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A PRIMEIRA EUCARISTIA A GENTE
NUNCA ESQUECE!
Sem dúvida, a gente nunca esquece. Veja reportagem sobre os catequizandos que
fizeram sua Primeira Eucaristia, em dezembro passado.

NATAL

RIFA DE NATAL

NATAL FELIZ

A celebração do Natal, presidida pelo
Padre Marcos Queiroz, foi marcante.

Alexandre Sardinha, o feliz ganhador
da carro March 1.0, conforme primeiro
prêmio da Loteria Federal de Natal:
Bilhete No. 10352.

Nos domingos 8 e 15 de dezembro
passado,
as
crianças
tiveram
momentos agradáveis.
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Editorial

N

esta oração, fica o pedido clemente
para que Deus possa enviar
pessoas para o trabalho solidário,
veículo de muitas bem-aventuranças
para aqueles que se engajam nas
pastorais das comunidades.
Nosso Santuário conta com um bom
número de pessoas que trabalham em
diferentes pastorais e ministérios: da
saúde, do idoso, da comunicação, da
música, grupos de oração e muitos
outros espaços de trabalho para as
diferentes vocações e inspirações, mas
as necessidades são enormes e sempre
precisamos de mais gente solidária.
Somos chamados a participar de algum
tipo de movimento intuitivamente.
Nossa existência é um presente que vem
embrulhado lindamente com muito a ser
distribuído durante nossa passagem na
Terra: amor, esperança, carinho e todos

os talentos que
recebemos
divinamente.
Não
guarde
seus talentos
para si mesmo.
Necessitamos,
como
seres
socialmente
dotados, repartir o que temos de melhor
com as outras pessoas. Por isso, fica o
convite a você que já recebeu o recado
de Deus em algum momento da vida:
venha participar de nossos movimentos
e pastorais neste ano que se inicia.
Não existe caridade sem doação, ela só
acontece por meio do exercício do auto
amor e do amor ao próximo diária e
incansavelmente. Um ótimo ano para
todos nós!
Raquel Rodrigues de Mello Junqueira Carone
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
“O vosso coração se alegrará e a vossa alegria
ninguém vô-la tirará...” (Jo 16, 22)

E

stamos iniciando mais um ano e queremos
desejar a você um ano de muitas alegrias;
mais ainda, queremos desejar um ano de
“Redescoberta” da Alegria da Fé, alegria que nos
liberta, alegria que nos faz anunciadores da Boa
Nova do Senhor.
Recentemente, o Papa Francisco lançou sua
primeira exortação apostólica: “A Alegria do
Evangelho”. Essa exortação nos faz pensar
sobre os motivos da nossa alegria: “A Alegria
do Evangelho enche o coração e a vida inteira
daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se
deixam salvar por Ele são libertados do pecado,
da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com
Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria”. A
partir daí, o Papa fala da alegria do anúncio do
Evangelho no mundo atual, dos desafios e da
necessidade de levarmos essa alegria a todos.
No texto, Francisco propõe “algumas diretrizes
que possam encorajar e orientar, em toda a
Igreja, uma nova etapa evangelizadora, cheia
de ardor e dinamismo”. O pontífice toma, como
base, a doutrina da Constituição Dogmática
Lumen Gentium, e aborda, entre outros pontos, a
transformação da Igreja missionária, as tentações
dos agentes pastorais, a preparação da homilia,
a inclusão social dos pobres e as motivações
espirituais para o compromisso missionário.
Com esses desafios, o Papa Francisco desperta
em nós a alegria do encontro com Cristo, razão do
nosso discipulado e missão. Esse encontro nos faz
sair de nós mesmos e ir ao encontro do próximo
manifestando nosso amor e testemunhando nossa

fé. Vale lembrar que
alegria não se limita
ou não se confunde
com sorriso, com
sentimento
de
felicidade, embora
essas
expressões
sejam seus frutos. A
alegria impulsiona a uma vida nova. Precisamos
redescobri-la e levá-la a quem precisa.
Vivemos num mundo de muitas “falsas
alegrias” ou de alegrias passageiras, o que gera
uma constante sensação de insatisfação, pois
estamos sempre querendo algo mais. Descobrir
o verdadeiro sentido da alegria nos dá a certeza
de que Deus é para sempre, de que muitas coisas
acontecem e nos decepcionam mas Deus é para
sempre, de que muitas situações nos frustram e
nos entristecem, mas Deus é para sempre!
A alegria devolve em nós o “Olhar contemplativo”
da generosidade e da grandeza de Deus nos
fazendo descobri-la também em pequenos gestos
e em pequenas coisas. No Natal, que celebramos
recentemente, Deus se faz “pequeno” entre
nós para nos ajudar a descobrir a alegria desse
encontro com Ele mesmo. Retomemos pois, a
alegria desse encontro para iniciarmos mais um
ano, não deixe que ninguém tire essa alegria do
seu coração e que essa alegria permaneça em ti.
Desejo de coração, que essa alegria se multiplique
no seu ano e que você também a faça brotar no
coração de muitos. Com alegria,
Pe. Marcos Queiroz, MS

Palavra do Pastor

C

A Luz gentil de Belém!

elebramos o Natal do Senhor
com fé, festa e muita alegria.
Luzes se acenderam por toda
a cidade nas praças, edifícios, casas e
Igrejas. Houve confraternização entre
as famílias e a alegria da presença
amiga do Menino de Belém contagiou
a todos.
Em Belém, apareceu a grande luz que
o mundo esperava. Naquele Menino
deitado na manjedoura, Deus mostrou
a sua glória – a glória do amor, em que
Ele mesmo Se entrega em dom e Se
despoja de toda a grandeza para nos
conduzir pelo caminho do amor. A luz
de Belém nunca mais se apagou. Ao
longo de todos os séculos, envolveu
homens e mulheres, «cercou-os de luz
(Cf. BENTO XVI).
A luz que emana de Belém nos faz
iniciar 2014 com grande alegria, pois
continua ressoando a mensagem
divina: “Não temais, pois vos anuncio
uma grande alegria: hoje, na cidade
de Davi, nasceu-vos um Salvador, que
é o Messias Senhor” (Lc 2,10-11).

manteve
os
braços
abertos
e
nos
amou.
Transformados
por este amor,
nosso
olhar
se
renova
e
experimentamos,
assim, que há
nele uma grande
promessa
de
plenitude que nos
abre a visão do
futuro.
Vamos aproveitar 2014 e amar como
Ele nos amou! Esposos dediquem
mais tempo para cultivar a vida
matrimonial, estar um ao lado do
outro, dialogar; usem o tempo a vosso
favor! Pais, acompanhem melhor
a vida de seus filhos, com ternura,
presença amiga e orientação segura!
Filhos, deixem-se amar, sejam ternos
e carinhosos com seus pais e irmãos!

A luz que emana de Belém nos
ensina que não precisamos ter medo
neste início de ano. O medo nos
fecha e nos faz viver na escuridão da
desesperança. O medo nos rouba a sã
ousadia, tão necessária nos dias de
hoje, nos rouba o futuro e nos impede
de amar.

No programa de 2014 é necessário que
estejam claros os gestos de resposta
ao amor com que Deus nos amou,
por meio de uma vida espiritual mais
consciente e do compromisso com
os mais frágeis. Aproveitemos este
início de ano e façamos um programa
espiritual de escuta diária da Palavra
de Deus, de oração do santo terço,
de uma participação na santa Missa
dominical, do testemunho da fé etc.

A luz que emana de Belém nos dá a
ousadia de manter os braços abertos
para amar, como o Menino de Belém

Vamos olhar com os olhos do Menino
de Belém para os mais frágeis e
abrir nossos braços e coração para a

solidariedade, saindo da mesquinhez
dos nossos desejos e interesses,
pondo-nos a serviço de quantos
vivem sofrendo por falta de cuidado
ou por falta de recursos que atendam
às suas necessidades básicas. Somente
assim, à luz de Belém, 2014 será
um ano de grandes oportunidades,
porque iremos ao encontro do Senhor
para adorá-lo, ao encontro do irmão
para cuidar dele, ao encontro de
nossa família para amarmos e sermos
amados, ao encontro de nós mesmos
para obtermos a paz e serenar o
coração.
A todos, muita luz em 2014, muito
amor no coração e nas atitudes.
‘Enquanto gera calor, a luz significa
também amor.
Onde há amor,
levanta-se uma luz no mundo; onde
há ódio, o mundo permanece na
escuridão’ (Cf. Bento XVI).
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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O

final da tarde e
início da noite
era agradável;
aos poucos, os fieis
foram
chegando
e preenchendo os
lugares.
Chegavam
bem vestidos, um
sorriso no rosto, o
que deixava um ar
de camaradagem na
igreja.
Padre
Marcos
Queiroz, ms, presidiu
a celebração, e desejou
a todos um Feliz Natal em nome de
todos os religiosos da casa: Padre
Alfredo, que presidiu a celebração na
Capela Santa Cruz, Padre Bolívar, que
estava em tratamento em Curitiba
(BA), Padre Guttemberg que foi a
Salvador, na Bahia de todos nós, visitar
a mãe e descansar alguns dias, Padre
Nilto que foi a Várzea Grande (MT)
passar o Natal e o Ano Novo, Irmão
Miranda, já em terras paranaenses
preparando sua ordenação para este
mês, Irmão Flavio que também foi
passar o Natal com sua mãe, e o Irmão
Benedito, presente na celebração. Ao

ERA NATAL
final, Padre Marcos,
juntamente com o
Sr. Mauro Lombardi,
Coordenador
do
CPAE – Conselho
Paroquial de Assuntos
Econômicos, fez a
entrega solene do
automóvel sorteado
através da Loteria
Federal,
ao
Sr.
Alexandre Sardinha,
feliz ganhador do
prêmio.
Antes de iniciar a
celebração, Padre Marcos ensaiou
alguns cantos com os fieis. O Coral,
m ú l t i p l o ,
formado
por
vozes de vários
grupos de canto
do
Santuário,
e s t a v a
afinadíssimo. E
a celebração do
Natal começou.
A entrada da
imagem
do
Menino Jesus, trazida pelo Pedrinho
Patron, vestido de anjo, precedido
de algumas crianças, foi
muito bonita. A imagem,
ao ser colocada na
manjedoura do presépio,
fez com que as luzes da
decoração se acendessem;
o presbitério ficou todo
iluminado.
Na homilia, Padre Marcos
recordou a história da

salvação, prefigurada por Deus; à
medida que discorria, as crianças
que fizeram sua Primeira Eucaristia
no ano passado, representaram os
personagens bíblicos e históricos:
Adão e Eva; Abraão e Sara; Moisés
e Miriam; Gideão e Débora,
representando os Juízes; Isaías,
representando os Profetas; o último
dos profetas, João Batista, que veio
para preparar o caminho de Jesus,
os Reis Magos, e o casal de Nazaré...
pobres e cansados. Mas, faltava
o principal, faltava Jesus, nosso
Salvador.
Trazido pelo pai, também vestido
de anjo, o pequeno Giovanne,
branquinho,
quietinho,
foi
colocado
na
manjedoura
instalada
ao
pé do altar. E
ali ficou, entre
José e Maria,
aguardando
seu
momento,
até o final da
homilia. Terminada a oração do
Credo, lembrou-se de sua “deixa”,
e chorou; um choro curto, sonoro
e reconfortante, lembrando que,
certamente, o Deus feito homem, o
Deus Filho que veio para nos salvar,
chorou no dia em que nasceu, de
parto natural.
Glória a Deus no mais alto do céu
e paz na terra aos homens por Ele
amados. Era Natal...

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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A PRIMEIRA EUCARISTIA A GENTE NUNCA ESQUECE

N

o final da tarde daquele sábado,
14 de dezembro, havia uma
caixa de presente colocada no
Presépio... Uma caixa de madeira,
envolta por uma larga fita azul celeste.
Poucas pessoas a notaram. A igreja
estava muito bem decorada, as flores
brancas se destacavam no cenário.
Aos poucos, os catequizandos foram
chegando; não só as crianças, mas
também os jovens e os adultos que
se prepararam durante todo o ano de
2103 para esse grande acontecimento
em suas vidas.
As mamães capricharam no visual,
colocaram seus vestidos vistosos; os
papais seguiram o exemplo, alguns,
apesar do calor, vestiram seus blazers
favoritos. No presbitério estavam
as
cadeiras,
harmonicamente
colocadas, aguardando o início da
cerimônia, presidida pelo Padre
Marcos Queiroz, ms, Reitor e Pároco
do Santuário Salette de São Paulo.
Ao iniciar a celebração, um suspiro
de satisfação pode ser sentido no ar.
Os catequizandos foram adentrando
a nave da igreja, perfilados e com
os semblantes refletindo felicidade
e ansiedade, o mesmo acontecendo

com os catequistas, ainda que já
veteranos na missão de evangelizar.
Durante a homilia, a surpresa da
caixa de presente foi revelada. Após
discorrer sobre as leituras e recordar
alguns pontos da formação recebida
pelos catequizandos, Padre Marcos
solicitou ajuda de alguns deles, que
colocaram a caixa de presente sobre
o Altar. Os jovens catequizandos
foram retirando, de dentro da caixa,
alguns objetos. Até um “bule” foi
retirado – doce engano
– era a galheta. Depois
foram
retirados
um
frasco contendo vinho,
outro água, o cálice, a
hóstia
grande,
ainda
não consagrada. Pronto,
o necessário para a
consagração eucarística
estava ali, retirado que
foi dos pés da cruz onde
nasceu o Cristo, do

presépio onde nasceu Jesus.
A Primeira Eucaristia, recebida pelos
catequizandos, foi registrada em
fotos, vídeos e transmissão pela TV
Web do Santuário, eternizando esse
momento inesquecível para eles e
para seus pais, familiares e amigos,
que ocuparam todos os espaços da
igreja.
Daqui há alguns muitos anos, alguém
vai abrir uma caixa de guardados, vai
encontrar uma foto da sua primeira
eucaristia. Vai segurá-la, com as
mãos possivelmente tremendo de
emoção. Vai se ver ainda muito
jovem, vai recordar os companheiros
de formação, os pais, os catequistas.
E se uma lágrima teimar em cair
de seus olhos... não vai segurá-la;
vai deixá-la escorrer por sua face
e recordar: esse foi o dia da minha
Primeira Eucaristia.
Da Redação

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
1º. DEZEMBR0 – NOVOS COROINHAS

N

o
mês
passado,
o
Grupo
de
Coroinhas recebeu novos
integrantes. São eles: Ana
Julia Onsiany, Gabriela
Polycarpo
Amarante,
Guilherme
Umberto
Saporito Penteado, Laura
Oliveira
dos
Santos,
Leonardo
Dias
Cruz
Terrazas, Mariana de
Freitas Gomes, Raquel

A

DIA 8 – IMACULADA CONCEIÇÃO

Oração do Dia, no
folheto da Missa do
domingo dizia: “Ó Deus,
que preparastes uma digna
habitação para o vosso Filho
pela imaculada conceição da
Virgem
Maria,
preservando-a de
todo pecado em
previsão dos méritos
de Cristo, concedeinos chegar até vós
purificados também
de
toda
culpa
por sua materna
intercessão.
Amém”.
O
saudoso
papa
Pio IX, no dia 8
de dezembro de
1854, proclamou
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Banti Rocha, Richard
Seberino Marques Filho,
Rodrigo Gonçalves Souza
Santos e Tairá Macedo
Brito. A cerimônia foi
presidida pelo Padre
Marcos
Queiroz,
e
os
jovens
coroinhas
receberam
as
vestes
de seus pais. A eles, a
comunidade agradece a
dedicação e o serviço.

o dogma da Imaculada
Conceição.
Desde
então, nossa Igreja tem
reverenciado esse dia, que
se tornou um dia de festa.

DIA 14 – AÇÃO DE GRAÇA NA APCD –
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
CIRURGIÕES DENTISTAS

O

s Grupos de “Canto Acorda pra Jesus, Renova-me e
Acorde Saletino” estiveram tocando na celebração de
ação de graça na referida Associação.

DIA 15 – CRISMA DE JOVENS

P

ara finalizar o ano
de 2013 os jovens
crismandos tiveram um final
de semana de formação.
Com o sábado repleto
de
atividades
voltados
para todo o conteúdo que
aprenderam durante o ano.
E para finalizar, no domingo,
tiveram missa presidida pelo
Pe. Nilto Gasparetto, ms. Os

jovens do crisma agradecem
a ele por ter aceitado este
convite
e
agradecem,
também, ao apoio de toda a
comunidade do Santuário
Salette, aqui de S. Paulo; a
confiança e colaboração do
Pe. Marcos Queiroz, ms, e
as pessoas que nos ajudaram
com as palestras durante este
ano!

MISSAS EM JANEIRO – Nas duas últimas semanas
deste mês, nossos sacerdotes estarão participando do
Retiro e da Assembleia Anual dos Missionários Saletinos.
Assim, de segunda a sexta-feira, haverá apenas as missas
das 07h, cuja presidência estará a cargo do padre Paulo
Cesar Gil. Portanto, nesse período não haverá as missas
da noite, das 19h30. Nesse horário, a Legião de Maria
conduzirá a reza do Terço.

DIA 15 – VISITA DOS ROMEIROS DE
SÃO LOURENÇO (MG)

DIA 16 – ALMOÇO COM OS
FUNCIONÁRIOS
2013 foi um ano que exigiu
bastante esforço, físico e
mental, dos funcionários
que prestam serviço ao
Santuário e à Loja La
Salette. A exemplo de anos
anteriores, os funcionários
participaram de um almoço
de
confraternização,
especialmente
preparado
pela Equipe da Cozinha,

U

m grupo de 28 pessoas
visitaram
nosso
Santuário nesse dia, vindos
da cidade de São Loureço, no
circuito das águas do Estado
de Minas Gerais. O grupo veio
da Paróquia de São Lourenço
Mártir, da comunidade de
Nossa Senhora da Salette,
no bairro do Sonda, dessa
cidade. Já há alguns anos, a
devoção a Nossa Senhora
da Salette chegou à cidade,
através da transmissão pela
TV da Missa solene do dia
19 de setembro. Antes dos
missionários e dos leigos
saletinos, Nossa Senhora
pisou, novamente, o solo
mineiro e lá se instalou. Em
dezembro passado, Padre
Bolívar Hauck, nosso Vigário
Paroquial, esteve presente
e presidindo a celebração
de uma noite do novenário
dessa comunidade. Voltou
encantado pela recepção

que teve, e idealizou um
presente
à
comunidade
que tão bem o acolheu:
mandou
confeccionar
uma capela de madeira,
em forma triangular, que
pudesse abrigar as três
imagens oficiais da Aparição
Reconciliadora de Nossa
Senhora da Salette. O
presente foi oferecido ao
grupo de romeiros ao final da
missa das 11h, que retribuiu
a gentileza, entregando ao
Padre Marcos, presidente
da celebração, devido à
ausência do Padre Bolívar,
que se encontrava em
Curitiba (PR) fazendo alguns
exames médicos, uma cesta
de produtos da terra mineira.
Na oportunidade, o grupo
almoçou juntamente com os
leigos saletinos do Grupo
Dom Pedro Sbalchiero Neto,
nas dependências do Salão
de Festas.

DIA 24 – PRESENTE DE NATAL

liderada pela Sra. Rita de
Cássia. No almoço estiveram
presentes os Padres Marcos
Queiroz, Nilton Gasparetto
e Guttemberg de Souza. A
comunidade reconhece o
esforço e empenho desses
valorosos colaboradores e
deseja-lhes muita saúde e
paz.

NOVAS COORDENAÇÕES
O ano começa com novas coordenações:
CPP – José Carlos Ávila Aira, Delnice de Sousa Aira e
Raquel Rodrigues de Mello Junqueira Carone;
CPAE – Mauro Lombardi;
Pastoral Familiar – Antonio Marcos Pereira e Elizabete
Teixeira dos Santos;
Equipe de Liturgia da Missa Domingo 09h – Andréa de
Araújo Castro;
Grupo de Canto Renova-me – Aroldo Alves Pereira;
JUS – Jovens Ungidos da Salette – Marília Castelli e
Fátima Gisele de Morais Pereira da Rocha;
Catequese de Jovens – Crisma – Turma II – Osvaldo
Olenk e Ana Maria Olenk;
Eixo do Anúncio – Osvaldo Olenk e Ana Maria Olenk;

N

a Missa do Natal, o Sr. Alexandre Sardinha, recebeu
seu presente de Natal: foi o ganhador da Rifa de natal,
através do bilhete No. 10352, sorteado através da Loteria
Federal de 21 de dezembro passado. Sr. Alexandre adquiriu
20 (vinte) talões de rifas.

Mil Ave-Marias – Therezinha Cesar.
A comunidade agradece o trabalho dos coordenadores
anteriores, pela dedicação e trabalho executado. Aos
novos coordenadores, deseja uma feliz gestão.
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PÁGINA CULTURAL
Livro do Mês

Língua Portuguesa

O

futebol é igual no mundo inteiro,
mesmo quando jogado por homens,
mulheres, jovens ou crianças, ainda que
nos Estados Unidos resolveram apelidálo de “soccer”; coisas de americanos...
Aqui no Brasil, tanto a CBF –
Confederação Brasileira de Futebol,
quanto as federações estaduais, teimam
erroneamente, juntamente com os órgãos
de imprensa, de denominar o futebol de
forma diferente.
Vejamos: existem os Campeonatos
Brasileiros de Futebol, Série A, B, C e D; até
aí tudo certo. Criaram, há pouco tempo,
um campeonato feminino. Portanto, este
deveria se chamar Campeonato Brasileiro
Feminino de Futebol, e não como é
chamado pela Confederação e pela
imprensa, de Campeonato Brasileiro de
Futebol Feminino. Esta forma de nomear

o
campeonato
modifica o tipo de
futebol, ou seja,
existe o futebol
masculino e o
futebol feminino.
Não, o que existe
é um campeonato
masculino e outro
feminino, ambos
de futebol.
O mesmo raciocínio vale para a Copa São
Paulo Júnior de Futebol; e não a forma
incorreta adotada pela Federação Paulista
de Futebol, que nomeia como sendo Copa
São Paulo de Futebol Júnior. Mas, às
vezes, eles acertam: por exemplo, teve o
Campeonato Brasileiro sub-20 de Futebol.
Excelente! Vamos todos torcer pela nossa
Seleção Brasileira; salve Neymar e nossos
jogadores.

DECÁLOGO
Você não pode criar prosperidade, desalentando a
iniciativa individual.
Você não pode fortalecer o fraco, debilitando o
forte.
Você não pode ajudar aos pequenos, esmagando
os grandes.
Você não pode ajudar o pobre, destruindo o rico.
Você não pode elevar o assalariado, arruinando
aquele que o paga.
Você não pode resolver seus problemas, enquanto
gastar mais do que ganha.
Você não pode promover a fraternidade,
admitindo e estimulando o ódio de classes.
Você não pode garantir uma adequada segurança com dinheiro emprestado.
Você não pode formar o caráter e o valor de um homem cortando-lhe a
liberdade e a iniciativa.
Você não pode ajudar os homens de maneira permanente se fizeres por eles
aquilo que eles podem e devem fazer por si mesmos.

Abraham Lincoln, estadista americano

N

este mês de férias, nada melhor
do que uma leitura amena; o que
não quer dizer, em nenhum instante,
uma literatura menor. “Paulo, Um
Homem de dois Mundos”, da Editora
Paulus, escrito por C. J. den Heyer, é
um desses livros que nos engrandece.
Primeiro, porque fala de Paulo
Apóstolo, uma das pilastras de nossa
Igreja. Segundo, porque nos mostra
um lado nem sempre conhecido
daquele que mais longe levou o
Evangelho. Paulo foi um judeu da
diáspora, isto é, judeu nascido fora
do território dos judeus. Era grego e
cidadão romano. Após se converter,
a caminho de Damasco, tomou a
si a missão de pregar o Evangelho,
onde estivesse. Com sabedoria e
resolução, não hesitou em discordar,
muitas vezes, das figuras dirigentes
da comunidade cristã primitiva de
Jerusalém. 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
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Santos do Mês

S

Gizela

Dia 21

Dia 24

SANTA INÊS

SÃO FRANCISCO DE SALES

anta Inês foi
uma
virgem
mártir.
Nobre,
descendia
da
família
Cláudia
e desde pequena
foi educada na
fé cristã. Cresceu
virtuosa e decidiu
consagrar
sua
pureza a Deus,
resistindo
às
investidas
dos
jovens mais ricos da nobreza
romana. Tinha 13 anos
quando, por sua extraordinária
beleza, riqueza e virtude, foi
cobiçada pelo jovem Procópio,
filho do prefeito de Roma,
Semprônio. Como o rejeitou,
Inês foi levada a julgamento e
obrigada a incensar os ídolos
de Roma, o que se recusou a
fazer dizendo: “Podem me
ferir com suas espadas, mas
nunca conseguirão profanar
meu corpo consagrado a
Cristo!” Por causa disso foi
condenada a ser exposta nua
num prostíbulo no circo de
Domiciano. Conta a história

que,
quando
foi colocada no
local da desonra,
uma luz celestial
a
protegeu
e
ninguém
ousou
aproximarse dela.
Seus
cabelos cresceram
e cobriram seu
corpo. Após novo
interrogatório,
Inês foi condenada
a morrer queimada. As
chamas não a queimaram
e voltaram-se contra seus
algozes
matando
muitos
deles. Por fim, foi decapitada
e sepultada por seus pais.
Oito dias após sua morte,
quando seus pais rezavam
em seu túmulo, Inês apareceu
em grande glória, cercada
de muitas virgens e anjos,
segurando um cordeirinho
branco e anunciou-lhes sua
grande felicidade no céu. É
padroeira da castidade, dos
jardineiros, moças, noivos,
vítimas de violação e virgens.

Francisco de Sales
nasceu no castelo
de Sales, na Saboia,
em 21 de agosto de
1567. Era o primeiro
dos treze filhos dos
barões de Boisy.
Cada filho tinha
um preceptor. O
de Francisco foi o
Padre Deage, que
o acompanhou até
sua morte. Estudou retórica,
filosofia e teologia e se tornou
grande
teólogo,
pregador,
polemista e diretor espiritual.
Sentia-se chamado para servir
inteiramente a Deus. Fez voto
de castidade e se colocou sob
a proteção da Virgem Maria.
Doutor em leis, com 24 anos
voltou para casa. Seus pais já lhe
haviam escolhido uma jovem
noiva nobre e rica e conseguido
um cargo de membro do
senado. Francisco recusou tudo
e manifestou seu desejo de ser
sacerdote. Nos cinco primeiros
anos de sua ordenação, Padre
Francisco se ocupou com a
evangelização de Chablais,
uma cidade às margens do
lago de Genebra e, com risco

da própria vida,
divulgou
folhetos
nos quais condenava
as
heresias
calvinistas.
Em
1599, foi nomeado
bispo auxiliar de
Genebra e, três anos
depois, assumiu a
diocese. Era sempre
convidado
para
pregar na corte
e seus contemporâneos não
tinham dúvidas a respeito
de sua santidade. Foi diretor
espiritual de São Vicente de
Paulo. Morreu em Lion, França,
no dia 28 de dezembro de 1622,
e o culto a ele começou no
momento de sua morte. Sua
festa é celebrada no dia 24 de
janeiro porque nesse dia, em
1623, suas relíquias mortais
foram trasladadas para Anneci.
Foi beatificado em 1661 e
canonizado quatro anos depois.
Foi declarado “Doutor da
Igreja” por Pio IX e proclamado
padroeiro dos jornalistas e dos
escritores católicos por Pio XI.
Sua beatificação foi a primeira
que aconteceu na Basílica de
São Pedro em Roma.

Dia 25

CONVERSÃO DE SÃO PAULO

S

aulo nasceu no ano 10 em Tarso, na
Cilícia, atual Turquia. Seu pai era
fariseu, judeu e legionário do imperador
romano Augusto e tinha o título de cidadão
romano que, por tradição, era legado aos
filhos. Com quinze anos, Saulo foi para a
escola de Gamaliel, em Jerusalém. Estudou
latim, grego e hebraico e recebeu educação
religiosa fundamentada na doutrina dos
fariseus. Apesar da pouca idade, destacavase pela oratória fluente e cativante. Travou,
no Sinédrio, acirrado debate com Estêvão
(Santo Estêvão) e, a partir daí, começou uma
incansável perseguição aos cristãos. Certo
dia, às portas da cidade de Damasco, uma

luz mais forte e mais brilhante
que a luz do sol, desceu dos
céus, e envolveu Saulo e seus
companheiros. Naquele momento,
ouviu a voz de Jesus pedindo que
parasse de perseguir os cristãos
e que se juntasse aos apóstolos.
Quando a luz desapareceu Saulo
não conseguia enxergar e foi levado
à cidade pelos companheiros. Jesus
o visitou novamente e disse que
deveria ficar alguns dias na cidade, pois
receberia uma importante revelação. Saulo
obedeceu e ficou mais três dias em Damasco,
sem comer e sem beber. Teve uma visão com

Ananias, um velho e respeitado
cristão da cidade, na qual ele o
curava. Em sua casa, Ananias teve a
mesma visão e foi ao seu encontro.
Colocou as mãos sobre a cabeça
de Saulo, que voltou a enxergar e,
no mesmo instante, se converteu.
Foi batizado por Ananias, recebeu
o nome de Paulo, saiu pregando
a palavra de Deus e tornou-se
seu grande apóstolo. Viajou pelo
mundo evangelizando e realizando
centenas de conversões. Foi martirizado em
Roma no ano 67. Suas relíquias estão na
Itália, na Basílica de São Paulo.

ANDORRA

9

CONTO DE NATAL

D

ias antes do Natal, o garoto
moreninho
estava
parado
diante das imagens de bronze
de Nossa Senhora da Salette, de
Maximino e Melânia. Difícil afirmar
se rezava o “Lembrai-vos...” ou se
apenas “conversava” com Nossa
Senhora.
Certo é que balbuciava palavras,
que, à distância, não se podia ouvilas. Em determinado instante, tal
qual um namorado apaixonado,
colocou a palma de sua mão direita
sob a boca e assoprou um beijo à
Mãe Salette. Em seguida, crendo,
talvez, que o beijo era pouco a ser
oferecido, mostrou-lhe o pacote de
biscoito ou salgadinho que segurava
na outra mão. Aguardou, ainda,

alguns instantes, antes de tomar o
rumo da saída do Santuário.
Lá embaixo, quando sua figura se
apequenava no horizonte, dobrou
à direita e sumiu da minha vista.
Lá no céu, Nossa Senhora deve
ter ficado surpresa com o beijo
estalado que recebeu na face. Sem
que o moreninho visse, pegou um
de seus biscoitos ou salgadinho... e
acompanhou, sorrindo, seu retorno
à casa.
O Natal estava salvo.
Glória a Deus nas alturas e paz na
terra aos homens de boa vontade.
Mario Apone
Leigo Saletino

GESTO CONCRETO – PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS JOVENS

M

uitas vezes, sentados à mesa,
abordamos temas como,
o que pode ser melhor, no nosso
País, Estado, cidade e enfim o que
se poderia fazer pelo nosso bairro,

pela nossa rua.
Foi pensando nisso, e no quanto as
nossas opiniões e atitudes podem
ajudar, que um grupo responsável
por elaborar um plano de bairro foi
criado. O que é este plano? Cada
um ajudando um pouco, faremos
um relatório final, com propostas
a serem entregues, à subprefeitura
e então ao prefeito, para que as
mudanças aconteçam.
Dividimos as tarefas e ficou de
responsabilidade do grupo de
jovens da Salette – JUS, uma
parte do mapeamento do alto de
Santana. Durante os meses de
outubro e novembro fotografamos,

Preserve a Natureza
Use Pneus REMOLD.
PNEUS FOX
Fone: 4111.7108
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Que tal seu
anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!

conversamos com moradores e
fizemos junto à comunidade da
Salette uma pesquisa, levantando
as necessidades e expectativas.
De posse desse levantamento
de dados, montamos a nossa
contribuição: um mapa, com fotos,
e um relatório baseado nos dados
da pesquisa. Assim, com a ajuda
de vocês, concluímos uma das
muitas etapas que virão. Fizemos
a nossa parte, agora, é esperar que
as autoridades responsáveis levem
em conta nossas reinvindicações e
propostas. Em nossa caminhada,
estamos em busca de um bairro
melhor.
Marília Castelli Prass
JUS – Jovens Ungidos da Salette

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

R. Dr César, 324
(e mais 4 endereços.)

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

CENTRO SOCIAL – PASTORAL DA
TERCEIRA IDADE E DA PESSOA IDOSA

Durante o mês passado, voluntários e assistidos do Centro Social, pela
Pastoral da Terceira Idade e da Pessoa Idosa, desfrutaram de vários eventos,
nos quais puderam confraternizar com muita amizade, carinho e dedicação.
Foram apresentações musicais, culturais, refletindo momentos de alegria
e descontração. Mais uma vez, a turma da “Melhor Idade” abriu frentes
de convivência, servindo de modelo para toda a comunidade. A essas
pessoas maravilhosas, queremos, em nome de toda a comunidade do
Santuário-Paróquia Nossa Senhora da Salette, render nossas homenagens
e agradecimentos, desejando-lhes que no decorrer deste ano de 2014, elas
possam continuar sendo exemplo de participação, amizade e fé.

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM JANEIRO
01 Osmar Duarte de Jesus
Elza Toyo Serikako
Helena Kinu Itohazu
José Roberto Feijó
Ivone Accioli Carmin
Francisca Aparecida Olenk Parra
02 Antonio Amaury C. de Araújo Júnior
Antonio Celso Laurino Bernardo
03 Dinorá Padoim Gracio
04 Fernanda Barroso Heitmann
Ambrogio Ricetti
05 Nilton Pinho dos Santos
06 Rafaelle Migliore
08 Rita de Cássia Di Giaimo Giusti
09 Izilda Maria Alonso
Maria Aparecida Sandor C. de Carvalho
10 Inilceia Possato Venancio
11 Catarina Fonseca de Aguiar
Nair Medeiros Lima
Dalva Peres Rodrigues
12 Marilda Voi
13 Maria de Lourdes Amaro
14 Maria Auxiliadora A. Ferreira
Helenice Biancalana
16 Marcelo Machado Venturini
17 Dirce Assunção Trepichio
Ignez Theodora A. Finco
Inês Ivete Da C. Saghi
Bernardina Galatro
18 Antonio Marco Vicari Cipelli
Paulo de Aguiar Brandão
Maximo Kezam Gabriel
Rodrigo Canellas Dias
José Carlos Gomes
Roseli Cesário Barbosa
19 Celso Chola
Eliane Sergi Santos
Claudia Cristina Jardim Miranda
20 Lucy Rodrigues Canale
Marjori Azevedo de S. Pomarole
Cinthia Chinez Moreno Bittencourt
22 João Hamilton do Amaral
24 Fernanda Rose Robertoni da Costa
Maria Tereza Alves de Sá
Denílson Antonio da Silva
25 Luiz Wagner Tavares Nascimento
27 Nilza Cordeiro Figueiroa
Erica D. Carvalho
Mayara Vaz Ribeiro
28 Maria José Alfacinha Pinheiro
Luis Danilo Bronzatto Maurici
29 Bernadete Cecato Nicolau
31 Luiz Roberto Viana Fernandes
Maria das Graças R. M. Silveira
Dalila Fonseca

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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Gotas da Espiritualidade Saletina

Por que ser um leigo saletino, se já sou leigo?

E

sta é uma pergunta que
frequentemente ouvimos e
que é necessário estarmos
sempre alertas, para responder! Eis
um artigo bastante esclarecedor e
que nos ajudará em nossa missão:
“Há mais de dez anos os
Missionários Saletinos do Brasil
aprovaram, em Assembleia Geral,
a criação de um “braço leigo” da
instituição religiosa, iniciando
o movimento nas paróquias e
comunidades onde eles se faziam
presentes. O início do movimento
visava, desde então, a vivência
da
espiritualidade
saletina.
Coube, ao então Provincial, Pe.
Adilson Schio, iniciar o processo
de criação e implantação da
estrutura formativa dessa tão
sonhada espiritualidade saletina
da reconciliação, dizendo-se ser
possível essa vivência também
por muitos leigos e leigas além dos
próprios Missionários Saletinos.
Por
alguma
razão,
alguns
sacerdotes e leigos saletinos ainda
não compreenderam o significado
do que é SER um Leigo Saletino.
Qual a tarefa específica deste
novo membro congregado? Como
ele deve assumir concretamente
sua espiritualidade no contesto
paroquial pastoral?
Na contracapa de “Salette: de volta
à Fonte”, do Pe. Ático Fassini,
ms, é citada a fundação dos
Missionários de Nossa Senhora
da Salette (01.05.1852): ‘Por mais
importante que seja a construção do
Santuário em La Salette, França, algo

de mais importante, ainda,
existe: são os Ministros da
Religião destinados a darlhe atendimento, a acolher
os piedosos peregrinos, a
fazê-los ouvir a Palavra
de Deus, a exercer para
com eles o ministério da
Reconciliação. Sua criação
e sua existência serão, bem
como o próprio Santuário,
um monumento eterno,
uma lembrança perpétua
da Aparição misericordiosa
de Maria.’
Compreende-se
que
o texto, a seu tempo,
vincula o Missionário
Saletino ao Santuário
da montanha sagrada
de La Salette. Mas, hoje
ele está intimamente
vinculado
a
mais
diversa
ocasião de missionariedade, não
especificamente a um Santuário
Saletino. A vivência do carisma
da reconciliação está intimamente
ligada à própria vida do saletino
onde estiver exercendo seu
ministério ou atividade pastoral,
de forma laica.
Nossa
reflexão,
finalizando,
prende-se na verdadeira intenção
de deixar claro que o Leigo Saletino
experimente o exercício da difusão
do carisma da reconciliação
dentro do seu próprio ambiente
pastoral de onde nunca foi
tirado, mas somente preparado
para esta função sublime e sem
que abandone sua vocação

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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enquanto membro das pastorais
ou movimentos as quais sempre
pertenceu. SER Leigo Saletino não
lhe confere um novo status, muito
menos o faz um cristão diferente
enquanto batizado. Para reforçar a
tese, valho-me do imperativo dito
pelo Pe. Isidro Perin: “O Leigo
Saletino não veio para FAZER,
veio para SER!”
Assim, convidar um dos membros
de nossa comunidade, a tornar-se
um novo “Leigo Saletino”, é ter
em mente, levar o Evangelho de
Jesus e o Carisma de Maria, pela
mensagem de Nossa Senhora da
Salette, a todos os povos.
Édio Bosco Botelho
Leigo Saletino Coordenador da Região Centro-Oeste
Compilado por Jorge Marquesi – Leigo Saletino

