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NOITE PORTUGUESA
O Salão de Festas, recém reformado, estava
como uma casa portuguesa, com certeza!

NOSSA SENHORA
DA SALETTE
CHEGOU À SÃO
LOURENÇO

N

o sopé da Serra da
Mantiqueira, sul de Minas
Gerais, Nossa Senhora da
Salette fincou seus pés. Veja,
na página 5, artigo escrito por
Padre Bolívar Hauck, ms

SEDE SANTOS!
Nosso Bispo, Dom Sergio
de Deus, nos faz refletir.

CREIO NA
RESSURREIÇÃO

C

ADVENTO

om novembro se aproxima
o tempo do Advento e
Padre Marcos nos faz caminhar
no caminho de Jesus.

“Eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que
morra, viverá”. Na página 12 desta
edição você poderá se inteirar
de uma pequena reflexão sobre
a Ressurreição, elaborada pelos
leigos saletinos.
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Editorial

E

sperança e vida eterna – O dia
de Finados é reservado para nós,
cristãos, como um dia de lembrar e
orar por nossos entes queridos que
já faleceram. Participar de missas
ou reservar um tempo para essa
lembrança tão especial não é somente
um ato de saudade, mas também de
esperança. Esperança de que um dia
iremos nos encontrar novamente na
Casa do Pai.
Jesus antecipou essa mensagem de
esperança com sua ressurreição,
exemplo que nos ajuda na tentativa
de sermos pessoas mais caridosas,
preocupadas com o próximo e com a
evolução de nossa jornada espiritual.
A separação pela morte é passageira,
não será definitiva: se vivermos no
amor, um dia nos encontraremos
todos, no seio amoroso de Deus. Jesus
Cristo é a nossa esperança, diz Paulo

na sua carta aos
Colossenses (Col
1,27).
Assim, em toda
morte, deve haver
uma nova vida.
Apesar da dor que
a separação nos
causa, devemos
crer que a semente que hoje morre,
fecundará e será novamente vida.
Essa é a grande promessa de Nosso
Senhor. Pensar que a morte não é o
fim, mas um voltar à nossa condição
real espiritual deve nos ajudar a
nos prepararmos, a semearmos em
nossas vidas uma colheita de bênçãos
e virtudes em nossas atitudes e
pensamentos diários.
Raquel Rodrigues de Mello Junqueira Carone
Vice Coordenadora do CPP

Palavra do Reitor
Caros irmãos e irmãs,
Chegou o mês de novembro, e o ano
litúrgico vai se encerrando e vamos
vivendo a chegada do Advento.
Ainda neste mês, celebramos a
esperança da Ressurreição, rezando
por todos os finados e pedimos a
intercessão dos Santos e Santas de
Deus ao celebrarmos a Festa de Todos
os Santos.
Quantos passos foram dados... O ano
vai passando e vamos caminhando
no caminho que é o Cristo. Em certos
momentos, passos curtos; em outros,
passos largos... mas o importante
é caminhar e sabermos que não
caminhamos sozinhos, caminhamos
juntos como Igreja que somos.
Tudo isso nos faz contemplar este
novo mês que já nos prepara para a
grande Festa do Nascimento de Jesus,
mês que tem gosto de espera, de
advento, de proximidade de vida nova
e de esperança. Por isso, continuemos
nosso caminho agradecendo a Deus
e pedindo forças para continuarmos
caminhando, seguindo os passos Dele
na companhia de Nossa Senhora da

Salette que vai
ao nosso lado.
Faça
você
também
esse
caminho
de
irmãos e irmãs!
Caminho
de
peregrinos em
busca do Reino
Novo, caminho
que se faz caminhando, caminho
de estradas e atalhos, de buracos e
veredas, caminho de pedras a retirar,
vales e montes a subir, caminho de
flores a perfumar e de horizontes
a contemplar, caminho em direção
ao Reino definitivo, caminho que se
faz no dia a dia, caminho de mãos
dadas e de oração, caminho de força
e esperança, de turbulências e de
Reconciliação, caminho que se faz
também com a sua vida, pois, viver é
caminhar.
Caminhe pois, conosco; o Cristo vai a
nossa frente, Nossa Senhora ao nosso
lado e juntos como Igreja peregrina
vamos caminhando!
Pe. Marcos Queiroz, MS

Palavra do Pastor

SEDE SANTOS!

O

mês de novembro é o
penúltimo mês do ano;
por ser assim, algumas
pessoas já estão cansadas das
atividades e do trabalho cotidiano
e esperam, com ansiedade, as
merecidas férias; outras não
recordam mais ou já desistiram
dos bons propósitos e projetos
pessoais a que se comprometeram
no início do ano; outras, ainda,
dizem que o ano já se foi e foi
um ano perdido. Muitos se
desencantaram com 2013 e já
fazem novos planos para 2014.
Tudo isso é uma armadilha
do tempo à qual não podemos
entrar e pela qual não podemos
nos deixar levar. O calendário
litúrgico é um ótimo auxílio na
caminhada para nos manter
alertas, para recomeçar a cada dia,
retomar os propósitos e a grande
meta de nossa vida.
Não devemos nos resignar diante
do tempo; precisamos levantar
nossa cabeça e recordar a nossa
vocação, o alto pensamento de
Deus sobre cada um de nós. O Pai,
em seu mistério de amor, nos criou
à sua imagem e semelhança. Ele é
Santo e nos criou para a santidade:
“Nele, Deus nos escolheu, antes da
fundação do mundo, para sermos
santos e íntegros diante dele no
amor” (Ef 1,4).

Nosso Senhor Jesus Cristo,
Mestre e modelo divino,
pregou a santidade de vida da
qual ele mesmo é o autor e o
consumador, dizendo: “sede,
portanto, perfeitos, como
vosso Pai celeste é perfeito”
(Mt 5,48). Nos passos de Jesus,
celebramos durante o ano
a memória de tantos santos
e santas que não baixaram
a guarda e permaneceram
firmes diante do Senhor e do
tempo, aproveitando cada
dia e cada mês de sua vida.
Mantiveram firme a palavra
do Apóstolo, quando exortou:
“fazei o bem enquanto há
tempo” (Cf. Gl 6,9). Por
isso, no primeiro dia do mês
de novembro, a Igreja nos
presenteia com a belíssima
festa de todos os santos e santas
de Deus. Na memória de todos
aqueles que se configuraram com
Cristo e fizeram-se discípulos e
missionários, surge dentro de nós
um novo entusiasmo, um novo
ardor. O Beato Papa João Paulo II,
de saudosa memória e admiração,
disse que neste início de milênio é
necessário propor de novo a todos
com convicção este alto grau da
vida cristã ordinária (NMI 30).
Ao celebrarmos a festa de todos os
santos, somos impulsionados pelo
Senhor a retomar, com intensidade,

nossos projetos e propósitos, ou
melhor, o sonho de Deus para
cada um de nós, porque ainda
há tempo para amar como Jesus
amou; há tempo para se purificar
mais; há tempo para se tornar
mais semelhante ao Senhor Jesus,
o Cordeiro imaculado; há tempo
para ser discípulo missionário, a
exemplo do Missionário do Pai.
Temos, diante dos olhos, dois
meses, por isso, há muito tempo
para ser santo como Deus é Santo.
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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NOITE PORTUGUESA

O

Calendário Pastoral deste
ano reservava a data de
31 de agosto para a Noite
Portuguesa, que, devido ao atraso
na reforma do Salão de Festas, teve
que ser postergado. Em seguida, foi
definida a data de 5 de outubro, e tudo
caminhava para isso. Novamente, a
data teve que ser transferida, agora
para o dia 12 de outubro.
Padre Marcos Queiroz, nosso pároco e
reitor, disse, durante o jantar, que “foi
como se Nossa Senhora escolhesse a
data: não, essa primeira data, não
é boa, tampouco a segunda, ah, a
terceira data é uma boa escolha”.
Nossa Igreja celebra, em 12 de outubro,
o Dia de Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil. Acertada a data e
providências a respeito, pareceu-nos
que um doce sorriso surgiu no lindo
rosto de Nossa Senhora: “Agora sim,
meus filhos, essa data está muito
boa.”
O Arouca São Paulo Clube promoveu,
mais uma vez, agora com o patrocínio
de Braspor – Gráfica e Editora,
Numatur – Viagens e Turismo,
NCC – Corretora de Câmbio, Nova
Charmosa – Casa de Pães e Digital, a
Noite Portuguesa aqui no Santuário
Salette de S. Paulo (SP), no dia 12 de
outubro, com início às 19h30. O jantar,
preparado com esmero e carinho, teve
Bacalhau ao Forno à moda de Arouca,
Caldo Verde, Tremoço, Azeitonas
Pretas, Bolinhos de Bacalhau.
Os famosos doces portugueses
finalizaram o jantar, acompanhados
de excelente vinho português.
A abertura musical da noite esteve
a cargo da Banda Família Masan e o
encerramento contou com a presença
e animação do Grupo Folclórico
Aldeias de Nossa Terra, com seus trajes

típicos de várias regiões
de Portugal e o repertório
de
músicas
regionais.
Cerca de duzentas pessoas
estiveram presentes ao
evento, deliciando-se e
encantando-se, e excelente
oportunidade de rever os
amigos e daquela batepapo gostoso. E o convite
foi feito, no próximo ano,
mais uma noite portuguesa,
com certeza.

ANO DA FÉ

I

nstituído pelo papa Bento XVI,
através da Carta Apostólica
“Porta Fidei – A Porta da Fé”,
durante o período de 10 de outubro
de 2012 a 24 de novembro de 2013.
Portanto, neste mês termina o Ano
da Fé. Durante o transcorrer do Ano
da Fé, nossa Igreja celebrou o 50º.
Aniversário do Concílio Vaticano
II, anunciado e iniciado pelo papa
João XXIII.
O Concílio foi muito além daquilo
a que inicialmente se propôs:
confirmar a fé católica e as verdades
professadas na Igreja. Foi muito
além porque significou, na verdade,
uma profunda renovação da vida
da Igreja, um novo Pentecostes,
uma nova Igreja nasceu com o
Concílio, uma igreja que saiu da
Idade Média e se projetou para o
terceiro milênio.

No transcorrer do Jubileu áureo
do início do Vaticano II, o Ano da
Fé representou, para os cristãos,
uma ocasião para meditarem a
aprofundarem o conteúdo da Fé
cristã e católica e, ao mesmo tempo,
possibilitar uma leitura aprofundada
das Constituições, Decretos e
Declarações promulgados por Paulo
VI e os Padres conciliares.

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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NOSSA SENHORA DA SALETE EM SÃO LOURENÇO (MG)

A

lguns
dados:
São Lourenço,
uma das mais
importantes estâncias
hidrominerais do Brasil,
localizada ao sopé da
Serra da Mantiqueira,
sul de Minas Gerais,
é famosa pelo seu
renomado Parque das
Águas minerais de
valor medicinal, muito
procurada por turistas
e pessoas em busca
de benefícios para
sua saúde e também
para repouso e lazer.
A população urbana
de São Lourenço é de
aproximadamente 42.000 habitantes.
É um dos menores municípios de
Minas Gerais, em termos territoriais.
Tem no turismo sua principal fonte
de renda. Possui uma rede hoteleira
invejável, em condições de acomodar
pessoas e eventos que requerem
algo mais sofisticado e também
hotéis e pousadas mais singelas. Um
charmoso Trem das Águas, que faz
uma viagem até a cidade vizinha de
Soledade, com seus vagões antigos,
puxados por uma autêntica “Maria
Fumaça”, proporciona o encontro
com uma época remota, seguindo o rio
Verde, importante via de colonização
do sul de Minas. A Igreja Matriz tem
como patrono São Lourenço Mártir, e
pertence à Diocese da Campanha.
Deus, Pai amoroso, encontra maneiras
simples e criativas para revelar-se
presente no cotidiano da vida dos
seus filhos e filhas. A devoção a Nossa
Senhora da Salette, no Bairro Sonda,
na cidade, pode ser entendida como
uma prova atual do carinho de Deus.
Conforme relato do protagonista, Sr.

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

FONES: 2935.4225 / 2972.4225

firma de manipulação, já
com a carteira de trabalho
assinada. Amanhã começo
a trabalhar. Ainda hoje,
me emociono cada vez
que conto este fato. Nossa
Senhora da Salette, é de fato
Mãe maravilhosa”

José Moutinho Filho, tudo começou
com a preocupação de um pai, com
o futuro profissional de sua filha.
“Minha filha tinha se formado em
Farmacêutica. Em São Paulo à procura de
um bom emprego, nada conseguia. Veio
passar o fim de semana com São Lourenço
e disse: Vou tentar em São Paulo, mais
uma semana. Se nada consigo, volto
para estar com meus pais. Quem sabe,
encontro um emprego como balconista,
por aqui mesmo.” Continua o relato
do Sr. Moutinho: “O dia seguinte era
19 de setembro, data do aniversário da
Aparição de Nossa Senhora da Salette. A
Canção Nova, transmitia as festividades
comemorativas do aniversário da
Aparição, a partir do Santuário de Nossa
senhora da Salette, do Bairro Santana,
São Paulo. A transmissão era presidida
pelo Pe. Pedro. Em certo momento, disse:
Se alguém quiser pedir alguma graça
a Nossa Senhora da Salette, ligue para
nós. No final da celebração faremos uma
oração especial para todos os pedidos.
Liguei e pedi pelo emprego de minha filha
numa farmácia de manipulação. Cinco
dias depois, ela liga dizendo: Pai, acabo
de sair do departamento pessoal de uma

Em
agradecimento
pelo graça recebida,
o Sr. Moutinho, junto
com
outros
líderes
católicos
do
Bairro
Sonda, encaminharamse ao Pároco, para que
pudessem, no Bairro
Sonda,
formar
uma
comunidade que tivesse
como padroeira Nossa Senhora da
Salette. Conseguiram. Em setembro
passado lá estive pra pregar um
dia da novena de Nossa Senhora da
Salette. Fiquei encantado não só como
me acolheram por ser Missionário de
Nossa Senhora da Salette, mas também
pelo entusiasmo e compromisso
daqueles devotos desejosos para
que a comunidade cresça e se torne
uma referência da devoção de Nossa
Senhora da Salette, para toda a cidade
a arredores. De momento fazem suas
celebrações, num salão alugado, mas
está em andamento a construção
de uma capela definitiva, que tem
um projeto arquitetônico, muito
bonito. Com os precários recursos da
comunidade, levantaram as paredes
até à altura da primeira laje. Uma
vez concretada, a parte de baixo
servirá para salão de festas e outras
atividades pastorais da comunidade,
até o momento em que for erguida a
parte superior, que servirá de corpo
da Igreja. Nossa Senhora da Salette
abençoe a todos.
Padre Bolívar Hauck, MS

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

2206-4435

Rua George Oetterer, 51 - Jd. S. Paulo
(Próximo ao metrô Jd. São Paulo)
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Comunidade em Revista
DIA 04 – DIA DE SÃO FRANCISCO

D

urante todo dia nossos padres se revezaram à frente
da igreja, benzendo os animaizinhos que chegavam, na
sua grande maioria, cães; de diversos tipos e gênios: os que
chegavam mansinhos, e os que chegavam “meio nervosos”.
Todos ganharam algumas gotas de água benta e as bênçãos
de direito.

DIA 18 A 20 – 5ª. ETAPA DE FORMAÇÃO
– LEIGOS SALETINOS DO NORDESTE

A

Comunidade Saletina
da cidade de Valença
(BA)
acolheu
dezoito
novos
leigos
saletinos,
que no período de 18 a 20
de outubro participaram
da 5ª. e última etapa de
formação, referente a turma
de 2012/2013. A condução
dessa etapa esteve a cargo do
Padre Ildefonso Salvadego,
Vice Provincial, especial
designado para essa missão.
Esses novos leigos são das
cidades de Tancredo Neves,
Gandu e Valença, todas

no Estado da Bahia. Esses
novos leigos se incorporam
aos grupos locais de leigos
saletinos, após terem sido
consagrados e enviados
em
missão.
Doravante
serão Missionários Leigos
de La Salette, com a difícil
missão de serem agentes
da Reconciliação e atuarem
em nossas comunidades,
como um braço estendido
dos Missionários Saletinos.
A Redação do Informativo
Salette se congratula com
esses novos missionários.

DIA 11 – NOITE DE ADORAÇÃO

P

adre Serginho se fez
presente à Noite de
Adoração.
Chegou
um
pouco atrasado devido ao
grande congestionamento –
mais de 250 quilômetros na
sexta-feira à noite, segundo
órgãos de imprensa – e
fez a alegria do grande
número de fieis que vieram
de
várias
comunidades
de nossa cidade. Às 14h já
havia pequeno grupo de
fieis, escolhendo os melhores
lugares e reservando para

seus amigos e familiares
que chegariam mais tarde.
Essa Noite de Adoração
deveria ter ocorrido durante
setembro passado, porém,
devido a compromissos
assumidos
anteriormente,
Padre Serginho não pode
estar em nossa comunidade.
Dessa forma, sua estada
por aqui durante este mês
missionário complementou
o período da Festa da
Padroeira.

DIA 20 – SANTAS MISSÕES

N

ão passou em branco a celebração dominical desse dia.
Nossos padres refletiram as leituras do dia, tendo como
pano de fundo, as Missões católicas espalhadas pelo mundo.
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POMPÉU – A NOVA CASA DA
SALETTE EM MINAS GERAIS
Finalmente, após dois
anos de formação, a cidade
de Pompéu, que tão bem
acolheu os leigos saletinos,
tem a oportunidade de
acolher, de fato e de
direito, um novo grupo
de leigos saletinos. Cerca
de 22 novos leigos serão
consagrados pelas mãos
do
Padre
Ildefonso
Salvadego, Vice Provincial
Saletino, juntamente com

A PROPÓSITO DA JUVENTUDE

os leigos saletinos do
Rio de Janeiro, de Belo
Horizonte, da Paróquia
Nossa Senhora do Carmo
e do Santuário Salette,
aqui de São Paulo. O final
dessa etapa de formação
acontece entre os dias 15 e
17 de novembro, na cidade
mineira,
considerada
a Capital Mundial da
Ardósia. Parabéns aos
novos leigos saletinos.
“Nossa juventude adora o luxo, é mal-educada, caçoa da
autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos.
Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se
levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem a
seus pais e são simplesmente maus.” (Sócrates, filósofo
grego – 399 - 470 a.C)
“Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso
país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque
essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente
horrível.” (Hesíodo, poeta
grego – 720 a.C)

A

ADVENTO

proximidade do Advento nos lembra sobre
a Novena de Natal. A Loja La Salette já está
vendendo os livretos da Novena de Natal deste ano.
Monte seu grupo, convide a vizinhança e adquira seu
exemplar da Novena, antes que acabe.

“Nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não
ouvem mais seus pais. O fim do mundo não pode estar
muito longe.” (Sacerdote assírio, desconhecido –
2000 a.C)
“Essa juventude está estragada até o fundo do coração.
Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão
como a juventude de antigamente. A juventude de hoje
não será capaz de manter a nossa cultura.” (Escritura
em um vaso de argila, descoberto nas ruínas da
Babilônia – atual Bagdá – 4.000 a.C)
Parece que os mais velhos, apesar de toda sabedoria,
erraram feio nos prognósticos sobre o futuro da
juventude. Se nessas épocas eles eram orgulhosos,
mal-educados, sem respeito pelos mais idosos, sem
esperança e outros qualificativos, quem foi que
garantiu a perpetuação das civilizações antigas?
Os mais idosos morreram... os jovens continuaram.
Assim será o futuro... ao invés de criticarmos
tanto os jovens, por que não nos juntarmos a eles e
construirmos um mundo melhor?
Pense nisso!

Catequese de Jovens

7

PÁGINA CULTURAL

A

Livro do Mês

Língua Portuguesa

contece comumente, aqui na
Secretaria Paroquial, de as
pessoas virem marcar Missa.
Ao serem atendidas, vão logo dizendo:
Quero marcar a missa de sétimo dia! Ou
variações, marcar missa de trigésimo dia, e
assim por diante. Apesar do erro de grafia,
as missas são marcadas corretamente, o
que é muito bom, principalmente quando
os familiares e amigos da pessoa falecida
comparecem em grande número.
Aonde está o erro? Substantivos
determinados – sétimo, trigésimo, por
exemplo – exigem o uso do artigo. Além

disso,
antes
de
numeral
ordinal também
não se deixa
de empregar o
artigo. Portanto,
devemos marcar
e
participar
de Missas do sétimo dia, do trigésimo
dia... Assim como participamos das
comemorações do primeiro aniversário.
Em março do próximo ano, haverá a
Missa do septuagésimo quarto (74º.)
aniversário de fundação da nossa
Paróquia. Participe!

Pensamentos
“Não sabemos se a Espiritualidade Saletina é capaz de mudar o mundo,
mas, diante dela, temos que mudar de vida.”
(Leigos Saletinos do Brasil)
“Se me matam, ressuscitarei no meu povo.”
(Dom Oscar Romero, bispo salvadorenho, assassinado durante uma
celebração eucarística)
“É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão!”
(Confúcio, pensador e filósofo chinês, que viveu no século VI A.C.)
“Se quer que seu filho se dê bem, gaste com ele o dobro do tempo e a
metade do dinheiro.”
(Abgail Van Buren, colunista americana)
“A decisão de ter um filho é muito séria. É decidir ter, para sempre, o
coração fora do corpo.”
(Elizabeth Stone, personagem fictícia de um seriado da TV americana)
“Você diz que o tempo passa? Não! O tempo fica, nós é que passamos.”
(Henrry A. Dobson, poeta inglês)

“Rute”, de autoria do Frei Carlos
Mesters, editado pela Loyola,
é o livro que indicamos para
este mês. Escrito logo após o
Exílio da Babilônia, trata-se de
uma novela popular, escrita em
quatro capítulos. Esdras, escriba e
sacerdote, dizia que o casamento
com mulheres estrangeiras era a
causa da infidelidade do povo à
Lei de Deus e, por isso, decretou
a expulsão delas. Na verdade, o
pano de fundo, à época em que
foi escrito, era a fome, a migração,
pobreza, impossibilidade para uma
viúva pobre sem filhos manter a
propriedade de sua terra, recusa
de um parente rico em ajudar um
parente mais pobre, velhice, morte,
falta de um futuro e sentimento de
culpa. O autor comenta o livro, com
muita sabedoria. Não deixe de ler.

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

Gizela
Dia 28

SANTA CATARINA LABOURÉ

C

atarina de Labouré nasceu em
Borgonha (França) no dia 2 de
maio de 1806. Aos nove anos de
idade, com a morte da mãe, Catarina
assumiu a educação dos irmãos e,
terminada essa missão, colocou-se a
serviço de Deus e consagrou-se a Jesus
na Congregação das Filhas da Caridade.
Em 1830, a Virgem Maria começou
a aparecer para Catarina, e assim ela
descreve: “A Santíssima Virgem apareceu
ao lado do altar, de pé, sobre um globo,
com o semblante de uma senhora de beleza
indizível; de veste branca, manto azul, com
as mãos elevadas até a cintura, sustentava
um globo figurando o mundo encimado
por uma cruzinha. A Senhora era toda
rodeada de tal esplendor que era impossível
fixá-la. O rosto, radiante de claridade
celestial, conservava os olhos elevados ao
céu, como para oferecer o globo a Deus. A
Santíssima Virgem disse: ‘Eis o símbolo
das graças que derramo sobre todas as
pessoas que mas pedem’’’. Por três vezes
nossa senhora apareceu para Catarina

Labouré. Na terceira aparição, Nossa
Senhora insistiu nos mesmos pedidos
e apresentou um modelo da medalha
de Nossa Senhora das Graças. Ao final
desta aparição, Nossa Senhora disse:
“Minha filha, doravante não me tornarás
a ver, mas hás-de ouvir a minha voz em
tuas orações”. A medalha que nossa
senhora pediu só foi cunhada no final
do ano de 1832 e foi espalhada, aos
milhões, por todo o mundo. O Papa
Pio XII disse: “Esta prodigiosa medalha,
desde o primeiro momento, foi instrumento
de tão numerosos favores, tanto espirituais
como temporais, de tantas curas, proteções
e, sobretudo, conversões, que a voz unânime
do povo a chamou desde logo Medalha
Milagrosa”. A devoção, nascida a partir
da providência divina e da abertura de
coração de Catarina, tornou-se escola de
santidade para muitos, a começar pela
própria Catarina que soube muito bem
se relacionar com Jesus por meio da
Imaculada Senhora das Graças. Santa
Catarina passou 46 anos de sua vida

num convento, vivendo o Evangelho
humildemente, sem ninguém saber que
ela foi o canal da devoção que antecedeu
e ajudou na proclamação do Dogma da
Imaculada Conceição de Nossa Senhora
(1854). Como cozinheira e porteira,
tratando dos velhinhos no hospício de
Enghien, em Paris, Catarina assumiu
para si viver no silêncio e na humildade.
Morreu no dia 31 de dezembro de 1876.
Foi beatificada em 1933 e canonizada
em 1947, pelo Papa Pio XII.

Dia 30

SANTO ANDRÉ

A

ndré foi o primeiro
discípulo de Cristo entre
os doze apóstolos. Morava
em Cafarnaum, Judeia. Era
filho de Jonas, de Betsaida, e
irmão de Simão Pedro, sendo
ambos pescadores no Mar da
Galileia. Foi levado a Jericó
por João Batista, juntamente
com João Evangelista, para
conhecer Jesus. Quando
Jesus passou, João Batista
disse: “Eis o cordeiro de Deus,
que tira os pecados do mundo”.
A partir daquele momento,
André começou a seguilo e levou seu irmão, Simão Pedro, para
conhecer Jesus. André participou da vida

pública de Jesus, presenciou
o episódio da Multiplicação
dos Pães, esteve presente
na última Ceia, viu Cristo
Ressuscitado, testemunhou a
Ascenção, recebeu o Primeiro
Pentecostes e ajudou a
sedimentar a Igreja de
Cristo a partir da Palestina.
Depois de Jerusalém, André
evangelizou na Galileia,
Cítia, Etiópia, Trácia e na
Grécia, onde formou um
grande rebanho e fundou
a comunidade cristã de
Patras. Foi lá que acabou
martirizado. André desafiou o governador
e juiz Egéas a reconhecer em Jesus um juiz

acima dele e ainda falou que os deuses
pagãos não passavam de demônios. Egéas
não hesitou e o condenou à crucificação.
Para espanto dos carrascos, aceitou a
sentença com alegria e afirmou que, se
temesse o martírio, não estaria “Pregando
a grandeza da cruz, onde morreu Jesus”. Por
dois dias ficou pregado numa cruz em
forma de “X”, mas antes, despojou-se de
suas vestes e de seus bens, doando-os aos
algozes. Morreu no dia 30 de novembro
do ano 60. As Relíquias de Santo André
foram levadas para Constantinopla em
357 e, no século XIII, para Roma, onde
permanecem, até hoje, na Catedral de
Amalfi. Sua festa é celebrada no dia de
sua morte.

ANDORRA
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ENCONTRO INTERNACIONAL DOS SALETINOS
No período de 21 a 26 de outubro
passado, aconteceu a Assembleia Anual
dos Missionários de Nossa Senhora da
Salette, dos Estados Unidos, na cidade
de Orlando, Flórida. O Conselho da
Província americana dos Missionários
Saletinos convidaram os Provinciais e
os Coordenadores Nacionais dos Leigos
Saletinos, da Argentina e do Brasil, para
participarem da Assembleia.
Entre os muitos assuntos discutidos,
a Província americana deixou clara
a intenção de agrupar e solidificar a
atuação dos leigos e colaboradores
de suas paróquias e comunidades.
Na oportunidade, os leigos saletinos
argentinos e brasileiros puderam expor a
dinâmica e a forma de atuação em seus
países. Acredita-se que, essa experiência
já de alguns anos, possa servir de
inspiração para as decisões americanas.
Como
parte
dos
trabalhos,
os
participantes, em grande número,
visitaram algumas comunidades próximas

D

à cidade de Orlando:
A Paróquia do Bom
Pastor, a Paróquia da
Santíssima Trindade
e a Paróquia de
Nossa Senhora de
Guadalupe.
Esta
última
comunidade
fica na localidade
chamada
Wanheta,
cerca de uma hora
de
viagem
de
Orlando, é formada
por
“trabalhadores
migratórios”,
de
origem mexicana. São
trabalhadores, homens
e mulheres, contratados especificamente
para trabalharem na colheita de produtos
agrícolas. Dessa forma, eles “seguem”
as colheitas, isto é, terminam a colheita
numa região, e seguem para outra
região, e assim sucessivamente. É uma
comunidade pobre, carente e sofrida,
principalmente quanto às discriminações
sociais. A administração da paróquia está

a cargo do missionário saletino, Padre
Normand Farland.
Nossa Senhora da Salette escolheu, mais
uma vez, um local sofrido para manifestar
sua aparição e mensagem reconciliadora
ocorrida em 19 de setembro de 1846, no
alto dos Alpes franceses. A aparição e a
mensagem sustentam a esperança do povo
sofrido.

ESCOLA DE VIOLÃO

esde o início de sua
trajetória musical, em
julho de 2010, a escola
de violão “A corda para Jesus”
vem colhendo bons frutos.
Durante estes três anos, os jovens
e adultos do Santuário, que
frequentam as aulas ministradas
pelo professor Enzo Bertolini,
puderam participar de várias
celebrações, como as missas de
Natal, da Páscoa e de Nossa
Senhora da Salette.
Os alunos do nível avançado, além
de auxiliarem o professor Enzo
durante as aulas, como monitores, já
formaram o próprio grupo, o “ Acorde
Saletino”, que quinzenalmente toca

na liturgia do Santuário e, para
isso, vários alunos frequentam,
além das aulas, os ministérios de
música como “estagiários”. No mês
de setembro, os alunos da escola
de violão participaram da última
missa às 18h, encerrando o mês de
festividades de Nossa Senhora da
Salette.

nas missas do Santuário Salette e na
Capela Santa Cruz.
O intuito da escola de violões é o de
formar novos músicos para atuarem

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

Em outubro, após comemorarem o
Dia do Professor, como uma singela
homenagem ao professor Enzo,
os alunos receberam, com grande
alegria, o convite feito pelo Padre
Marcos Queiroz para a participação
nas Missas de Natal e de Ano Novo.

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

R. Dr César, 324
(e mais 4 endereços.)
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Cintia Carmin
Pastoral da Comunicação

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

DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM NOVEMBRO
01
02
03
04
05
06

O Documento de Aparecida deixa
claro:
doravante,
somos,
pelo
Batismo e pela vocação, Discípulos
Missionários, não mais discípulos
E missionários, como era até então,
já que essa terminologia podia nos
facilitar escolha, isto é, poderíamos
ser discípulos ou missionários.

sua missão. O que ficou da JMJ deve
ser ponto de apoio e alavancagem de
sua maneira de atuação, afinal, deles
depende o futuro de nossa Igreja. A
nós, católicos e agentes de pastorais,
cabe o dever de apoiá-los e incentiválos, na difícil missão de ser católico,
protagonista de novos tempos.

As reflexões em Aparecida (SP) – V
CELAM – Conferência Episcopal
Latino Americano e do Caribe –
ocorrida em 2007 foram fortes demais.
Em outubro, mês missionário,
celebrado em toda nossa Igreja,
as comunidades puderam refletir
sua maneira de atuação. Aqui no
Santuário Salette pudemos refletir
sobre o que foi a Festa da Padroeira,
em todos os seus aspectos: espiritual,
religioso, congraçamento e financeiro.
As Pastorais e Movimentos foram
planejando suas atividades para o
decorrer do próximo ano, em sintonia
com o 11º. Plano de Pastoral, da
Arquidiocese de São Paulo.

Papa Francisco, através de suas
homilias e pronunciamentos, tem
mostrado um leque de abertura para
os caminhos a serem perseguidos.
Com muito carinho, discernimento
e aprofundamento, temos que nos
adequar a esses novos rumos, a essas
novas necessidades. Cada vez mais há
necessidade de sermos conhecedores
de nossa doutrina, de nossa fé, de
nossa Igreja. Claro que a devoção
é importante, mas não é suficiente;
há necessidade de formação, cada
vez mais. Planeje você também, sua
programação de estudos e leituras
para o próximo ano. Católico
esclarecido não pula de galho em
galho, permanece firme em suas
convicções. Dessa forma, seremos
fortes como Discípulos Missionários
de Jesus Cristo.

Os jovens, tanto aqueles que foram à
Jornada Mundial da Juventude, no Rio
de Janeiro (RJ), quanto àqueles que por
aqui ficaram, têm a incumbência de se
manterem ativos e motivados para

Mario Apone
Leigo Saletino

07
08
09
10
11
11
13
14
16
18
19
20
21
22

23
26

28
29
30

Ilka de Almeida Cintra
Mario Augusto da S. Mendes
Nair Carvalho Lucena
Marcelo Pereira Nunes
Maria Del Carmen Pallas Miramontes
Ivania Alves Costa
Carla Andrea da Costa
Maria Fernanda Pinho
Carolina C. Saião
Jesus Jose Fagundes
Sonia Aparecida de Paula da Silva
Ana Raimunda Fonseca Aguiar
Roberto Correa Castro
Leonor Stefanelli
Valdir Lopes de Sá
Gustavo Mangieri dos S. Augusto
Helio Alves Bezerra de Sá
Eduardo Antonio da Silva
Marcia Ribeiro Santos Brito
Eunice de Campos Vigari
Sergio Fortuna
Aparecida Alves Siqueira
Francisco Carlos E. Fereira
Ruy Gonçalves de Oliveira
Rose Mary Borges A. Pereira
Ana Claudia Saltorato
Clarisse Izabel de Souza
Therezinha De J. Freitas Octaviano
Maria de Fatima Batista do Carmo
Aroldo Alves Pereira
Albertina M. dos Santos
Gabriel Mangieri dos S. Augusto
Moyses Gomes da Cruz
Nelson Velloso
Alvina Cecilia Zuliani
Sandra Aparecida Roxo
Sueli de Lima Sanches
Alexandre Rodrigues
Nanci Guenee
Adolfo Marcondes A. Neto
Wilson Carlos Abreu Junior
Sandra Aparecida Pinheiro
Edna Francisca da Silva
Rita Aparecida Almeida
Ivete da Cruz D. da Silva
Raimunda Mesquita Silva

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
CREIO NA RESSURREIÇÃO - Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá”.

N

ós todos nos confrontamos com a
realidade da morte. Encontramos,
na morte, um dos grandes mistérios
do ser humano: diante da morte há
duas atitudes possíveis; acreditar que
nada mais existe, morreu, acabou; ou,
acreditar que existe alguma “outra
coisa”. Para os que acreditam nesta
segunda hipótese; existem duas
outras possibilidades: acreditar na
Ressurreição ou na reencarnação.
Nós, cristãos católicos, acreditamos
na Ressurreição. Para acreditar na
Ressurreição é preciso redescobrir
o Deus da vida, para que assim, a
morte se transforme em vida; em
vida real que se realiza na história
concreta, transformando esta história
naquele reino de vida que Jesus Cristo
denominou o Reino de Deus.
A Ressurreição de Jesus é a prova de
que o Deus da vida conserva a sua
lealdade para com os homens para
além da morte: a Ressurreição é um
sinal de esperança, Deus se revela
como aquele que ressuscita os mortos.
Na Páscoa, fizemos uma Vigília. E
como irmãos de Cristo, fizemos esta
Vigília com alegria, com o coração
ardente. Vigiemos, e oremos; para que,

tanto exteriormente
q u a n t o
interiormente,
cotidianamente
possamos
ouvir
Deus que nos falará
durante as leituras;
e nós lhe falaremos
em nossas preces.
Quem crer em Jesus
Cristo terá a vida
eterna. É o próprio
Jesus Cristo que
nos convida a um
ato contínuo de fé.
É preciso acreditar
nele e nos unirmos
a Ele para vivermos
plenamente. “Jesus
é o verdadeiro Cordeiro, que tira
o pecado do mundo. Morrendo,
destruiu a morte; ressurgindo, deunos a vida.”
O Pai, que enviou o filho amado,
queria que Ele não perdesse nenhum
daqueles que lhe havia dado, mas
que os ressuscitasse no último dia de
suas vidas. Esta era a vontade do pai:
toda pessoa que vê o Filho, e nele crê,

tenha a vida eterna.
Jesus recebeu do
Pai o poder de
fazer os creem nele
terem acesso à vida
eterna e, portanto, à
ressurreição.
Irmãos e irmãs,
com muita alegria e
o coração ardente,
fizemos
este
segundo encontro
de reflexão, dentro
do Ano da Fé, na
esperança de que
o
encantamento
de nossa formação
p e r m a n e ç a
conosco ao longo de nossos dias,
e que possamos, com a bênção de
Deus e proteção de Maria, Mãe da
Salette, continuarmos nossa missão
reconciliadora.
Lembre-se sempre de que Jesus é o
Caminho, a Verdade e a Vida.
Texto elaborado pelo Grupo Dom Pedro Sbalchiero Neto – Santuário Salette
– S. Paulo (SP).Compilado por Jorge Marquesi

PRINCÍPIOS DE VIDA E DE ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS SALETINOS

20

Descubra o que você pode fazer pela
paz e pelo meio ambiente.

A

felicidade é o fim último de toda a criação. Deus criou o homem
e a mulher para serem felizes. A felicidade é dom de Deus, mas
também é construção, é trabalho, é respeito e preservação da vida.
A felicidade tem seu início no aqui e no agora, feito das pequenas e
grandes experiências, mas ela só será completa quando contemplarmos
Deus face-a-face. Lembre-se, a felicidade não está necessariamente no
ter, mas essencialmente no construir a paz.

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
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