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UMA ESTRELA NO CÉU

onheça um pouco mais
sobre
Padre
Arcângelo
Gabriel Vigne, que nos deixou
recentemente.

FESTA DA PADROEIRA

Toda programação está na página 11.

JORNADA MUNDIAL DA
JUVENTUDE – RIO 2013
Nossos jovens na reta final dos preparativos;
antes, a Pré-Jornada. – Página 10.

VEJA AINDA
Comentando o Noticiário
página 4
Comunidade em Revista
páginas 6 e 7.
Livro do Mês
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N

esta
edição,
vamos
falar
sobre
as
demais
urgências na Ação
Evangelizadora
proposta
no
11º
Plano de Pastoral.
A terceira urgência
intitulada:
Igreja,
Animada pela Palavra
de Deus, chama-nos atenção para o fato
de existirem muitas pessoas que ainda
não conhecem a Boa Nova, bem como
muitos cristãos que têm necessidade de
que lhes sejam apresentadas novamente,
e de forma persuasiva, a Palavra de Deus,
que os levem a uma vivência e a uma
experiência da presença do Ressuscitado
em suas vidas. A quarta urgência:
Igreja, Comunidades de Comunidades,
quer nos alertar para fato de que, sem
a vida comunitária, não há como viver
efetivamente a proposta cristã, isto é, o
Reino de Deus. As paróquias precisam
ser comunidades vivas e dinâmicas de
discípulos missionários de Jesus. Na
quinta urgência: Igreja a serviço da Vida

Plena para todos: A Igreja conclama os
católicos a não se calarem diante da vida
impedida de nascer pela legalização do
aborto. Por uma vida sem alimentação,
casa, trabalho, educação, saúde, lazer,
esperança e fé, mas comprometer-se para
que todos tenham o direito de nascer,
crescer, constituir família, crer e manifestar
sua fé; onde o perdão, a reconciliação, a
tolerância e o respeito sejam condição de
felicidade e gratuidade e de vitória sobre
a ambição. A sexta urgência: A Igreja e a
Evangelização dos Jovens – Ela entende que
a “fé deve ser apresentada aos jovens como um
encontro amoroso com Deus, que toma feições
humanas na pessoa de Jesus Cristo. Os jovens
têm o direito de receber da Igreja o Evangelho, e
de serem introduzidos na experiência religiosa,
no encontro com Deus e no contato com as
riquezas da fé cristã.” (Doc. 85 CNBB, nº 3).
Na próxima edição falaremos da proposta
de planejamento e implantação do 11º
Plano de Pastoral. Uma feliz e santa férias
a todos.
Luiz Susumo Uherara
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor

C

aríssimos irmãos e irmãs. Vamos
iniciando mais um semestre com
o mês de julho. Um mês especial para
a Igreja do Brasil, com a celebração da
Festa de Santa Paulina, a primeira santa
que viveu e trabalhou no Brasil. Italiana
de nascimento, foi na pequena localidade
de Vígolo, no município de Nova Trento
(SC), que Madre Paulina iniciou seu
trabalho de dedicação e serviço aos
pobres, doentes e necessitados. Em 2002,
a Igreja canonizou a Madre Paulina, que
passou a ser chamada de Santa Paulina do
Coração Agonizante de Jesus.
Julho será, também, um mês especial para
a Igreja pela realização Jornada Mundial
da Juventude. O Papa Francisco, que
visitará o Brasil pela primeira vez, passará
pelo Santuário de Aparecida em São
Paulo, onde acontecerá uma programação
especial e depois irá para o Rio de Janeiro,
onde se encontrará com jovens do mundo
Inteiro. Anteriormente à Jornada da
Juventude, acontecerá, nas Paróquias
brasileiras, uma Semana Missionária,
acolhendo e recebendo jovens oriundos
de diversos países para uma experiência
juvenil, anterior à Jornada.
Nossa Paróquia estará participando desse
grande momento da Igreja. Jovens e pais,
com o acompanhamento do Pe. Guttemberg

Souza Filho, se
dirigirão
para
a Paróquia da
Salette, no Rio
de Janeiro, para
participar
da
JMJ.
Certamente, será
um
momento
de
glória
para a Igreja,
um momento de evangelização para a
juventude, um momento de ânimo para as
famílias que participarão, e um momento
de fé para todos os cristãos. Rezemos,
pois, pela Jornada Mundial da Juventude,
para que com a intercessão de Santa
Paulina, possa suscitar na Juventude
uma Fé renovada, comprometida com o
anúncio do Cristo Vivo. Dentro em breve
daremos início aos Festejos em honra
a Nossa Senhora da Salette, tenhamos
assim, também, a intercessão de Maria,
que ela interceda como mãe pelo mês de
julho, que ela interceda pela Igreja, pela
Juventude e por cada um de nós. Santa
Paulina, Rogai por nós! Nossa Senhora
da Salette, reconciliadora dos pecadores,
Rogai sem cessar por nós, que recorremos
a vós.
Pe. Marcos Queiroz, MS

Palavra do Pastor

UMA JORNADA CONTÍNUA!

H

á mais de um ano, nossas
comunidades se preparam
para o grande evento eclesial com o
Papa, no Brasil: a Jornada Mundial
da Juventude. Estamos no mês
da Jornada; alguns representantes
das comunidades irão ao Rio de
Janeiro e partilharão a fé com o
Papa Francisco. É um orgulho e
uma grande alegria que jovens das
comunidades possam encontrar-se
com o Santo Padre, principalmente
porque
as
comunidades
se
empenharam e muito trabalharam
para possibilitar este encontro.
Os atos preparativos da Jornada,
principalmente
a
preparação
da semana missionária, fizeram
com que as forças vivas das
comunidades se voltassem para os
jovens. Esse espaço que foi dado a
eles, nas comunidades, não pode
desaparecer, como se agora – com a
celebração da semana missionária e
da jornada – a comunidade pudesse
voltar ao seu jeito normal de ser com
os jovens. Com certeza, esse modo
de pensar e agir não pode ser aceito
em nenhuma comunidade, pastoral
ou associação em comunhão com a
Igreja Católica em São Paulo.
O jeito normal de ser de uma
comunidade, de uma paróquia é
caminhando e apoiando os jovens,
uma vez que se trata de uma opção
da Igreja no Brasil e da Arquidiocese,
como determina o 11º Plano de Ação
Pastoral na 6ª urgência, com estas

palavras: “A Arquidiocese
quer renovar a opção afetiva
e efetiva de toda a Igreja
pela juventude”.
Para que tal urgência se
realize nas comunidades, e
aconteça uma opção afetiva
e efetiva pelos jovens, será
necessário, em primeiro
lugar, acreditar na sua fé:
os integrantes da geração
internet
não
parecem
dispostos a abandonar a fé;
eles acreditam em Deus e
buscam o sagrado. Gostam
das atividades religiosas
que valorizam o simbólico
e o afetivo, que levam à
experiência de vida, ao
senso de aventura, de
originalidade, de experiência
com o mistério (CF 2013, 55).
Em segundo lugar, devemos acreditar
e investir nas potencialidades
dos jovens, porque eles querem
participar das atividades da Igreja,
por isso nós devemos proporcionar
essa participação, seja na liturgia,
na catequese, em conselhos, nas
pastorais e outras atividades. Eles
se envolvem como missionários
quando são chamados e veem a
autenticidade e comprometimento
de todos. Os jovens demonstram
amar Jesus Cristo, não temendo o
sacrifício nem a entrega da própria
vida (CF 2013, 56).

Nessa renovada compreensão da
missão de toda a Igreja, a semana
missionária e a Jornada não são o
fim de uma caminhada ou de um
projeto específico com a juventude,
mas são grandes celebrações de uma
Igreja inteiramente comprometida
com o presente e o futuro da fé
das novas gerações, de uma Igreja
decididamente missionária, que
testemunha o amor de Jesus a cada
jovem e coloca toda a sua estrutura
à disposição dos jovens para que
possam enamorar-se de Jesus e
corresponder ao Seu Amor.
Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal para a Região Santana

D R O G A R I A
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COMENTANDO O NOTICIÁRIO
Começou aqui na Capital Paulista,
no dia 16 de junho passado. O motivo
era o protesto do aumento da tarifa
de transporte público em R$ 0,20. Até
agora não se sabe quem convocou, o
fato é que, graças às redes sociais, em
pouco tempo, muita gente acertou o
local e horário para os protestos.
À medida que a multidão crescia, outros
motivos foram agregados: corrupção,
saúde pública, educação, segurança,
dinheiro público na construção das
arenas para a Copa do Mundo no
próximo ano, e, acreditem, até contra
um projeto de um deputado que quer a
cura do homossexualismo.
A polícia usou de força desmedida,
depois ficou passiva, depois voltou a
endurecer. Aos poucos, os protestos
deixaram a Capital Paulista e se
alastraram pelo interior, litoral e
ganharam outros Estados. Ainda sem
liderança sabida, alguns políticos e
partidos pensaram em tirar proveito
da situação, e foram, de maneira geral,
rechaçados pela multidão que não
quer se identificar com aqueles que
são diretamente responsáveis por esta
situação. Se a falta de uma liderança

partidária
é
positiva,
essa
mesma
falta
é
inquietante,
porquanto tornase difícil projetar
o futuro a curto
prazo. Se a falta
de
lideranças,
de modo geral, é
positiva, é muito
preocupante
a
ação
de
arruaceiros,
de
vândalos,
de
bandidos,
que,
misturados à multidão, promovem atos
de saques e destruição de bens públicos.
A Presidente Dilma Houssef, em
pronunciamento à Nação, no dia
22 de junho passado, destacou três
medidas fundamentais que adotava: 1)
Plano Nacional visando a mobilidade
pública; 2) Destinação dos recursos do
petróleo unicamente para a educação;
3) Admissão de médicos estrangeiros
na rede de atendimento público de
saúde. Passos foram dados, longe,
ainda, de atender os reclamos da

população, até porque, essas medidas
estão em discussão há tempo na área do
executivo e do legislativo.
Até o momento do encerramento desta
edição, os protestos continuavam
ocorrendo pelo Brasil afora. Como
cidadãos e católicos, devemos rezar
para que a sabedoria tome conta das
pessoas e que o Governo, em todos os
seus níveis, atente para o apelo público
e que haja um fim promissor para todos
nós.
Mario Apone

ORAÇÃO OFICIAL JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

Ó

Pai, enviaste o
Teu Filho eterno
para salvar o mundo
e escolheste homens
e mulheres para que,
por Ele, com Ele e
nEle, proclamassem a
Boa-Nova a todas as
nações. Concede as
graças necessárias para
que brilhe no rosto
de todos os jovens a
alegria de serem, pela força do Espírito,
os evangelizadores de que a Igreja precisa
no Terceiro Milênio.

Ó Cristo, Redentor
da humanidade, Tua
imagem de braços
abertos no alto do
Corcovado acolhe
todos os povos. Em
Tua oferta pascal,
nos conduziste pelo
Espírito Santo ao
encontro filial com
o Pai. Os jovens,
que se alimentam
da Eucaristia, Te ouvem na Palavra e Te
encontram no irmão, necessitam de Tua

infinita misericórdia para percorrer os
caminhos do mundo como discípulosmissionários da nova evangelização.
Ó Espírito Santo, Amor do Pai e do Filho,
com o esplendor da Tua Verdade e com o
fogo do Teu Amor, envia a Tua Luz sobre
todos os jovens para que, impulsionados
pela Jornada Mundial da Juventude,
levem aos quatro cantos do mundo a fé,
a esperança e a caridade, tornando-se
grandes construtores da cultura da vida e
da paz e os protagonistas de um mundo
novo. Amém!

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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REUNIÃO SEMESTRAL DA COORDENAÇÃO
NACIONAL DOS LEIGOS SALETINOS

D

esta vez foi a comunidade
de Leigos Saletinos de
Várzea Grande (MT) que acolheu
a Coordenação Nacional dos
Leigos Saletinos do Brasil entre
os dias 07 e 08 de junho passado,
para sua reunião semestral.
Aqui de S. Paulo (P) estiveram
presentes Padre Marcos Queiroz,
Orientador
Espiritual
dos
Leigos Saletinos, e os casais
Cidinha e Mario Apone e Sonia
e Wilson Ávila, representando
a Coordenação Nacional e
Regional-Sudeste, respectivamente. De
Curitiba (PR) estiveram presentes a Rosa
Bieluczyk e Vilmari Aparecida Pedroso,
respectivamente Vice Coordenadora
Nacional e Coordenadora Regional-Sul.
E o casal Venina e Edio Bosco Botelho,
da Coordenação Regional CentroOeste.
A reunião serviu para avaliar as etapas
de formação da nova turma de Leigos
Saletinos – 2012/2013 – cuja formatura
(5ª. Etapa) acontecerá entre os meses de
agosto e novembro próximos, nas várias
regiões do País. E, também, definir a
programação para o próximo ano, no
qual acontecerá o II Encontro Nacional
de Leigos Saletinos, em Curitiba (PR),
no período de 14 a 16 de novembro
de 2014. O II Encontro acontecerá sob
o tema: “Se vocês se converterem, as
pedras se transformarão – conversão
que gera vida nova”.
De fevereiro a outubro de 2014 os
grupos locais de Leigos Saletinos
refletirão temas mensais, abordando
sua caminhada ao longo do tempo.
Esses temas estão sendo preparados por
diversos grupos. Para o encontro haverá
uma oração especial, a ser feita pelo
Padre Adilson Schio, Vigário Provincial
Geral, diretamente da Montanha de La

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM JULHO
01
04
05
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07
08

Salette, para onde se dirigiu por estes
últimos dias, a fim de tratar de assuntos
da Congregação Saletina.
Participarão desse Encontro cerca
de 150 Leigos Saletinos, das várias
comunidades aqui no Brasil, além de
convidados especiais: Representante
do Conselho Geral dos Missionários
Saletinos, Conselho Provincial dos
Missionários Saletinos do Brasil,
Comunidade Religiosa Saletina de
Curitiba (PR), Representante das
Equipes Missionária e Vocacional
dos Missionários Saletinos do Brasil,
Provincial da Região ArgentinaBolívia, Coordenação Nacional dos
Leigos Saletinos da Argentina-Bolívia e
palestrantes que conduzirão o Encontro.
Cabe ressaltar a excelente acolhida
dos participantes da Coordenação
Nacional por parte dos Leigos Saletinos
de Várzea Grande (MT), em especial
pelas leigas Saletinas Selma, Eli e Val,
além dos Padres Marcos Almeida,
Nilvo, Valteir e Valdésio, que muito
colaboraram pela consecução dos
trabalhos. Aproveitando a estada em
terras mato-grossenses, todos puderam
recompor energias na Chapada e no
Pantanal, maravilhas naturais deste
Brasil que tanto amamos.
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17
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20
21
24
25
26

27
28
30
31

Mariele Pinatti Cardoso
Luiz Carlos de Oliveira Souza
Gislaine Dias Antonio
Ernesto Hohl
Hugo de Carvalho Fiori
Trinidad de La Fuente Martinez
Joaquim Alves de O. Paiva
Adilson Gouveia
Alayde Montechi V. de Oliveira
Therezinha P. Cruz Falcão
Maira Docima de Oliveira
Leonilda Pontes
Nestor Nilo da Cunha
Manuel Fantolan Corredoira
Carlos Alberto Fernandes
Tatiana Silvia Vaz
Janaína Maria de Rocha Leite
Ana Maria da Silva Rosa Machado
Air Pires de Campos
Minalda Romano Marcos Giustino
Marcio Honorato Kimura
Marina Rosa Fonseca  Nogueira
Therezinha Final Campeão
Izilda Maria Carvalho Fernandes
Anerina Maria dos Santos
Anerina Maria dos Santos
Manlio Chieregati
Paulo Ricardo M. Louzada
Lucia Macedo Pires de Campos
Claudia Aparecida Trepichio
Abrão Ricardo Razuk
Omi Arruda Figueiredo Junior
Benedita do Espírito Santo Vieira
Adirley Anba de Araújo Laurito
Maria Ignez Rodrigues Carvalho
Rubens Cesar Santner
Douglas Floriano Paulista
José Joaquim Geraldes
Olímpio Ramos
Marlene dos Santos Fial
Maria Elane A. de Oliveira
Alzira de Oliveira Dias
Rosa Claudia Garcia Silva
Mary Kobayashi Sandoval

Advocacia L. Saula
Preserve a Natureza
Use Pneus REMOLD.
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Comunidade em Revista
11º. PLANO PASTORAL DA
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO

D

urante este mês, as
diversas
pastorais
e movimentos de nossa
comunidade
estiveram
empenhadas em estudar e
propor ações concretas tendo
em vista o 11º. Plano Pastoral
de nossa Arquidiocese. A
tomada de decisão e o início
dos estudos tiveram seu
início na reunião mensal do
CPP – Conselho Paroquial
de Pastorais, no final de
maio passado. Cada pastoral
e
movimento
deveriam

N

F

oram dois finais de
semana, 15 e 16 e 22 e
23 de junho. Conseguindo
superar
as
dificuldades
encontradas por conta das
reformas em andamento, e
sob coordenação do Centro
Social, a comunidade pôde
reunir esforços e comemorar
o mês de festa, tradicional
em terras brasileiras, no qual
se homenageia os chamados
“santos juninos”: Antonio,
João e Pedro. Fogueira,
Dança
da
Quadrilha,

A

pesagem das crianças e
um sorteio de cobertores.
Ao término do encontro
todos os presentes puderam
saborear um delicioso lanche
junino que foi preparado
pelas líderes da pastoral,
juntamente com o grupo de
apoio. A Pastoral da Criança
agradece a participação do
Dr. André Luís Torres que,
com simpatia e simplicidade,
compartilhou seus conhecimentos.

comidas típicas e, às vezes,
não tão típicas, mas de gosto
do
brasileiro,
puderam
agradar a comunidade que se
fez presente. A temperatura,
típica do mês aqui em S.
Paulo, ajudou bastante, não
comprometendo a presença
e as atividades programadas.
Houve comentários de que
essa festa foi a prefiguração
da Festa da Padroeira,
para os meses de agosto e
setembro vindouro.

ANIVERSÁRIO DO IRMÃO
BENEDITO

PASTORAL DA CRIANÇA

o
início
de
junho
passado,
a
Pastoral
da
Criança realizou
a Celebração da
Vida. O encontro
contou com a
presença
do
dentista,
Dr.
André Luís Torres
que proferiu às
mães das crianças atendidas
pela pastoral, uma palestra
sobre “Saúde e Higiene
Bucal”.
Durante a palestra, as mães
puderam
esclarecer
as
dúvidas mais frequentes
sobre como ter um sorriso
saudável,
recebendo
orientações valiosas sobre
a importância da boa
alimentação e da boa higiene
para a saúde bucal. Após
a palestra, foi realizada a
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analisar
as
urgências
propostas pelo Plano: 1 Igreja em estado permanente
de missão; 2 – Igreja - Casa
da Iniciação à Vida Cristã;
3 –Igreja - Comunidade
animada pela Palavra de
Deus; 4 – Igreja - Comunidade
de Comunidades; 5 –
Igreja - A Serviço da vida
plena para todos; e 6 –
Igreja-Evangelização
dos
Jovens. As propostas desse
trabalho foram entregues
à Coordenação do CPP, na
reunião de 25 de junho.

FESTA JUNINA DO CENTRO SOCIAL

raçoiaba da Serra, no
interior de São Paulo,
viu nascer, há 74 anos, no
dia 20 de junho de 1939,
José Benedito Antunes, que
seguiu sua vocação e tornouse Missionário Saletino,
através dos votos perpétuos,
proclamados em 02.02.1982, e
que há alguns anos vive entre
nós. De sua vocação, seguem
os exemplos de dedicação
e zelo pelas obras de Deus.
Raro é o dia em que não o
vemos cuidando
da varrição do
pátio interno e da
horta. Mas, seu
grande trabalho
vocacional,
é
expresso
através de sua
participação
ativa em diversas
pastorais
e
movimentos. Os

romeiros que se destinam,
anualmente a Marcelino
Ramos (RS), por ocasião
das festividades de Corpus
Christi, gostam muito de sua
liderança e condução da reza
do terço, aos pés das imagens
de Nossa Senhora da Salette.
Todos nós, em nossas
orações, nos lembramos da
presença amiga, mais do que
amiga, fraterna, e rogamos
a Deus por sua saúde.
Parabéns Irmão Benê.

RETIRO DOS MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA
SAGRADA COMUNHÃO

D

urante toda a manhã dia
29 de junho, os Ministros
Extraordinários
da
Sagrada
Comunhão do Santuário Salette e
da Capela Santa Cruz estiveram
reunidos em retiro na chácara dos
padres saletinos, localizada na Serra
da Cantareira. O tema do retiro,
conduzido pelo Ir. Flávio Jardim, foi
“Chamados a Redescobrir o Caminho de
Emaús”, tendo, como texto base, o
Evangelho de Lucas 24, 13-35. Após
a leitura do texto, os participantes
foram levados, a partir de reflexões
feitas em dupla e individual, a rever

a trajetória no serviço
prestado dentro do
ministério ao qual
foram chamados e o
que é preciso fazer
para que o ministério
seja
realizado
de
forma a sentir a
presença de Deus na
vida cada um. Após
a manhã de reflexão,
os participantes se
confraternizaram
durante o almoço que
foi servido.

MISSA DE 7º. DIA DO PADRE
ARCÂNGELO

C

oube ao Padre Bolívar
Hauck presidir a
celebração da Missa de
7º. Dia em homenagem
ao Padre Arcângelo.
Logo pela manhã, com
a presença de parte dos
fieis da comunidade,
a emoção tomou conta
dos presentes, foi difícil
conter
as
lágrimas.

Padre Arcângelo fez
amizades,
estabeleceu
degraus que certamente
o aproximaram de Deus,
por conta de sua vida
totalmente dedicada à
Igreja, à Província dos
Missionários Saletinos
do Brasil e a Deus. O
velho guerreiro descansa
em paz.

PAROQUIANOS CELEBRAM
MISSA DE 50 ANOS DE
MATRIMÔNIO
No dia 29 de junho, data
em que a Igreja celebrou
o solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas
importantíssimas
sob as quais a Igreja foi
construída,
nossa comunidade celebrou às
17h, missa em ação de
graças pelos 50 anos de
matrimônio do casal Neclair e Maria de Lourdes
Falconi. Durante a celebração, Pe. Marcos Queiroz, lembrou que o casal,
a exemplo de Pedro e

Paulo, são colunas, pedras vivas de grande importância à Igreja e, principalmente, ao Santuário
da Salette, de S. Paulo
(SP). Nossos parabéns
ao casal pelos 50 anos de
matrimônio. Que suas
vidas sejam exemplos
da fidelidade, do amor à
família e do amor no servir a Deus com alegria a
tantos outros casais que
frequentam o nosso Santuário.
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PÁGINA CULTURAL
Livro do Mês

E

m tempos de preparação para
a JMJ - Jornada Mundial da
Juventude, no Rio de Janeiro (RJ),
nada melhor do que abrir a mente
dos nossos jovens com o livro
Paraíso Terrestre – Saudade ou
Esperança, de autoria de Carlos
Mesters, editado pela Vozes, à venda
na Loja La Salette. O autor, frei
carmelita, holandês de nascimento,
mas há muitos anos radicado no
Brasil, discorre sobre o assunto com
maestria, através de indagações: O
Paraíso terrestre existiu mesmo? Foi
apenas uma promessa para o futuro?
Que mensagem a Bíblia quer passar
nas descrições do Paraíso? O que
você sabe sobre o primeiro homem, a
primeira mulher, o pecado original?
A propósito, o livro não se destina
unicamente aos jovens, mas a todos
os cristãos, principalmente aos
catequistas e agentes de pastorais.
Este é um livro para ter sempre à
sua cabeceira, caro leitor.

Língua Portuguesa
Desenvolveu-se entre nós a cultura
do “gerúndio”. Vê-se muito desse
uso desenfreado, principalmente
pelo pessoal que trabalha com
telemarketing e pelos que se
utilizam de redes sociais. É um
tal de: “Vou estar mandando... Vou
estar passando... Vou estar passeando
com meu cachorrinho... Vou estar
verificando... Vou estar escrevendo...”
É muito mais correto e elegante
dizer, ou escrever, simplesmente:
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“Vou mandar...
Vou
passar...
Vou
passear
com
meu
cachorrinho...
Vou verificar...
Vou escrever...”
A
Língua
Portuguesa, que o poeta disse ser
“a última cor do Lácio, inculta e bela”
agradece... E nós também, assíduos
leitores deste Informativo.

HUMOR
INTELIGENTE

A História nos mostra telegramas
trocados entre o dramaturgo inglês,
Bernard Shaw, e o ex-Primeiro
Ministro Britânico, Sir Winston
Churchill:
- Convite de Bernard Shaw para
Winston Churchill: “Tenho prazer
e honra convidar digno primeiro
ministro para primeira apresentação
de minha peça Pigmaleão. Venha e
traga um amigo, se tiver”.
- Resposta de Winston Churchill
para Bernard Shaw: “Agradeço
ao ilustre dramaturgo o honroso
convite. Infelizmente não poderei
comparecer à primeira apresentação.
Irei à segunda... se houver.”

PENSAMENTO
“O valor das coisas não está no
tempo em que duram, mas na
intensidade com que acontecem.
Por isso existem momentos
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e
pessoas incomparáveis.”
Fernando Pessoa

Santos do Mês

Gizela

Dia 08

Dia 09

SÃO ÁQUILA E SANTA PRISCILA

SANTA PAULINA

Paulo encontrou-se com Áquila
e Priscila em Corinto, no ano
51, no decorrer de sua segunda
viagem missionária. Fabricante
de tendas e de esteiras como
eles, o Apóstolo logo encontrou
hospitalidade e trabalho na casa
dos dois judeus, convertidos ao
cristianismo durante o tempo
em que estiveram em Roma.
Áquila, originário de Éfeso,
transferiu-se para Roma com a
esposa Priscila e lá exercia uma
pequena atividade comercial.
Quando o imperador Claudio
baniu da cidade todos os judeus,
o casal se refugiou em Corinto.
Paulo procurou por Áquila e
Priscila assim que chegou à
cidade de Corinto, e logo sentiu
que eles poderiam ajudá-lo
na difícil missão de anunciar
o Evangelho. A veneração do
casal pelo Apóstolo era tanta,
que decidiram deixar Corinto
e acompanhá-lo a Éfeso.
Quando Paulo saiu de Éfeso os
dois continuaram a catequese

apostólica. Arriscaram a própria
vida para salvar São Paulo,
conforme Epístola aos Romanos
16, 3s.: “saudai Priscila e Áquila,
meus colaboradores em Cristo
Jesus, que para salvar minha vida
expuseram suas cabeças. Não
somente eu lhes devo gratidão,
mas também todas as igrejas da
gentilidade. Saudai também a
igreja que se reúne em sua casa”.
De acordo com o Martirológio
Romano eles sofreram martírio
na Ásia Menor mas, segundo a
tradição, eles foram martirizados
em Roma.

Amábile
Lúcia
Visintainer,
Madre Paulina, nasceu no dia
16 de dezembro de 1865, em
Vígolo Vattaro (Trento, norte
da Itália). Em 1875, com 9 anos
de idade, imigrou para o Brasil
com seus pais, seus irmãos
e outras famílias da região,
para a localidade de Vígolo,
Nova Trento (Santa Catarina).
Engajada na vida pastoral e
social ajudava na paróquia de
Nova Trento. Com um grupo
de jovens participou na compra
da imagem de Nossa Senhora
de Lourdes, que é conservada
na gruta do Santuário. Num
casebre doado por Beniamino
Gallotti cuidou de Lúcia Ângela
Viviani, portadora de câncer em
fase terminal. Em 1891, depois
da morte de Ângela, Teresa
Anna Maule juntou-se a ela e a
sua amiga Virgínia. Em 1894 as
três fundaram a “Congregação
das Irmãzinhas da Imaculada

Dia 08

SANTA MARIA MADALENA
Maria Madalena nasceu em
Magdala, na Galileia. Teve
participação importante na
passagem de Jesus pela terra.
Todos falavam de Jesus e de
seus milagres. Falavam que
ele havia ressuscitado mortos,
curado cegos, mudos, surdos e
paralíticos. No dia em que Jesus
participava de um banquete
na casa de Simão, o fariseu,
Maria Madalena foi até lá para
confessar publicamente seu
arrependimento. Invadiu o local
e não ousou olhar para Jesus.
Chorando ajoelhou-se e, num
pedido mudo de perdão, lavou
seus pés com lágrimas, enxugou
seus pés com os cabelos e os
ungiu com perfume. Assustados,

os presentes imaginaram que
ela fosse ser repudiada pelo
Mestre. Mas Jesus falou: “Os
seus pecados foram perdoados”.
Maria Madalena saiu de lá com o
coração em paz e, a partir desse
dia, tornou-se uma das mais
fieis seguidoras de Jesus. Na
crucificação estava ao lado da
Virgem Maria e na madrugada
da Páscoa foi chorar à porta
do sepulcro. Foi lá que, diante
de seus olhos, as profecias
se cumpriram: Jesus havia
ressuscitado. Segundo antiga
tradição grega, Maria Madalena
teria ido viver em Éfeso com
João, onde morreu, e a Virgem
Maria. Santa Maria Madalena

tornou-se a padroeira de muitas
ordens religiosas e, na liturgia
bizantina, ela é celebrada como
“Apóstola dos Apóstolos”.

Conceição” em Nova Trento.
Em 1903, Madre Paulina foi
eleita Superiora Geral da
Congregação. Nesse mesmo ano
foi para o bairro do Ipiranga,
em São Paulo (SP), para cuidar
de ex-escravos idosos e crianças
órfãs. Em 1909 a Congregação
cresceu nos estados de Santa
Catarina e São Paulo e as
irmãs assumiram a missão
evangelizadora na educação, na
catequese, no cuidado às pessoas
idosas, doentes e crianças órfãs.
Nesse mesmo ano, Madre
Paulina foi deposta do cargo e
enviada para Bragança Paulista
a fim de cuidar de asilados. Em
1918, foi chamada para viver na
Casa Geral onde levou uma vida
de santidade. Acompanhava e
abençoava as irmãs que partiam
em missão para novas fundações.
Em 1933 o Papa Pio XI deu à
Congregação um decreto de
louvor. Madre Paulina morreu
no dia 9 de julho de 1942 na Casa
Geral em São Paulo, com 77 anos
de idade. No dia 3 de setembro
de 1965 teve início o processo
de canonização. Foi beatificada
no dia 18 de outubro de 1991 e
canonizada no dia 19 de maio de
2002, pelo Papa João Paulo II.

ANDORRA

Que tal seu anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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PADRE ARCÂNGELO GABRIEL VIGNE, MS

N

asceu numa localidade chamada
Anta Gorda, interior do Rio
Grande do Sul, no dia 07 de abril
de 1927, tornando-se sacerdote em
02 de fevereiro de 1950. Filho de
agricultores gaúchos, Padre Arcângelo
teve uma infância bastante feliz
na roça, juntamente com seus nove
irmãos. Passava o dia cuidando dos
pequenos animais e aves, que
juntamente com a agricultura,
formavam a base de sobrevivência
dos doze membros da família Vigne.
Sabia da existência dos
missionários Saletinos, mas sempre
dizia que nunca iria ser padre,
pois, seu grande sonho, era
ser militar para poder andar
de motocicleta. Foi sua mãe, no
ano de 1941, quem tocou-lhe o
coração ao pedir-lhe que seguisse
a vida de religioso. Atendendo ao
pedido da mãe, foi levado pelo Irmão
Nicolau, Missionário Saletino, para
o Seminário de Marcelino Ramos
(RS).  Sua real conversão, ocorreu no
dia 19 de setembro de 1941, durante
a Romaria ao Santuário de Marcelino
Ramos, com uma multidão de cerca
de 35.000 pessoas, e lá, na presença da

Mãe Salette, através de sua
imagem em prantos, comoveuse e deu “sim” definitivo à vida
religiosa.
Bom estudante, bom
músico, bom compositor, bom
letrista, bom religioso, bom
pregador; tudo isso compôs
uma personalidade agradável
e querida de todos nas
comunidades em que viveu. Após
estudar Teologia em Roma, Itália,
retornou ao Brasil logo após sua
ordenação sacerdotal, em 1959,
e foi designado para atender o
Santuário Salette da cidade do
Rio de Janeiro (RJ). Por lá ficou
cerca de 39 anos, inclusive dando
apoio à Capelania da Polícia
Militar do Estado do Rio de
Janeiro, por muitos anos. Viveu e
trabalhou alguns anos aqui em S.
Paulo (SP), donde voltou para o Rio
de Janeiro e veio a falecer no dia 15 de
junho passado, vitimado pela doença
que o consumiu durante vários anos.
Compôs várias músicas tendo
Nossa Senhora da Salette como mote
inspirador. Teve oportunidade de
compor a melodia do Hino dos Leigos

Saletinos, cuja letra é de autoria do
Padre Santo Mario Granzotto, também
falecido. Padre Arcanjo, como gostava
de ser chamado, é mais uma estrela
que sobe aos céus. Descanse em paz,
velho amigo, companheiro e pastor
de todos nós.

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
Em preparação à Jornada Mundial
da Juventude, versão 2013, de 22
a 28 de julho, na bela Capital
fluminense, nossa comunidade
acolherá jovens vindos da Espanha,
no período de 15 a 21 de julho, para
a Pré-Jornada.
VEJA A PROGRAMAÇÃO DAS
ATIVIDADES:
15/7 – seg. – Acolhimento dos

peregrinos e encaminhamento
às famílias;
16/7 – ter. – Visita a museus
paulistanos – Missa e Festa
Junina – Paróquia de Sant’Ana;
17/7 – qua. – Missa às 10h – Catedral –
Passeio pelo centro da cidade
e Atividade Paroquial;
18/7 – qui. – Atividade Inter-Setorial
– 17h – Tarde Cultural –

Paróquia de Sant’Ana;
19/7 – sex. – Atividade Regional
– Tarde no Parque da
Juventude (das 14h às 18h);
20/7

–
sáb.
–
Atividade
Arquidiocesana
–
Celebração de Envio –
Campo de Marte;

21/7 – dom. – Saída para o Rio de
Janeiro (RJ).

Pilar Piñeiro

Psicóloga - CRP 06/61245
Área de atuação – Psicoterapia Cognitivo Comportamental
Adolescentes, Adultos e Casais
Ansiedade • Fobias • Depressão • Transtorno do Pânico
Estresse • Dependência Química e Alcoólica- Especialista pela UNIFESP
Rua Voluntários da Pátria, 4370 – Sala 46 - Fone: 97666-6627 / 2283-5776
(Em frente ao Hospital Mandaqui, com estacionamento)
E-mail: pilarcoratolo@hotmail.com
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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

FESTA DA PADROEIRA – 2013
Embora a data oficial de abertura da Festa da Padroeira
deste ano esteja programada para 19 de agosto próximo,
pode-se afirmar, com toda certeza, de que a Festa da
Padroeira já começou. Tendo como tema “Com Maria,
Mãe da Salette, renovamos nossa fé” (Reaviva o dom de
Deus que há em ti – 2Tm 1, 6) – e sob a coordenação dos
Missionários Saletinos de nossa comunidade, do CPAE
– Conselho Paroquial de Assuntos Administrativos e
Econômicos, da Equipe de Liturgia Geral e da Comissão
da Festa Social, a Festa da Padroeira teve confirmadas
as atividades para este ano, na reunião ocorrida em 20
de junho passado. Antes de acompanhar as atividades,
relembre os objetivos das Festa: a) Renovação da Fé; b)
Trabalho em Equipe; c) Arrecadação de fundos para
continuidade das obras e melhorias no Santuário.
Abertura Oficial – Segunda-Feira – Dia 19 de agosto:
• Missas às 07h e 15h;
• Missa às 20h – com a Bênção das Equipes
de Voluntários, Colaboradores, Padrinhos e
Benfeitores e dos Leigos Saletinos.
•
Novena da Padroeira – Entre os dias 20 e 30 de agosto,
exceto nos dias 24 e 25 de agosto.
Abertura do mês festivo – Domingo – Dia 01 de setembro:
• Carreata – após a missa das 09h, pelas ruas
próxima do bairro e com final na praça da Feira
do Jardim S. Paulo, com a bênção dos carros
que participarem da carreata, dependendo de
autorização dos órgãos governamentais;
• Divulgação pelas ruas do bairro através da Legião
de Maria (Exploratio);
• Tarde com Maria – 15h – Apresentação de corais.
Noite de Adoração – Sexta-Feira – Dia 06 de setembro –
após a Missa das 19h30.
Noites de Louvor – Sexta-Feira – Dia 13 de setembro –
após a Missa das 19h30.
Noite da Oração – Terça-Feira – Dia 17 de setembro –
20h30.
Missas do dia 19 – Quinta-Feira - às 07h, 09h, 12h, 15h
(com Dom Sergio de Deus) e 20h.
Procissão – Domingo – Dia 29 de setembro – 16h (pelas
ruas do bairro).

Montagem e Decoração das barracas – entre os dias 02 e
06 de setembro.
Quermesse
• 7 e 8 de setembro, das 17h às 22h;
• 14 e 15 de setembro, das 17h às 22h;
• 19 de setembro, das 07h às 22h;
• 21 e 22 de setembro, das 17h ás 22h;
• 28 e 29 de setembro, das 17h às 22h.
Bingo – em todos dos dias da Quermesse, exceto no dia 19
de setembro.
Jantar Português – Sábado – Dia 05 de outubro – 20h –
Salão de Festas (Clube Arouca).
A última missa dos domingos, durante o mês de setembro,
acontecerá no horário das 18h, e não no horário das
18h30, como de costume. Toda a infraestrutura está sendo
desenvolvida pelas diversas equipes de pastorais. Haverá
reunião no dia 16.08.2013, às 20h30 para acertos finais.

Que tal seu
anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
2574-9465
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Gotas da Espiritualidade Saletina

O PODER DA ORAÇÃO
“E, tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis.” (MT 21, 22)
ANTIGO TESTAMENTO – Adão se
comunicava com Deus de forma direta e
pessoal, mas, o pecado impossibilitou-o
de usufruir desse livre acesso. Moisés é
citado no Salmo 91: “Aquele que habita no
abrigo do Altíssimo e descansa à sombra
do Todo-poderoso, pode dizer ao Senhor:
‘Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o
meu Deus, em quem confio’”. Lendo um
pouco mais, teremos que a oração era
um recurso que os profetas usavam para
chamar a atenção de Deus aos problemas
morais, éticos e espirituais da sociedade
e do povo, pois confiavam que a palavra
de Deus, transformaria a sociedade.
Em seguida, teremos os sacerdotes que
desempenhavam a missão do culto
oficial, com orações e gestos simbólicos
buscando conservar a santidade. A
oração dos sacerdotes conservava as
características das orações dos profetas.
NOVO TESTAMENTO - Se os nossos
princípios de vida estiverem em
harmonia com a palavra de Deus, somos
cientes de que nossas orações agradarão
a Deus. Jesus disse: “Se vós estiverdes em
mim e as minhas em vós, tudo que pedirdes
vos será feito”. Quando reconhecemos
Jesus como Salvador e Senhor de nossas
vidas e procuramos viver uma vida de

humildade e submissão
à sua palavra, estamos
habilitados a apresentar
orações
agradáveis
diante do altar do
Senhor.
A
confiança
que depositamos nele
é esta: em tudo quanto
lhe pedirmos, se for
conforme à sua vontade,
ele nos atenderá. E se
sabemos que ele nos
atende em tudo quanto
lhe pedirmos, sabemos
daí que já recebemos o
que pedimos.
ORAÇÃO AOS SANTOS
- Na profissão de Fé da Santa Missa
temos: “Creio na comunhão dos Santos”.
E desde o início de nossa caminhada na
Igreja Católica, somos sabedores de que
“os Santos intercedem no Céu por nós, diante
de Deus, sem cessar”. Essa intercessão
leva-nos mais a fundo no plano de Deus,
promovendo a glória de Deus e o louvor
de Jesus Cristo, uma vez que os Santos
são obras-primas de Cristo, os quais nos
levam, por suas preces e seus exemplos,
a reconhecer melhor a grandeza da
Redenção.

ORAÇÃO A NOSSA
SENHORA
Em
La Salette, falando a
Maximino e Melânia,
Nossa
Senhora
perguntou: “Fazeis bem
vossa oração, meus filhos?”
Você já parou para
pensar com seriedade
nesta pergunta de Nossa
Senhora da Salette? Tratase de uma pergunta
fundamental. Sabe por
quê? Para viver hoje nossa
fé diante dos desafios que
a realidade nos apresenta,
é necessária uma força
eficaz, absoluta: a oração.
A oração é a “chave que abre a porta da
manhã e fecha a porta da noite”.
Só de Deus, por meio da oração, vem
toda a nossa força.
Que graça receber o Papa Francisco nesta
Jornada Mundial da Juventude, aqui no
Brasil.
Jorge Marquesi - Leigo Saletino
Leigo Salettino

PRINCÍPIOS DE VIDA E DE ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS SALETINOS
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No dia 19 de cada mês, reserve um
tempo especial para rezar

recordação e atualização do fato e da mensagem da Salette é
um desafio que carregamos em nossa missão. Salette é uma
resposta de esperança para os dias de hoje. Esta esperança precisa
ser alimentada e, por primeiro, precisa contagiar a cada um de nós.
A Missa e a Oração de Nossa Senhora da Salette, a cada dia 19, é um
compromisso concreto de cada Leigo Saletino
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