jd. São Paulo)

Da Redação

A ordenação do Irmão Miranda 
estava marcada para o dia 25 de 

janeiro, 17h, na Capela Nossa Senhora 
Aparecida, no Bairro de Tanguá, em 
Curitiba, a linda capital do Estado do 
Paraná. Devido ao grande número 
de convidados, vindos de várias 
localidades da Capital paranaense e 
também dos Estados de São Paulo, 
Mato Grosso e da Bahia, foi necessário 
mudar o local da celebração para 
uma área mais ampla. Aqui da 
Capital paulista, foram três ônibus, 
com amigos das comunidades do 
Santuário Salette e da Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo. Estavam 
presentes também, sua mãe, seus 
irmãos, cunhados e sobrinhos e 
membros das comunidades onde ele 
teve oportunidade de ser agente de 
evangelização.

Foi escolhida a Comunidade AMI 
– Associação Maria, Mãe da Igreja, 
na localidade chamada Almirante 
Tamandaré, na região metropolitana 
de Curitiba, para onde todos se 

ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO IRMÃO NELCI MIRANDA, MS

d e s l o c a r a m 
e puderam 
p a r t i c i p a r , 
com alegria, 
a celebração 
de ordenação 
sacerdotal.

A cerimônia foi 
presidida pelo 
Arcebispo Emérito 
de Curitiba, Dom 
Pedro Fedalto e 
concelebrada pelo 
nosso Provincial, Padre Isidro Perin, 
ms, e também pelos Padres Ildefonso, 
Washington, recém ordenado 
sacerdote, Joãozinho, Valteir e 
Manuel Bonfim, Reitor do Santuário 
Salette, na França; todos saletinos.

Fazia calor, muito calor, em Curitiba; 
coisa de se estranhar posto que é 
conhecida a temperatura mais fria 
da cidade. Ledo engano, o calor a 
todos consumia, porém, ninguém 
arredou pé; todos permaneceram 

e participaram da 
bonita celebração, 
que durou cerca de 
três horas. Dessa 
forma, a Igreja e, 
em particular, os 
saletinos, ganharam 
mais um sacerdote.

Após a cerimônia, foi 
oferecido um jantar 
aos participantes 
da cerimônia, jantar 
esse preparado 

pela comunidade local e todos 
puderam cumprimentar e abraçar 
o neo sacerdote saletino, que foi 
designado, pelo Conselho Provincial 
dos Missionários Saletinos do Brasil, 
a desempenhar suas funções e missão 
sacerdotal junto à Equipe Missionária, 
sediada em Marcelino Ramos (RS), 
para onde se dirigiu o Padre Miranda, 
ao término da Assembleia Anual dos 
Missionários Saletinos.

Antes disso, na manhã de 26 de 
janeiro, às 10h, Padre Nelci Miranda, 
ms, presidiu a celebração de sua 
Primeira Missa como sacerdote, na 
Capela Nossa Senhora Aparecida, que 
gentilmente convidou o Padre Isidro 
Perin, ms, para fazer a homilia. Ao final 
da cerimônia, a Comunidade local 
prestou uma homenagem ao Grupo 
de Escoteiros Apuã, cujos jovens 
participaram da semana missionária, 
que antecedeu a ordenação do Padre 
Miranda. Ao mais novo sacerdote 
saletino do Brasil, nossas homenagens.
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Comunidade em Revista

Teve início, em janeiro 
passado, as inscrições 

para a Catequese para este 
ano. Durante este mês, as 
inscrições poderão ser feitas 
na Secretaria Paroquial, 
ou, de preferência, junto 
aos plantões durante as 
missas dominicais: às 07h, 
09h, 11h e 18h30. Em nossa 
comunidade, a Catequese 
é segmentada por idade: 
até 8 anos, a Pré Catequese; 
de 9 a 13 anos, a Catequese 
Familiar, de 14 a 20 anos, 
a Catequese de Jovens, e 
a Catequese de Adultos, a 
partir dos 21 anos.

CATEQUESE – INSCRIÇÕES PARA 
TODAS AS ETAPAS DE PREPARAÇÃO

Cada segmento tem sua 
equipe de Catequistas, 
sua Coordenação e sua 
orientação, preparando 
os catequizandos para o 
Batismo, para a Eucaristia 
e para o Crisma, conforme 
o caso. Se você, caro leitor 
amigo, tiver um filho, um 
parente, um amigo, ou 
conhecer alguém que ainda 
não fez a preparação para 
esses Sacramentos, venha 
fazer pessoalmente ou o 
encaminhe para a inscrição. 
As inscrições vão até o 
último domingo deste mês.

REUNIÃO SEMESTRAL DA COORDENAÇÃO 
DOS LEIGOS SALETINOS DO BRASIL 

A Coordenação Nacional 
dos Leigos Saletinos 

esteve reunida no Instituto 
Salette, em Curitiba (PR), 
durante os dias 29 e 30 de 
janeiro passado. Estiveram 
presentes, representando os 
leigos saletinos da Argentina-
Bolívia, a Sra. Maria Clélia 
Pinto, e, representando os 
leigos saletinos dos Estados 
Unidos da América, o Sr. 
Josefh Dineen. Durante a 
reunião foram discutidos e 
programados os preparativos 
para o II Encontro Nacional 
dos Leigos Saletinos no 
Brasil, a ser realizado em 
Curitiba (PR), no período 
de 14 a 16 de novembro 
próximo, com o tema: “Se 
vocês se converterem, as 

pedras se transformarão – 
Conversão que gera vida 
nova”.

Para esse encontro foram 
desenvolvidos o logo e a 
oração, criada pelo Padre 
Adilson Schio, ms. Entre 
os meses de fevereiro e 
outubro, os leigos saletinos 
refletirão, em suas reuniões 
e encontros mensais, textos 
em preparação ao Encontro. 
A Coordenação Nacional 
também participou da 
Assembleia Anual dos 
Missionários Saletinos, 
fazendo uma apresentação – 
balanço de suas atividades 
durante o ano passado 
e a preparação para o II 
Encontro.ASSEMBLEIA ANUAL DOS 

MISSIONÁRIOS SALETINOS

Logo após o Retiro 
Anual dos Missionários 

Saletinos no Brasil, ocorreu 
a 42ª. Assembleia Anual 
dos Missionários Saletinos 
no Brasil, entre os dias 27 
e 31 de janeiro passado, 
no Instituto Salette, sede 
da Província brasileira, em 
Curitiba – PR. Praticamente, 
todos os Missionários 
Saletinos estiveram 
presentes à Assembleia, 
exceção ao Padre Antonio, 
que ficou retido em Valença 
(BA), e ao Padre Leonir, 
que ficou na Alemanha. 

Importantes decisões foram 
tomadas em relação ao 
futuro da Congregação, 
principalmente em relação 
a este ano, preparando-se 
para o Capítulo Provincial, 
no final do ano. O Santuário 
Salette, aqui em S. Paulo, 
sofreu apenas uma alteração 
em seu quadro de religiosos, 
a saída do Padre Miranda, 
ms, recém ordenado 
sacerdote, que foi transferido 
para a cidade de Marcelino 
Ramos (RS), incorporando-se 
à Equipe Missionária.



7

É uma prática comum, 
durante o mês de janeiro, 

dos Missionários Saletinos 
da Província Imaculada 
Conceição do Brasil se 
reunirem para o retiro 
anual, em Curitiba (PR), 
sede provincial. Num clima 
de alegria pelo reencontro, 
depois de um bom tempo 
sem se verem, os Missionários 
Saletinos de diversos Estados 
do Brasil foram chegando para 
o retiro, que começou no dia 22 
e terminou no dia 24 de janeiro 
passado. O retiro é sempre 
um momento de parada das 
atividades dos Missionários 
para que eles posam rezar e 
refletir, bem como, aprofundar 
os apelos de Deus na história 
pessoal de cada religioso, mas 
também de perceber quais são 

NOVA ORDENAÇÃO SACERDOTAL

Os Missionários Saletinos 
no Brasil terão, após a 

ordenação sacerdotal dos 
Padres Washington e Miranda, 
em janeiro passado, mais uma 
ordenação sacerdotal, agora na 
Bahia, na cidade de Tancredo 
Neves. No dia 09 deste mês, 
às 19h, na Paróquia 
São Roque, nessa 
cidade, será 
ordenado sacerdote 
o irmão Renildo 
Brito, ms, pelas 
mãos de Dom 
João Nilton dos 
Santos Souza, Bispo 
diocesano. Padre 
Renildo presidirá 
sua primeira missa 

no dia 09 deste mês, às 09h, na 
Igreja Matriz Nossa Senhora 
da Salette, em Tancredo 
Neves. As comunidades 
saletinas, principalmente as da 
Bahia, estão se movimentando 
para se fazerem presentes à 
ordenação e à primeira missa.

PADRE BOLÍVAR HAUCK

Os Missionários 
Saletinos, aqui de S. 
Paulo, foram chegando 

aos poucos: No carro do 
Padre Marcos, estavam Padre 
Guttemberg e os Irmãos 
Benedito e Flavio. No carro 
do Padre Joãozinho, pároco 
da Paróquia Nossa Senhora 
do Carmo, vieram os Padres 
Nilto e Alfredo, além do 
Padre Manuel, passando 
por S. Paulo, antes de seu 
retorno à França. E o Padre 
Bolívar? Fiquem tranquilos! 

Padre Bolívar em breve estará 
conosco; precisou ficar mais 
alguns dias em Curitiba (PR), 
a fim de finalizar os exames 
pedidos pelos médicos que o 
estão tratando. Seu estado de 
saúde, segundo os próprios 
médicos, é bom, sendo 
necessário acompanhamento e 
controle.

Aguardamos, com muito 
carinho, o retorno de nosso 
Vigário Paroquial.

Ensina-nos José: 
Como se é não protagonista

Como se avança, sem pisotear
Como se colabora, sem impor-se

Como se ama sem reclamar
Diga-nos José:

Como se vive, sendo número dois
Como se fazem coisas fenomenais 

desde um segundo posto
Explica-nos José:

Como se é grande, sem exibir-se
Como se luta, sem aplauso

Como se avança sem publicidade
Como se persevera e se move 

Sem esperar uma homenagem.

Oração da humildade de José

RETIRO ANUAL DOS 
MISSIONÁRIOS SALETINOS

os apelos que Deus faz à missão 
de reconciliadores na Província 
como um todo. A novidade 
do retiro para os Saletinos, 
este ano, foi a presença do Pe. 
Bruno, monge da Comunidade 
de Taizé (Alagoinhas – BA), 
que assessorou o retiro que 
contou com a presença de 
45 membros. Esta prática de 
retiro anual é também uma 
preparação, através da escuta 
da Palavra de Deus e das 
moções do Espírito Santo, para 
que cada Saletino esteja mais 
aberto e disponível para as 
novas missões que, de tempos 
em tempos, Deus, através do 
Superior Provincial, confia a 
cada membro, pois, a Missão 
é de Deus; nós somos apenas 
seus colaboradores.
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Língua Portuguesa Livro do Mês

PÁGINA CULTURAL

TRAN IT
Portas e Potões Automáticos

Av. Gal. Ataliba Leonel, 1966

Santana  - Fone: 2979.731111

www.transite.com.br

Neste mês de retorno de férias 
de Verão, nada melhor do 

que atualizar os conhecimentos 
sobre a Bíblia.  “Palavra de Deus, 
Palavra da Gente”, editado pela 
Paulus, foi organizado por Maria 
Paula Rodrigues, que reuniu 
escritos de vários autores cristãos, 
e tem apresentação do frei Carlos 
Mesters. Os textos nos ajudam a 
entender melhor a construção da 
Bíblia: suas cores, seus dramas, 
suas tramas e suas mensagens de 
fé, de vida e de esperança. Um 
livro para ser lido e relido. Não 
deixe de ler.

Dia desses, uma mala direta de uma 
empresa vendedora de equipamentos 
de informática, solicitava uma 
pesquisa, até interessante, e, ao 
final, pedia que as respostas fossem 
devolvidas através do envelope 
SUBSCRITADO, em anexo. A 
tentação de responder à pesquisa 
foi vencida pelo erro grosseiro. 
O correto, no texto, deveria ser 
SOBRESCRITADO. 

Subscritar é escrever em baixo de, 
assinar. Por exemplo: “Subscritei o 
requerimento solicitando melhorias na 
rua.”

Sobrescrever é 
escrever sobre, 
e n d e r e ç a r . 
Por exemplo: 
“ S o b r e s c r e v i 
o endereço 
corretamente .” 
Assim, um 
e n v e l o p e 
só pode ser 
sobrescritado, e 
não subscrito ou subscritado, como 
muitos escrevem por aí. Portanto, 
leitor amigo, não tenha medo de 
sobrescritar os envelopes.

“O homem que não tem algo (ou alguém) pelo qual não aceitaria de morrer não 
é digno de viver.” (Pastor Martin Luther King)

“Aquele que recebe um benefício não deve jamais esquecê-lo; aquele que o 
concede não deve jamais lembrá-lo.” (Pierre Charron,  historiador, poeta, 
filósofo e teólogo francês)

“O futuro tem muitos nomes. Para os fracos, é o inatingível. Para os temerosos, 
o desconhecido. Para os valentes, é a oportunidade.” (Victor Hugo, poeta e 
dramaturgo francês)

“O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.”
(Salmista Davi, Salmo 30, 5) 

“Desenvolva a sabedoria, o bom julgamento e o senso comum. Isso irá protege-
lo.” (Provérbios 4, 5)

“Todos os bons pensamentos contribuem para o resultado final da sua vida.”
(Grenville Kleisler, escritor )

“Um sonho sonhado só, é somente um sonho. Um sonho sonhado a dois, pode se 
tornar realidade.” (Anônimo)

PENSAMENTOS
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Santos do Mês Gizela

Dia 24

Dia 14

ANDORRA

A invocação de Nossa 
Senhora da Confiança 

foi introduzida na Igreja no 
século XVIII pela Irmã Clara 
Isabel Fomari, que ingressou 
para a vida religiosa 
orientada por seu confessor, 
o jesuíta Crivelli. Abadessa 
do Mosteiro de São Francisco 
da cidade de Todi, na Itália, 
a Irmã Clara Isabel deixou 
suas experiências registradas no livro 
“Relações Místicas”, conservado nesse 
mosteiro desde a sua morte, em 1744. 
O livro mostra sua forte devoção pela 
Virgem e cita os numerosos prodígios 

SÃO VALENTIM

Nesta data, comemoram-se dois 
mártires de nome Valentim, 
que viveram no mesmo período 

da história e deram o nome a tradição 
chamada de “Dia dos Valentins”, ou “Dia 
dos Namorados”. Essa tradição ainda 
indicava a Festa de São Valentim como o 
início da Primavera, estação do despertar 
da vida e também do romance. Os dois 
“Valentins” se tornaram protetores dos 
namorados. O primeiro mártir era um 
soldado romano que foi incluído no 
Martirológio Romano com o nome de 
Valentim. O segundo era bispo da diocese 
de Terni e foi inserido como Valentim de 
Terni. No século III, em Roma, Valentim 
era sacerdote e Cláudio II, o Gótico, era o 
imperador. O império enfrentava muitos 
problemas, com inúmeras batalhas 
perdidas. O imperador deduziu que a 
culpa era dos soldados solteiros que, 
segundo ele, eram os menos destemidos 
ou ousados nas lutas. E mais, que depois 
de se ferirem levemente, pediam dispensa 
das frentes. E, o que era pior, retornavam 
casados para o exército e, nessa condição, 
queriam voltar vivos. Como isso acabava 

enfraquecendo os 
exércitos, Cláudio 
proibiu a celebração de 
casamentos. Valentim 
considerou essa medida 
injusta e continuou a 
celebrar casamentos 
secretamente. Quando 
soube das ações do 
sacerdote, Cláudio 
mandou prendê-
lo e o interrogou 
p u b l i c a m e n t e . 
Suas respostas 
foram elogiadas 
e sua pregação o 
impressionou. Cláudio 
mandou Valentim para uma prisão 
domiciliar e indicou a residência do 
prefeito romano Asterio, onde todos eram 
pagãos. Chegando lá, o sacerdote ficou 
sabendo que o prefeito tinha uma filha 
cega e disse aos familiares que iria rezar e 
pedir para Jesus Cristo pela cura da jovem, 
o que ocorreu alguns dias depois. Por esse 
motivo, Valentim converteu a família 
inteira do prefeito. Isso agravou sua pena 

e ele foi condenado 
à morte. Segundo a 
antiga lenda, depois de 
curar a jovem, Valentim 
teria se enamorado 
platonicamente dela, 
mas preferiu o seu 
ministério. Conta-se 
que, antes de morrer, 
escreveu uma carta para 
a jovem e a entregou 
ao seu pai. No dia 14 
de fevereiro de 286 
foi levado para a Via 
Flaminia, onde foi morto 
a pauladas e depois 
decapitado. A sepultura 

de Valentim foi encontrada em 346, numa 
capela subterrânea na Via Flaminia. Hoje 
suas relíquias estão na Igreja de São 
Praxedes num Oratório dedicado a São 
Zenão e Valentim. O mártir Valentim, 
se tornou santo porque morreu pelo 
testemunho de seu sacerdócio. A Igreja o 
considera padroeiro dos namorados por 
ter defendido, com sua vida, o Sacramento 
do Casamento.

NOSSA SENHORA DA CONFIANÇA
atribuídos à sagrada imagem 
do quadro de Maria com o 
Menino Jesus, venerado por ela 
em sua cela. A vigorosa fé na 
Mãe de Deus e os dons místicos 
da religiosa propagaram entre a 
população local a invocação de 
Nossa Senhora da Confiança. 
Em 1781 o quadro saiu do 
mosteiro de Todi, atendendo 
ao pedido do sobrinho do 

padre Crivelli, também jesuíta. Padecendo 
de gravíssima enfermidade ele desejou se 
penitenciar diante da imagem de Nossa 
Senhora da Confiança, cuja devoção seu 
tio lhe transmitira. Ele se curou e, em 

agradecimento, mandou fazer uma cópia 
exata do quadro de sua celestial benfeitora. 
A cópia da imagem o acompanhou a 
Roma, quando foi designado diretor 
espiritual para o Colégio Germânico 
que, por um longo período, foi sede do 
Pontifício Seminário Romano Maior. 
Nossa Senhora da Confiança foi eleita 
padroeira do Seminário. A sede definitiva 
do Seminário ficou pronta em 1917 e a 
nova capela foi dedicada à padroeira. 
Nessa solene ocasião, o Papa Bento XV, 
coroou Nossa Senhora da Confiança, 
confirmando, canonicamente seu título e o 
dia de sua festa que acontece no dia 24 de 
fevereiro.
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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

Preserve a Natureza
Use Pneus REMOLD.

PNEUS FOX
Fone: 4111.7108

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

Ensinava um antigo professor de Teologia de que 
“Dogmas são verdades de fé!” Portanto, devemos 
neles acreditar. Diferentemente das aparições 

de Nossa Senhora, ainda que reconhecidas pela Igreja, 
podemos ou não acreditar, dependendo de nossa 
informação ou devoção. Em relação aos dogmas isso não 
acontece: Devemos neles acreditar.

Nossa Igreja tem algumas dezenas de dogmas, dos mais 
variados tipos ou classificação. Em relação à Nossa 
Senhora, os dogmas são quatro: Mãe de Deus, Virgindade 
de Maria, Imaculada Conceição de Maria e Assunção de 
Maria.

Maria, Mãe de Deus – Durante aproximadamente quatro 
séculos nossa Igreja discutiu 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.”  

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

DOGMAS MARIANOS
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, em 1854, 

a decretar o Dogma da 
Imaculada Conceição de 
Maria: Maria concebeu 
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, 
celebrando a festa no dia 
8 de dezembro, data em 
que foi instituído, em 
1854.

Assunção de Maria – 
Que fim teve Maria, Mãe 
de Deus, Mãe da Igreja e 
nossa Mãe? Ao contrário 
do que aconteceu com 
os apóstolos, que se tem 
relatos de suas mortes 
e constatações de seus 
restos mortais, não se tem 
sobre o fim de Maria. Em 
seu pronunciamento, a 
01 de novembro de 1950, 
através da Constituição 
M u n i f i c e n t i s s i m u s 
Deus, o Papa Pio 
XII proclamou: “... 
declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado 
que a Imaculada 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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2574-9465

DIZIMISTAS 
ANIVERSARIANTES 

 EM FEVEREIRO

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

01 Zilah Evangelista Rodrigues
02 Makoto Katsura
	 Alceu	Rogatto
 Regina Célia Teles Pires
 Roseli Aparecida Marcos Gavaldão
 Manoel Lima da Silva
03 Ana Lucia Arruda Pedrosa
 Rosana Ragazzi Rodrigues
04	 Maria	De	Fatima	da	C.	Torres
05	 Sumiko	Takiguti
06 Luiz Saula
 Ana Wilma Landi de Carvalho
 Paulo Cesar Pereira Valente
 Marilia Mesquita Silva
07 Nelson Herrera
	 Regina	Kazuko	K.	da	Silveira
08 Gersonildo Pereira Saldanha
 Wilson da Cruz Avila
	 Alessandra	Delfino	Cruz
09 Eraldo Ferreira dos Santos
10 Oswaldo Carvalho Ferraz
 Regina Maria Costa Freire
11 Celeste de Deus Leite
12 Claudete Alves Correa de Freitas
	 Luzia	Puccetti	Martins
	 Maria	de	Lourdes	C.	Riceth
13	 Mauricio	David	M.	das	Neves
	 Antonio	Costa	Netto
 Carmem Bim Sarmenho
	 Pedro	Pucetti	Neto
	 Margarida	Sarafian	Aristakessian
14 Eduardo Monteiro de Barros
15 Maria Leal Almeida Silveira
	 Marcelo	Delfino	Cruz
 Leonardo Gimenes Sgubin
16 Isaura Natalle Hirsekorn
 Alda de Jesus Alexandre
17 Aurora dos Santos De Souza
22	 Ivany	Mary	C.	Bertolini
23	 Datil	Antunes	de	Carvalho
24 Shirlei Ferreira
 Suzi Almeida
 Nivaldo Ferreira 
 Carolina Carvalho Fernandes
25 José Henrique de Souza
26 Zilda Maria Braga da Silva
27 Roger Dias Gonçalves
 Daniel Chin Min Wei
 José	Odidio	Delfino	Cruz
28	 Andrea	De	C.	Correa

“A Igreja, para 
cumprimento de 
sua missão, conta 
com a diversidade de 
ministérios. Ao lado dos 
ministérios hierárquicos, 
a Igreja reconhece o 
lugar dos ministérios 
desprovidos de ordem 
sagrada. Portanto, 
também os leigos podem 
sentir-se chamados ou ser 
chamados a colaborar com os seus pastores, 
a comunidade eclesial, para o crescimento 
e vida da mesma, exercendo ministérios 
diversos, conforme a graça e os carismas que 
o senhor aprouver conceder-lhes.” (Puebla 
804)

Neste início de ano, após merecidas 
férias, os agentes de pastorais vão 

TODOS OS BATIZADOS, 
RELIGIOSOS E LEIGOS

retornando as suas 
atividades, dando 
sequência a seu 
trabalho imenso e 
importante. Nossa 
comunidade, pelo 
papel de vanguarda e 
referência na Região 
Episcopal de Sant’Ana, 
necessita muito desse 
trabalho, conduzido 
e orientado pelos 
Missionários Saletinos 

que dão assistência a ela. Da mesma 
forma que os leigos, os Missionários 
Saletinos que estiveram em férias ou 
em tratamento médico, e participaram 
do Retiro e da Assembleia Anual dos 
Missionários Saletinos, em Curitiba 
(PR) vão retornando as suas atividades 
pastorais. A todos muita saúde, já que 
teremos um ano pleno de atividades.

Salmo de Louvor

O Senhor pede que partilhemos com generosidade e o 
louvemos com alegria. Em nossa comunidade, graças a Deus, 
tem muita gente que escutou e atendeu a este pedido. Neste 
momento queremos expressar nossa gratidão por essas 
pessoas, que são como luzes no nosso caminho. A gente olha 
para o exemplo delas e entende o quanto Deus é bom.

A Pastoral do Dízimo agradece a todos os dizimistas, por 
seu amor e perseverança. Maiores informações a respeito 
do Dízimo, procurar o plantão da pastoral, antes ou após as 
missas dos finais de semana.

Rosa Maria

MOMENTO DE ORAÇÃO
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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 da Espiritualidade Saletina

PRINCÍPIOS DE VIDA E DE ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS SALETINOS

22
A Reconciliação faz, antes de mais nada, verdadeiros amigos... 

Amigo é o que escuta, conhece, orienta, caminha junto e, 
muitas vezes, nos abre horizontes. Por isso, cultive em sua vida, 
verdadeiras amizades e nunca se sinta só. Cresça e ajude o outro a 
crescer. Seja uma pessoa amiga de muitos e de muitas.

Cultive verdadeiras amizades!

Os sacramentos são sinais 
sensíveis e eficazes da graça, 
instituídos por Jesus Cristo e 

confiados à Igreja, através dos quais 
nos é transmitida a vida divina. O 
conhecimento humano começa pelos 
sentidos e, para chegar a conhecer 
as coisas que os ultrapassam, temos 
de utilizar imagens, símbolos ou 
comparações, que desvelam um 
pouco o desconhecido. Jesus procedeu 
conosco do mesmo modo, instituindo 
os sinais sensíveis que chamamos 
de sacramentos, para expressar as 
realidades sobrenaturais da graça.  
Jesus Cristo concedeu estes sinais 
sensíveis para que produzissem em 
nós os efeitos da graça. Para que eles 
firmassem cada vez mais a nossa fé. 
Assim, também é com a mensagem 
de nossa Senhora da Salette, que nos 
propõe atitudes de fé, também nos 
chama a atenção sobre o sacramento da 
reconciliação a importância do perdão 
na vivência dos filhos de Deus. Em seu 
pedido, feito aos pequenos pastores: 
“Pois bem, meus filhos, transmitireis isso 
a todo o meu povo,” a Bela Senhora nos 
chama a atenção para a missão de todo 
fiel com o Sacramento do Batismo. 
Para entender melhor o efeito dos 
sacramentos podemos compará-los 

Creio na Força dos Sacramentos
com a vida natural, 
vendo que na ordem da 
graça: Nascemos para 
a vida sobrenatural 
pelo Batismo, 
nos fortalecemos 
pela Confirmação, 
mantemos a vida com o 
alimento da Eucaristia. 
Se perdemos a vida 
da graça pelo pecado, 
a recuperamos 
pela Penitência, 
e com a Unção 
dos Enfermos nos 
preparamos para a 
viagem que acabará no céu.  
Para socorrer as necessidades da Igreja, 
como sociedade, temos o sacramento 
da: Ordem sacerdotal, que institui os 
ministros da Igreja, matrimônio, que 
com os filhos perpetua a sociedade 
humana e faz crescer a Igreja quando 
estes são regenerados pelo batismo.  
Todos os sacramentos foram instituídos 
por Jesus Cristo, que é o autor da 
graça e pode comunicá-la por meio de 
sinais sensíveis e que são sete: Batismo, 
Confirmação, Eucaristia, Penitência, 
Unção dos Enfermos, Ordem e 
Matrimônio. Nos sete sacramentos 

estão atendidas todas 
as necessidades da 
vida do cristão. Cristo 
confiou os sacramentos 
a sua Igreja, e podemos 
dizer que são “da 
Igreja” em um duplo 
sentido: a Igreja faz ou 
administra ou celebra 
os sacramentos, e os 
sacramentos constroem 
a Igreja (o batismo gera 
novos filhos da Igreja, 
etc. Existem, pois, por 
e para a igreja. Assim 
como a Mãe em La 

Salette, confiou a missão aos pequenos 
pastores, “Pois bem, meus filhos, ide e 
transmiti minha mensagem a todo o meu 
povo.”  Esta é a missão de todo fiel 
batizado, transmitir e propagar a fé a 
todos. Fé esta que é confirmada com 
os sinais visíveis, “Os Sacramentos.” 
Neste sentido, a Mãe de Salette nos 
convida a analisar a situação crítica da 
época e seus acontecimentos conflitivos, 
e a partir destes eventos, convida-nos a 
encontrar o caminho da Reconciliação.

Texto elaborado pelo Grupo Amor e Reconciliação – 
Mariópolis (PR)

Compilado por: Jorge Marquesi – Leigo Saletino.


