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A FESTA TERMINOU

Passado agosto, o mês de setembro foi pleno de celebrações e quermesse. Ao final, 
ficou a sensação de que no ano que vem, tem mais. Assim esperamos todos nós.

CARREATA

Veículos de vários tipos, modelos 
e cores, compuseram a Carreata 
deste ano, que circulou por várias 
ruas e avenidas próximas ao 
Santuário.

QUERMESSE E BINGO
Durante quatro finais de semana, os 
fieis puderam participar ativamente 
da Quermesse e do Bingo, eventos 
esperados pela comunidade. As 
famílias puderam se divertir e 
participar de momentos agradáveis; 
foi bom ver pais e filhos, parentes e 
amigos, reunidos.

PROCISSÃO

Novamente, como acontece 
anualmente, a Procissão levou 
às ruas uma multidão de fieis, 
sempre alegres e orando. Foi o 
final da Festa da Padroeira deste 
ano.



2

Editorial

Palavra do Reitor

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SALETTE
R. Dr. Zuquim, 1746 – Santana – S. Paulo – SP
CEP 02035-022 – Fone: (11) 2281-9499 
Fax: (11) 2950-5438
Home page: www.portalsalette.com.br
e.mail: secretaria@nsrasalette.org.br

Reitor
Pe. Marcos Antonio Pereira Queiroz, MS
Vigários Paroquiais e Religiosos
Pe. Affonso Nilto Gasparetto, MS
Pe. Alfredo Granzotto, MS
Pe. Bolívar Hauck, MS
Pe. Guttemberg Edson de Souza Filho, MS
Ir. Flávio Jardim Silva, MS
Ir. José Benedito Antunes, MS
Ir. Nelci Miranda, MS

Expediente da Secretaria
De Seg. a Sáb.: das 08h às 17h
Domingo         : das 08h às 12h 

Horário de Missas
Segunda-Feira: 07h
De Ter. a Sex.: 07h e 19h30
Sábado: 07h e 17h
Domingo: 07h, 09h, 11h e 18h30

Missas com outros horários
Dia 19 de cada mês:
se de Seg. a Sex.: - 07h, 15h e 19h30
se Sábado: - 07h e 17h
se Domingo: - 07h, 09h, 11h e 18h30
1ª Terça do mês: - Hospital San Paolo – 15h
1ª Quarta do mês:  - Missa dos Enfermos e 
                                  do Grupo de Oração – 15h
Sábado: - Hospital Mandaqui – 15h30

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
NOSSA SENHORA DA SALETTE
Fone: (11) 2959-0371
Atendimento: de Seg. a Sex.: das 08h30 às 12h

CAPELA SANTA CRUZ
R. Voluntários da Pátria, 2678 – Santana
S.Paulo – SP
CEP 02402-100 - Fone: (11) 2978-5011
Expediente da Secretaria: de Seg. a Sex. das 13h às 17h

INFORMATIVO SALETTE -  EXPEDIENTE
Direção - Pe. Marcos Antonio P. Queiroz, MS
Jornalista Resp. - Cintia Carmin  -  MTB nº 27.604

Coordenação - Luiz Susumo Uehara
Redação - Mario Apone
Diagramação - Valdir Medori Jr
Fotografia	 -	 Dirce Trepichio e Antonio Grandi
Revisão - Daniel Neri
Distribuição e
Contatos - Moysés Gomes Cruz
Impressão	Gráfica	-			Gráfica	Reproduz	–	(11) 3533-1112

O Informativo Salette é uma publicação mensal do
Santuário Nossa Senhora da Salette, em S. Paulo – SP.
Distribuição Gratuita
Tiragem: 3.000 exemplares.
Os artigos assinados são de total 
responsabilidade de quem os escreve. Pe. Marcos Queiroz, MS

Luiz Susumo Uherara
Coordenação do CPP

Em outubro, iniciamos o terceiro 
trimestre de 2013. Logo na primeira 

semana, a Igreja celebra a Semana 
Nacional da Vida, culminando, no dia 
8, com o dia do Nascituro. Durante essa 
semana, as dioceses são convidadas a 
desenvolver atividades em torno do 
tema, focando sempre no direito à vida 
e na preservação da dignidade humana. 
Para colaborar com essas atividades, a 
Comissão Nacional da Pastoral Familiar 
divulgou o lançamento da terceira 
edição do subsídio “Hora da Vida”, 
que este ano tem como tema central: 
“Cuidar da Vida e Transmitir a Fé”.

No dia 12, celebramos o dia de Nossa 
Senhora da Aparecida, padroeira do 
Brasil. Nossa Senhora Aparecida é uma 
das denominações com a qual nossa 
Mãe se mostra a seus filhos. Este aspecto 
retrata a imagem do povo brasileiro, 
mestiço, negro, traços rústicos e 
simples... envolta em um manto azul, 
que representa o céu, a esperança do 

paraíso e do 
Reino. No dia 15 
homenageamos os 
professores, esta 
classe tão sofrida 
e desvalorizada, 
principalmente 
pelos órgãos 
governamentais, 
apesar de sua 
importância na formação de nossas 
crianças e famílias.  A todos eles, o 
nosso agradecimento e torcida para que 
tenham seu trabalho e sua dedicação 
reconhecidos e dignificados.

Finalmente, lembramos que outubro 
é o mês das missões e a Campanha 
Missionária de 2013 tem como tema: 
“Juventude em Missão” e o lema: “A 
quem eu te enviar, irás” (Jr 1, 7b), dando 
continuidade à temática trabalhada pela 
Campanha da Fraternidade. Um feliz e 
santo mês de outubro a todos!

Meus caros 
irmãos e 

irmãs, a Festa de 
Nossa Senhora 
da Salette foi 
uma bênção de 
Deus para todos 
nós. Nossa Festa 
nos fortaleceu na 
Fé, na oração, no 
entrosamento, 

na alegria de servir, na resposta ao apelo 
de Maria, na vivência da Fraternidade, 
na participação eucarística e no louvor a 
Deus. Por isso, nossa primeira palavra é 
de agradecimento a você que participou, 
ajudou, se empenhou e viveu a alegria 
da Festa. Agora é aguardar a do ano que 
vem; nosso coração já vai se preparando 
com alegria de filhos e filhas para 
celebrar o amor que Nossa Senhora tem 
para conosco. 

O mês de outubro vai chegando e 
Nossa Senhora continua presente ao 
celebrarmos a Festa da Padroeira do 
Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E, 
neste ano, marcaremos esse dia com 
uma Festa Portuguesa no Salão de 
Festas. Participe conosco dessa noite de 
alegria na culinária, na dança, na música 
e na cultura portuguesa, que por meio 

do Clube Arouca vem proporcionar ao 
Santuário uma noite de Festa. 

Em nível pastoral, já vamos começando 
a preparar o calendário do ano que 
vem; em nível arquidiocesano rezamos 
neste mês por todos os dizimistas 
que colaboram com nosso Santuário, 
com suas doações, expressão de 
compromisso e transformação. Em nível 
de Igreja e Missões, o mês de outubro 
também é o mês missionário, que nos 
impele a rezar pela missão universal e 
o chamado que todos nós, batizados, 
recebemos para ser Sal da Terra e Luz 
do mundo. 

Enfim, outubro nos traz mais motivos 
para vivermos nossa fé, assim como 
Maximino e Melânia viveram de 
forma missionária, transmitindo a 
Mensagem de Nossa Senhora da Salette 
e anunciando a grandeza do Evangelho 
do Senhor. 

Nossa Senhora da Salette, mãe 
missionária do Senhor, interceda por 
todos nós e por todos os missionários, 
missionárias, leigos e leigas, na busca 
da Reconciliação e na construção de um 
mundo melhor.
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Palavra do Pastor
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D   R   O   G   A   R   I   A

Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo

Vigário Episcopal para a Região Santana

O ano de 2013 para a maioria dos 
brasileiros, principalmente 
os jovens, é o ano da Jornada 

Mundial da Juventude, evento que 
envolveu toda a Igreja do Brasil em 
favor desse maravilhoso encontro 
do Papa Francisco com os jovens. Na 
Região Santana participamos, junto 
com os jovens e demais lideranças das 
comunidades paroquiais, dos eventos 
preparativos da Semana Missionária e 
da Jornada no Rio de Janeiro.  Porém, 
este ano não é somente o ano da JMJ 
enquanto celebração, mas é o ano da 
juventude enquanto protagonista 
da ação missionária da Igreja. A 
Campanha da Fraternidade enfatizou 
esse protagonismo ao convidar os 
jovens do Brasil para responder ao 
mandato do Senhor, utilizando as 
palavras que Deus dirigiu ao profeta 
Jeremias: a quem eu te enviar, irás! 

Para o Senhor, os jovens não são 
apenas aprendizes, aqueles que têm 
o dever de receber a formação e a 
evangelização por parte dos adultos e 
dos idosos.  No ato de enviar o profeta 
Jeremias, percebemos que o Senhor 
confia nos jovens; Ele, todo poderoso, 
que fala através dos profetas, teve 
a coragem de dar a missão e falar 
através de um jovem profeta: ‘Eu 
ponho minhas palavras em tua boca’ 
(Jr 1,9). Ele pediu a este jovem profeta 
para vencer o medo e ter confiança na 
própria capacidade de ser portador da 
boa notícia: ‘não tenhas medo deles, 
pois eu estou contido para defender-
te’ (Jr 1,8). 

Em Aparecida, os Bispos da América 
Latina e do Caribe, à luz da Palavra 
de Deus, reafirmam esta confiança 

A quem eu te enviar, irás! (Jr. 1,7)

que o Senhor 
deposita nos jovens: 
‘como discípulos 
missionários, as 
novas gerações 
são chamadas a 
transmitir a seus 
irmãos jovens, sem 
distinção alguma, a 
corrente de vida que 
procede de Cristo 
e compartilhá-la 
em comunidade, 
construindo a Igreja 
e a sociedade’ (DA 
443).

Quem é este jovem 
missionário? É o 
jovem batizado, 
membro da Igreja, que forma 
comunidade com a Igreja e sabe que 
somente é possível ser discípulo 
em comunhão, porque a fé nos 
chegou através da comunidade 
eclesial e esta fé nos dá uma família: 
a Igreja Católica. A pertença a uma 
comunidade concreta onde se pode 
viver o discipulado e a comunhão com 
o Papa e os sucessores dos Apóstolos 
é o sinal concreto da capacitação para 
a missão (Cf. DA 156).

A Igreja no Brasil tem grande 
confiança no protagonismo dos jovens 
discípulos (vivem em comunidade) 
missionários (estão capacitados para 
a missão) e, em nome do Senhor, neste 
mês missionário, quer conscientizá-
los desta eleição por parte do Senhor, 
deste ato de confiança de Deus em 
colocar sua Palavra na boca dos 
jovens para que eles anunciem esta 
Palavra aos jovens.  

Muitos grupos 
da Pastoral 
da Juventude, 
M o v i m e n t o s 
eclesiais e Novas 
C o m u n i d a d e s 
já ouviram este 
chamado e 
responderam sim 
através de ações 
concretas: visitas 
m i s s i o n á r i a s 
às famílias, aos 
jovens do bairro 
que se afastaram 
da comunidade 
ou não participam 
da mesma, missão 
em outros bairros 
ou em outras 

regiões da cidade e do Brasil; apoio à 
formação de grupos de jovens onde 
ainda não existe ou estão se mantendo 
com muita dificuldade.

Queridos sacerdotes, diáconos, 
membros das pastorais e movimentos: 
apoiem as atividades do mês 
missionário; apoiem os jovens no 
exercício de seu batismo; abram as 
portas do coração e da igreja com 
confiança, como Deus confiou sua 
Palavra ao jovem profeta.

Queridos jovens: coragem! Se 
Deus confia em vocês, o que 
estão esperando para que sejam 
discípulos missionários, rueiros 
da fé, instrumentos de Deus para 
evangelizar os jovens, como pediu o 
Papa Francisco?
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www.itacaciopedras.com.br

Fones: 11 2990.6800 | 2952-7874

DOM JOAQUIM JUSTINO CARREIRA

Setembro iniciou com uma notícia 
triste para o mundo católico. No 
final da noite do dia primeiro 

de setembro, na cidade de Guarulhos 
(SP), faleceu Dom Joaquim Justino 
Carreira, Bispo da Diocese da cidade. 
Dom Joaquim convalescia já há tempo 
de um pós operatório, que retirou um 
tumor maligno de seu corpo.

Português de nascimento – nasceu 
em Leiria, Portugal – tendo a família 
emigrado para nosso país quando 
ele era bem novo, e se estabeleceu 
na região de Jundiaí (SP), onde 
fez seus estudos e completou sua 
iniciação cristã. Ordenado Bispo em 
24 de março de 2005, foi indicado 

para a Região Episcopal Sant’Ana, 
de onde saiu para assumir a Diocese 
de Guarulhos. Recebeu o título de 
Cidadão Paulistano, outorgado pela 
Câmara Municipal de São Paulo, em 
14 de março de 2008.

Deixou sua marca à frente de nossa 
Região Episcopal, tendo sido sempre 
um Bispo afável e muito próximo 
do povo que o procurava. Muitas 
vezes esteve em nossa Comunidade, 
liderando encontros, celebrações e 
reuniões. Um homem ativo e cônscio 
de seus deveres pastorais. O mundo 
católico, certamente, perdeu um de 
seus grandes líderes. Descanse em 
paz, Dom Joaquim.

TERÇO DOS HOMENS

Queremos convidá-
los a participarem 
conosco, do Grupo 
de Oração dos Idosos 
e Aposentados, 
aqui no Santuário 
Salette, do Terço 
dos Homens, oração 
que fazemos toda 
quinta-feira, às 16h. 
Não importa se você 
é idoso, aposentado, 
homem ou mulher; se você 
tem tempo livre nesse 
horário, venha, será muito 
bem acolhido por todos 
nós.

A melhor forma de usar o 
tempo livre é usá-lo de uma 
forma correta, que nos traga 
bem estar e felicidade. Aqui 

vocês poderão amadurecer 
sua fé, além de orar e 
adorar o Senhor. Através 
das orações vocês poderão 
fortalecer e proteger muito 
mais suas famílias, pois o 
Senhor guarda os que o 
buscam. Dê um pouco de 
seu tempo para Deus; façam 
a experiência, estamos 
esperando vocês.

“Reaviva o dom que há em ti.” PARCERIA

Aproveitando as 
c o m e m o r a ç õ e s 

pelo 167º. Aniversário 
da Aparição de Nossa 
Senhora, na montanha de 
La Salette, na França, em 
19 de setembro de 1846, 
a Pastoral da Catequese 
Familiar e o Grupo 
Dom Pedro Sbalchiero 
Neto, iniciaram uma 
parceria que, certamente, 
agradou Nossa Senhora 
da Salette: doravante, 
os leigos saletinos 
visitarão os grupos da 
catequese para falarem 

de Nossa Senhora da 
Salette, de sua aparição 
e de sua mensagem 
reconciliadora. Cada 
casal de leigo saletino, 
que visitou os grupos 
de catequese, elaborou 
uma “mensagem” que foi 
transmitida às crianças 
e aos pais que estão 
em preparação para a 
Eucaristia. A experiência 
foi considerada exitosa, 
tanto pelos pais e crianças, 
quanto pelos catequistas 
e leigos saletinos.

Jorge Marquesi – Leigo Saletino
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2206-4435

Dentre os cinquenta dias de Festa 
neste ano, sem dúvida, o dia 19, 
Dia de nossa Padroeira, Nossa 

Senhora da Salette, foi o ápice da Festa: 
tivemos cinco missas, sendo que na 
primeira, na terceira e na última foi feita 
a coroação de Nossa Senhora.

A primeira Missa – 07h – foi Presidida 
pelo Padre Marcos Almeida, ms, 
Pároco e Reitor do Santuário Salette 
de Várzea Grande (MT), especialmente 
convidado para esta celebração; a 
segunda Missa (09h) teve a presidência 
do Padre Nilto Affonso Gasparetto, ms, 
Vigário Paroquial aqui do Santuário; 
a terceira Missa (12h) foi presidida 
pelo Alfredo Granzotto, ms, também 
Vigário Paroquial deste Santuário; a 
quarta Missa (15h) foi presidida por 
Dom Sergio de Deus Borges, Bispo da 
Região Episcopal Sant’Ana, convidado 
especialmente para esta Missa, e, 
finalmente, a quinta e última Missa 
do dia (20h), foi presidida pelo Padre 
Marcos Queiroz, ms, nosso Pároco e 
Reitor.

A comunidade e os onvidados se 
dividiram pelos diversos horários, 
fazendo com que a igreja estivesse 
sempre cheia de fieis, atentos e 
satisfeitos de participarem de mais uma 
Festa da Padroeira, que 
anualmente é promovida 
em honra de Nossa 
Senhora da Salette. Neste 
Ano da Fé, a encerrar-
se no próximo mês de 
novembro, o tema foi 
“Com Maria, Mãe da 
Salette, Renovamos 
nossa Fé” – ‘Reaviva o 
dom de Deus que há em 
ti.” (2Tm 1, 6).

Todos os presentes, 
principalmente nas três 
missas em que houve 

DIA DA PADROEIRA
a coroação de Nossa Senhora, 
esperavam ansiosos por essa 
coroação. Padre Marcos Queiroz, 
ms, ao longo dos últimos anos, 
sempre teve uma surpresa para nós. 
Neste ano a expectativa era grande; 
todos se perguntavam: Como será a 
coroação? Segredo de Estado: ele e, 
praticamente somente ele, sabia de 
como seria essa coroação. Ao final 
das missas, após a bênção, ninguém 
arredou os pés: todos queriam ver a 
coroação daquela que, sem querer ser 
rainha, é, e sempre será. 

Em Salette, vestida de camponesa, 
com um avental cobrindo seu longo 
vestido, se colocou, mais uma vez a 
serviço. Desprovida de luxo e riqueza, 
acolheu os jovens que presenciavam 
sua Aparição; conversou com eles, 
mostrou-lhes a dura realidade, 
falou de seu Filho, do Evangelho, 
apontou-lhes um caminho: “Se vocês 
se converterem...” e deu-lhes uma 
missão: “Ide, meus filhos, e comunicai 
isso a todo meu povo! 

Todos olhavam, ora para a entrada da 
igreja, ora para o alto, na direção do 
altar. A música apenas aumentava a 
ansiedade. Desta vez, para surpresa 
de todos, a coroação veio de baixo. 

Maximino (Guilherme) 
e Melânia (Giulia) 
entraram de mansinho, 
subiram alguns degraus, 
em direção a imagem de 
Nossa Senhora da Salette, 
colocada ao pé da cruz, 
lembrando o Evangelho 
segundo João: “Mulher, 
eis aí teu filho! Filho, 
eis aí tua Mãe! Cada 
um deles, a seu tempo, 
deu um abraço gostoso 
em nossa Mãe, daqueles 
abraços que só os filhos 
conseguem dar na Mãe 

querida. Coube a Melânia subir mais 
um degrau, e, sob expectativa geral, 
colocou a coroa sobre a cabeça de Nossa 
Senhora.

Aos poucos, os fieis foram saindo de 
mansinho, alguns, meio sem jeito, 
enxugavam as lágrimas que teimavam 
em escorrer por suas faces. Coisas que só 
Nossa Senhora da Salette faz acontecer.

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

Setembro é um mês 
importante para 

nós cristãos e saletinos. 
Setembro é o mês da 
Bíblia, é o mês da Aparição 
e Mensagem de Nossa 
Senhora da Salette, que 
neste ano completa 167 
anos de sua Aparição, e 

DIA 01 – DIA DA VOCAÇÃO SALETINA

tem, o primeiro domingo 
do mês, como o Dia da 
Vocação Saletinas, no 
qual, religiosos e leigos se 
confraternizam e celebram 
com muita espiritualidade. 
A data foi celebrada em 
todas as missas dominicais.

DIA 01 – CARREATA

Dezenas de veículos 
compuseram a 

Carreata de Nossa Senhora 
da Salette, abrindo o mês 
festivo. Após a Missa 
das 09h, os paroquianos 
foram ornamentando seus 
veículos com o cartaz de 
Nossa Senhora da Salette 
e seguiram em carreata, 
tendo à frente o carro 
transportando a imagem 
de nossa padroeira, o carro 
de som, que anunciava 

os eventos de setembro, 
e os demais veículos, 
que tocavam as buzinas, 
enquanto circulavam pelas 
ruas próximas ao Santuário. 
Passaram pela Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, 
do Jardim São Paulo, e 
chegaram à pracinha da 
rua da feira, onde nossos 
padres abençoavam os 
veículos, à medida que 
passavam. Estava dado o 
início das festividades.

DIA 01 – ENCONTRO DE CORAIS

Abrindo as festividades do 
mês de setembro - mês 

de Nossa Senhora da Salette - 
no dia primeiro domingo do 
mês foi realizada no santuário 
a “Tarde com Maria”. 
Para a ocasião, estiveram 
presentes corais das 
igrejas Santa Luzia; Nossa 
Senhora Aparecida; Santa 
Terezinha, os corais do 
nosso santuário Nova 
Semente e Amor e Vida 
e o coral italiano São 
Marco Veneto, da Associação 
Veneziani Nel Mondo São 
Marco Veneto. Acolhidos 
pelo Pe. Marcos Queiroz, 
após cada mistério do terço 

meditado e rezado pela 
Legião de Maria, com toda 
comunidade presente, cada 
um dos corais convidados 
apresentou lindas canções a 
Nossa Senhora. No último 
mistério, para encerrar 
encontro, os corais Nova 
Semente e Amor e Vida 
cantaram juntos a oração 
de Nossa Senhora da 
Salette. A Tarde com Maria 
foi realmente uma tarde 
onde a oração do terço e o 
canto preparam o coração 
de cada paroquiano para 
todas as emoções do mês de 
setembro.

DIA 11 – DIA DA CANÇÃO NOVA

Comemorando seus vinte 
anos de atuação na 

cidade de São Paulo (SP), a 
Rede TV Canção Nova teve 
uma programação durante 
este dia aqui na comunidade. 
Para a condução dessa 
programação trouxe os 
Padres Paulinho e Adriano 
Zandoná, trouxe o cantor 
Sapo e as cantoras Salette 
Ferreira e Adriana Sá. 

Dois programas foram 
transmitidos, diretamente 
do nosso Santuário, a toda 
a rede: O Amor Vencerá, 
levado ao ar às 11h, e o Terço 
da Misericórdia, transmitido 
às 18h, com participação 
de alguns paroquianos. 
Nossos agradecimentos a 
Rede de TV Canção Nova, 
por nos ter colocado em sua 
programação.
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DIA 17 – NOITE DE ORAÇÃO

A Catequese Familiar foi 
responsável por essa noite 

de oração. Cada catequisando 
deste ano representou uma conta 
do Rosário, rezando sua oração 
de uma forma muito bonita. Ao 
final do terço, a expectativa ficou 
para a Salve Rainha, normalmente 
rezada por todos os presentes. 
Neste ano, o pequeno Diego, a 
todos surpreendeu; desde quando 
contatou sua catequista e pediu para 
rezar a Salve Rainha. Os catequistas, 
ainda que tenham concordado com 

o pedido, ficaram 
ansiosos com o 
desenlace. Mas, o 
pequeno Diego rezou 
a Salve Rainha, de 
uma forma magistral, 
a todos encantando. 
No domingo seguinte, 
Padre Guttemberg 
chamou as crianças 
ao altar e, antes da 
bênção final, pediu que o pequeno 
Diego rezasse novamente a Salve 
Rainha, o que foi feito, mais uma 

vez, com competência. 
Desde esse dia, o 
pequeno Diego deixou 
de ser pequeno, e 
passou a ser Diego, um 
exemplo de menino. 
A Catequese Familiar 
tem se mostrado, ao 
longo dos anos, uma 
porta de entrada para 
a comunidade. Muitos 
pais, motivados 
pela participação 

no processo de catequização de 
seus filhos, acabam retornando à 
Igreja, se engajando em alguma 
pastoral ou movimento. Essa 
forma de catequização é altamente 
benéfica para a nossa comunidade, 
já que, devido a sua localização 
e características da comunidade, 
as crianças, regra geral, não veem 
sozinhas ao Santuário, é necessário 
que sejam trazidas por seus pais. 
Daí, o forte investimento que se faz 
no processo de preparação para a 
Eucaristia das crianças, contando 
com a participação ativa dos pais; 
todos acabam seno catequizados.

DIA 29 – PROCISSÃO

A madrugada do 
domingo foi chuvosa, 

prenúncio de um dia não 
muito próprio para a 
procissão. A manhã ficou 
ora chovendo, ora parando. 
Ao redor das 16h, a chuva 
parou e permitiu que 
começasse a procissão, 
sem chuva. Aos poucos, 
o número de pessoas foi 
aumentando, e ao dobrar 
uma rua já não era possível 
ver o final da longa fila de 
fieis que acompanhavam 
a procissão. No meio 
da caminhada, a chuva 
voltou, fraca é verdade, 
mas que penetrava nos 
agasalhos de quem não 
se preveniu com capa ou 

guarda-chuva. Porém, não 
foi capaz de desestimular 
os participantes, que 
permaneceram firmes na 
caminhada, até voltarem 
para a igreja, onde 
puderam participar da 
santa missa, encerrando 

as festividades do ano. No 
rosto dos caminhantes não 
se via tristeza, apenas a 
vontade de “não vejo a hora 
da próxima festa”, que virá, 
sem dúvida, no próximo 
ano.

SEMANA 
TEOLÓGICA

O Centro de For-
mação Pastoral 

Frei Galvão, da Região 
Episcopal Sant’Ana 
promoveu a Semana 
Teológica, entre 1 e 3 de 
outubro deste ano. As 
palestras aconteceram 
no Colégio Luíza de 
Marilac, das 19h45 às 
22h. Nessa semana, os 
alunos da Escola de 
Teologia e da Escola 
de Ministérios não 
tiveram aula, mas 
participaram do ciclo 
de palestra.
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Língua Portuguesa Livro do Mês

PÁGINA CULTURAL

Pensamentos

TRAN IT
Portas e Potões Automáticos

Av. Gal. Ataliba Leonel, 1966

Santana  - Fone: 2979.731111

www.transite.com.br

Estou indo embora. Não há mais 
lugar para mim. Eu sou o Trema. 

Você pode nunca ter reparado em 
mim, mas eu estava sempre ali, na 
Anhangüera, nos aqüíferos, nas 
lingüiças e em seus trocadilhos por 
mais de quatrocentos e cinqüenta 
anos. Mas, os tempos mudaram. 
Inventaram uma tal de reforma 
ortográfica e eu simplesmente fiquei 
de fora, fui expulso para sempre 
do dicionário. Seus ingratos! Isso 
é uma delinqüência de lingüistas 
grandiloqüentes!

O resto dos pontos e o alfabeto não me 
deram o menor apoio... A letra “U” se 
disse aliviada porque vou finalmente 
sair de cima dela. O “dois pontos” 
disse que sou um preguiçoso que 
trabalha deitado, enquanto ele fica 
em pé. Até o “cedilha” foi a favor da 
minha expulsão; aquele “Ç” medroso, 
que fica se passando por “S” e nunca 
tem coragem de iniciar uma palavra. E 

Despedida do Trema
também tem 
aquele obeso 
do “O” e o 
anoréxico do 
“I”. 

Desesperado, tentei chamar o “Ponto 
Final” pra trabalharmos juntos, 
fazendo um bico de reticências, mas 
ele negou, sempre encerrando logo 
todas as discussões. A verdade é que 
estou fora de moda. Quem está na 
moda são os estrangeiros, é o “K” e 
o “W”, “kkk” pra cá, “www” pra lá.  
Chega de argüição, mas, estejam 
certos, seus moderninhos: haverá 
conseqüências! Chega de piadinhas 
dizendo que estou “tremendo” de 
medo. Vou-me embora da Língua 
Portuguesa. Foi bom enquanto durou. 
Vou para o Alemão, lá eles adoram 
os tremas. E um dia vocês sentirão 
saudades. Nós nos veremos nos livros 
antigos. Saio da língua para entrar na 
história. Adeus, Trema.

“Precisamos de homens que possam sonhar com coisas que nunca foram 
feitas.”
(John F. Keneddy, Estadista, Presidente dos Estados Unidos da América)

“É melhor perguntar duas vezes do que se perder uma vez.”
(Provérbio dinamarquês)

“A única pergunta tola é a pergunta que você não faz.”
(Placa no laboratório de Ciências do Colégio Estadual Albino César, nos anos 60)

“A águia gosta de pairar nas alturas, acima do mundo, não para ver as 
pessoas de cima, mas para estimulá-las a olhar para cima.”
(Elizabeth Kübler-Ross¨, psiquiatra suíça, falecida em 2004)

“Cântico dos Cãnticos”, de Frei 
Luís de León, editado pela Vozes, 
é o Livro indicado para este mês. 
Entre as Escrituras Sagradas, é o 
único livro em que não se menciona 
o nome de Deus, mas... fala de 
Deus, de Deus que se mostra ferido 
de nossos amores, com todas 
aquelas paixões e sentimentos que 
esse afeto costuma criar. Frei Luís 
de León era espanhol, foi professor 
na importante Universidade de 
Salamanca, Espanha e o primeiro 
editor das obras de Santa Teresa 
d’Ávila. Leiam, vocês irão gostar, 
à venda na Loja La Salette.
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Santos do Mês Gizela

Dia 13

Dia 21 Dia 28

ANDORRA

Judas era primo-
irmão de Jesus 

e irmão de Tiago 
Menor. Nasceu em 
Caná, na Galileia, 
Palestina. Seu pai, 
Alfeu, também 
chamado Cléofas, 
era irmão de São 
José e sua mãe, 
Maria de Cléofas, 
era prima-irmã da 
Virgem Maria. Os 
escritos cristãos 
daquela época relatam esse 
parentesco. É pouco citado 
na bíblia. O evangelho de 
Mateus relata que Judas Tadeu 
foi escolhido por Jesus e o de 
João fala dele mais claramente. 
Após ter recebido o dom do 
Espírito Santo, iniciou sua 
pregação na Galileia e, em sua 
caminhada, realizou inúmeros 
milagres. Foi para a Samaria e, 
próximo do ano 50, participou 
do primeiro Concílio em 
Jerusalém. Evangelizou na 
Mesopotâmia, Síria, Armênia 
e Pérsia. Lá encontrou Simão e 
passaram a viajar juntos. Conta 

SANTO EDUARDO
Eduardo nasceu em Oxford, no ano 1003, 

num período em que a Inglaterra sofria 
a invasão dos pagãos dinamarqueses. Era 
neto do santo e mártir rei Edgar. Seus 
pais, e toda a família real, tiveram que 
abandonar o país e foram refugiar-se na 
corte de parentes cristãos na Normandia, 
no norte da França. Eduardo estudou nas 
mais renomadas cortes da Europa. Teve 
educação primorosa e fundamentada no 
cristianismo e, por várias vezes, recusou 
tomar o trono à força. Em 1042, com a 
morte de seu meio-irmão, que governava 
a Inglaterra, ele assumiu o trono. Seu 
reinado foi um dos mais felizes para 

o povo inglês. Eduardo 
trouxe paz e prosperidade 
para seus súditos. Através 
de sua intercessão, vários 
prodígios de cura foram 
operados em favor de 
pessoas simples do reino. 
Passou a ser chamado 
de “O Santo Homem”. 
Casou-se com Edith, filha 
do conde Godwin, um dos 
seus adversários políticos. 
Edith se tornou uma grande 
rainha, participando 
das obras de caridade, 

ajudando a restaurar e fundar 
igrejas e conventos por todo o 
país. Eduardo morreu no dia 
5 de janeiro de 1066, pouco 
tempo depois da consagração 
da Abadia de Westminster, 
onde foi sepultado. Venerado 
em vida, imediatamente o 
povo passou a celebrá-lo como 
santo. Quase quarenta anos 
após a sua morte, o seu corpo 
foi exumado e encontrado 
intacto. Foi canonizado, em 
1161, pelo Papa Alexandre III. 

SANTA ÚRSULA
Santa Úrsula 

tem sua história 
contada em lenda 
popular. Nasceu, 
p r o v a v e l m e n t e , 
no ano 362, na 
Inglaterra e era 
filha dos reis da 
Cornúbia. A linda 
menina era meiga, 
inteligente, caridosa 
e cresceu segundo 
os princípios da fé e 
do amor em Jesus. Por motivos 
políticos, seu pai aceitou a 
proposta do Duque Conanus, 
oficial pagão de um grande 
exército amigo. Quando 
soube que Conanus era pagão, 
Úrsula recusou o pedido, mas, 
obediente a seu pai, aceitou 
com a condição de esperar três 
anos. Durante esse período, 
junto com suas damas da corte, 
rezou muito pedindo para 
que o duque se convertesse e 
desistisse da aliança. Na época 
acertada, uma expedição 
partiu para a Alemanha, 
levando Úrsula e suas damas, 
jovens virgens que deveriam 
se casar com guerreiros 
escolhidos pelo duque. 
Quando chegaram, a cidade 

de Colônia estava 
sob o domínio do 
exército de Átila, 
rei dos hunos, 
povo bárbaro e 
pagão. Os soldados 
hunos mataram 
todos da comitiva 
e, das virgens, só 
Úrsula escapou 
porque Átila se 
encantou com sua 
beleza e juventude. 

Tentou seduzi-la e lhe propôs 
casamento, mas, a custo da 
própria vida, Úrsula recusou 
dizendo que já era esposa do 
mais poderoso de todos os reis 
da terra, Jesus Cristo. Cego de 
ódio Átila a degolou. Tudo 
aconteceu no dia 21 de outubro 
de 383. Na idade média, Santa 
Ângela de Mérici, após ter 
tido uma visão, fundou a 
“Companhia de Santa Úrsula”, 
uma congregação de religiosas 
destinada à formação cristã das 
famílias através da educação 
de meninas e escolheu Santa 
Úrsula como padroeira. 
Atualmente, as “Irmãs 
Ursulinas” estão presentes nos 
cinco continentes. 

SÃO JUDAS TADEU
a tradição que 
juntos percorreram 
as doze províncias 
do império Persa 
e converteram 
muitos pagãos. 
Furiosos, os 
sacerdotes pagãos 
mandaram assas-
sinar o apóstolo a 
golpes de bastões, 
lanças e machados. 
Tudo aconteceu no 
dia 28 de outubro 

do ano 70. Seus restos mortais 
foram guardados primeiro no 
Oriente Médio e depois na 
França, agora são venerados 
em Roma, na Basílica de 
São Pedro. É considerado o 
santo intercessor das causas 
impossíveis, devoção que 
começou com Santa Gertrudes. 
Em sua biografia, ela conta 
que Jesus a aconselhou que 
invocasse São Judas até nos 
casos mais desesperados. Sua 
festa é celebrada no dia 28 
de outubro, tanto na Igreja 
Ocidental como na Oriental.
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R. Dr César, 324 
(e mais 4 endereços.)

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

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

DIZIMISTAS 
ANIVERSARIANTES 

 EM OUTUBRO
01 Maria Lucia Gomes Cerri
 Antonia Aparecida Inomoto
02 Maria Auxiliadora S. Pontedeiro
 Elizabeth Pereira França
 Carmem Silvia Andrade
	 Sueli	Paulina	Ritter
03 Dorotea Mendes da Costa
04 Mario Apone Filho
 Maria Orlandeli Ferraz
05 João Andrijic Malandrin
 Luiz Carlos dos Santos Fial
06 Genesio Gomes da Silva Junior
 Mauro Russo
07 Maria Fabiana Ferro Guerra
 Joana Bilecki Cunha
08	 Elaine	do	Nascimento	V.	Serafim
 Ivan B. Filgueiras
 Jones Vili Festa
10 Silvêta dos Santos
12 Aparecido Luiz Camacho Gomes
13 Iracy Barrocal Rodrigues
14 Renato Luiz de Sa
 Sandra Regina Wakamatsu
 Gilda Coelho Storoli
15 Yuri Azevedo de S. Pomarole
 Claudia Di Maria Medori Manfredo
16 Roberval Antonio
17 Edviges Mendes da Costa
 Talita Aparecida Astorino
18 Ana Maria da Rocha Leite
19 Marcio Dias Gonçalves
20 José Carlos Avila Aira
 Flavio Andre Antunes dos Santos
21	 Eddy	Costa	Rossetto
 Arthur Francisco de Oliveira
 Edina Cirley Roberta dos Reis
22 Maria Salome dos Santos
 Lidice Neyde S. Astrini
 Luiz Susumo Uherara
23 Aparecida de Lourdes Zakas
 Marco Antonio Albano Ferreira
 Luis Marco de Figueiredo
24 Joaquim Gomes Artur
 Claudivino de Oliveira Marinho
 Pe. Bolívar Hauck, Ms
26 Mario Machado
27 Paulo Sergio Barbosa
 Aline A. Buzato Borges Nascimento

No último domingo deste 
mês, dia 27, na Missa 
das 09h, os grupos 

de Catequese Familiar, cujas 
crianças estão em preparação 
para a Eucaristia, juntamente 
com seus pais, apresentarão um 
trabalho sobre Sustentabilidade, 
dando continuidade ao projeto 
desenvolvido no primeiro 
semestre deste ano, que versou 
sobre a Criação do Mundo.

Ao longo dos anos, essa iniciativa 
de motivar crianças e pais 
a executarem trabalhos que 
envolvam a criação do mundo e 
atitudes ambientais que todos nós 
temos em nosso dia a dia, tem-se 

CATEQUESE FAMILIAR

mostrado eficaz, tanto na forma 
de iniciativa, de envolvimento, de 
pesquisa, quanto de resultado.

Normalmente, os pais e as crianças 
procuram um ambiente externo, 
que facilite o desenvolvimento 
das tarefas a serem executadas. 
Neste segundo trabalho do ano – 
Sustentabilidade – cada grupo terá 
que responder a pergunta sobre o 
que entende de sustentabilidade, 
produzir uma frase que reflita esse 
entendimento e plantar uma árvore. 
Afora esse comprometimento, fica 
sempre a alegria do encontro e a 
oportunidade de confraternização 
entre crianças, pais e catequistas.

Que tal seu anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!
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2574-9465

Produtos naturais, integrais,
light, diet, ôrgânicos,

frutas secas, castanhas,
especiarias e azeites.

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

Desde dezembro passado, 
nossa comunidade tem 
convivido com o desconforto 

causado pelas reformas e pela criação 
e projeção de novas estruturas. A 
decisão por essas obras aconteceu 
após um longo período de maturação 
e discussão, ocorrida nas reuniões do 
CSS – Conselho Superior do Santuário 
e do CPAE – Conselho Paroquial 
de Assuntos Administrativos e 
Econômicos. Os objetivos das 
reformas e de novas obras visam: a) 
criar infra estrutura para propiciar o 
aproveitamento das áreas externas 
e internas; b) conservar o padrão 
existente e buscar economia de 
investimentos; e c) pensar a reforma 
do ponto de vista humano, pastoral, 
social e religioso.

Assim, visando a melhoria no 
atendimento, a Secretaria Paroquial 
e a Loja La Salette receberam nova 
pintura, tiveram melhorado seu 
aparelhamento de informática e 
também a contratação de uma nova 
funcionária para a Secretaria. A 
área de acesso ao Memorial também 
passou por limpeza, pintura, 
colocação de grade proteção, retirada 
da lavanderia externa e adequação de 
espaço para guarda de material a ser 
reciclado.

A área interna da Igreja teve suas 
janelas fixas trocadas por janelas 
basculantes, que possibilitam 
maior entrada e circulação de ar, 
melhorando, em muito, as condições 
de presença de fieis, principalmente 
no verão. O Sacrário foi restaurado, 
com a colaboração dos fieis que 
assinaram o Livro de Ouro, e o hall 
da igreja recebeu um novo Painel de 
Informações.

REFORMAS E NOVAS ESTRUTURAS
O Salão de Festas 
e a Cozinha 
foram totalmente 
r e f o r m a d o s , 
p o s s i b i l i t a n d o , 
doravante, o 
aluguel e a cessão 
para eventos 
externos, em 
melhores condições 
f i n a n c e i r a s , 
e aferindo ao 
Santuário melhores 
receitas. Para essa 
reforma, a Cozinha 
recebeu novo 
sistema de gás (já com adaptação 
para futura recepção de gás de rua), 
novos sistemas de iluminação e de 
hidráulica. Foram adquiridos novos 
equipamentos, tais como: forno a 
gás, geladeira e freezers industriais, 
coifa e sistema expedição de resíduos, 
adaptação dos tanques para lavagem 
de louça e/ou equipamentos, novo 
forro, novos balcões e novo piso, 
além de pratos, talheres e panelas, 
necessários a seu funcionamento. A 
cozinha recebeu uma nova escada de 
acesso externo e ficou com uma área 
de apoio, englobando parte da antiga 
varanda do Salão de Festas.

O Salão de Festas sofreu alterações 
profundas, já que, para os dois novos 
pisos que serão futuramente instalados 
sobre o Salão Paroquial, houve 
necessidade de estudo do solo, que 
mostrou ser necessário o reforço das 
sapatas que sustentam as vigas da laje 
do Salão de Festas, assim, o piso teve 
que ser substituído. A antiga varanda 
foi anexada ao Salão, ampliando sua 
área interna, facilitando a colocação 
de mesas, cadeiras e circulação de 
pessoas durante os eventos. Foi 

construído um banheiro para pessoas 
com necessidades especiais, já que 
estávamos em situação irregular. 
A fim de manter padrão único, foi 
trocado o piso da escada interna 
que leva ao Salão de Festas e dos 
banheiros.

Futuramente a laje que cobre o Salão 
de Festas abrigará o Memorial, a Sala 
dos Milagres e mais uma sala para 
reuniões. O atual Salão Paroquial 
será dividido em duas novas salas, 
uma para a Sacristia, de uso exclusivo 
dos padres, e outra sala para uso dos 
Coroinhas, Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão e dos 
Cerimoniários, devidamente 
equipadas com armários e banheiros. 
Sobre essas salas serão construídos um 
mezanino, para abrigar os pertences 
das pastorais e movimentos e o andar 
superior será destinado ao Auditório, 
para cerca de cem pessoas, com toda a 
infraestrutura de informática e som. A 
direção do Santuário agradece o apoio 
dado pelos paroquianos e benfeitores 
da comunidade.

CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos 
Administrativos e Econômicos
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Santana   tel. 11. 2973-6044
Rua Voluntários da Pátria, 2201

Tremembé  tel. 11. 2204-4077
Rua Ma. Amália Lopes de Azevedo, 271

Shopping Parque Santana  tel. 11. 2208-8730
Rua Cons. Moreira de Narros, 2780 - Lj 1042

Solução para seus olhos desde 1966

www.oticavoluntarios.com.br

Gotas da Espiritualidade Saletina

Intercessão é o ato de interceder, 
isto é, pedir, rogar por outrem 

ou por alguma coisa. Apesar de ser 
uma palavra tão usada, o Código 
de Direito Canônico, o Documento 
de Aparecida e o Dicionário Bíblico 
não a menciona textualmente. Mas a 
Escritura Sagrada é repleta de relatos 
de intercessões. Coincidentemente, 
o primeiro sinal, narrado em Jo 2, 
1-11, nos instrui que nas Bodas de 
Caná, por intercessão de Maria, sua 
Mãe, Jesus muda a água em vinho. 
O evangelho de João é também 
chamado de O Livro dos Sete Sinais. 
Em cada relato de sinal percebe-se 
uma carência: de vinho, de saúde, de 
solidariedade, de fome, de utopia, de 
luz e de vida, respectivamente.

No segundo sinal (Jo 4,46ss), um pai, 
desesperado pela doença do filho, 
intercede diretamente a Jesus para 
que cure seu filho, em Cafarnaum. 
No terceiro sinal (Jo 5,1ss), fica claro 
que as intercessões por durante 38 
anos em que o paralítico esteve à orla 
da piscina, chamada Betesaida (i.é, 
casa da misericórdia), em Jerusalém, 
não foram atendidas por causa da 
“carência de solidariedade” nas 
pessoas para que o colocassem na água 
na hora em que esta se movimentasse. 
No quinto e sexto sinais, quando Jesus 
anda sobre as águas (Jo 6,16ss) e cura 
o cego de nascença (Jo 9,1ss), não há 
nenhuma intercessão aparentemente. 
No sétimo sinal a intercessão é de 
lamento pela não presença de Jesus: 
“Senhor, se estivesses aqui, meu irmão 
não teria morrido.” E Jesus ressuscita 
seu amigo Lázaro. Este sim, tinha 
carência de vida!

Toda intercessão atendida por Jesus 
é fruto primeiramente da fé daquele 
que necessita da sua intervenção 

e, depois, os sinais 
de reconciliação são 
imediatos. Há uma 
ligeira ligação entre a FÉ 
e a RECONCILIAÇÃO. 
Daí, pode-se dizer, que 
a reconciliação é fruto da 
fé, que vai aumentando 
em conformidade com 
a necessidade de quem 
intercede pela graça a 
ser alcançada. Onde não 
há fé, a reconciliação 
é sofrível, dolorosa, 
mais difícil, por que há 
carência de esperança, 
de amor, de caridade. 
Por outro lado, no ser 
humano reconciliado, 
consigo, com o próximo, 
com Deus e com a 
natureza, a sua fé, mesmo 
que pequena como um 
grão de mostarda, tem 
perspectiva de brotar, 
crescer e dar bons frutos.

O mundo está carente de reconciliação: 
entre países, culturas, raças, religiões, 
níveis sociais, casais, pais e filhos, 
patrões e operários, vizinhos, partidos 
políticos. Diante de toda essa situação 
de falta de fé e distanciamento de 
Deus que a sociedade vive nos dias de 
hoje, Ele escolheu Nossa Senhora para 
ser a Mãe, a Intercessora, buscando 
uma reconciliação, uma aproximação 
maior com o Seu Filho Jesus, para que 
o mundo encontre a paz pedida por 
seu Filho. Buscando esta paz e uma 
maior aproximação com seu filho 
Jesus, ela assume o papel de mãe 
de todos nós, a ponto de nos dizer: 
“Vinde meus filhos, não tenhais medo, 
aqui estou para vos contar uma grande 
notícia... Se meu povo não quer submeter-
se e reconciliar com o meu filho Jesus, 

sou forçada a deixar cair o braço de meu 
filho; é tão forte e tão pesado que não posso 
sustentar mais. Há quanto tempo sofro 
por vós, se quero que meu filho não vos 
abandone, sou incumbida de suplicar sem 
cessar por vós”.

Maria, como mãe do Salvador, mãe da 
Igreja, mãe dos homens, acompanha 
a todos na peregrinação da vida. 
Através das suas lágrimas ela nos 
ajuda a discernir melhor a dolorosa 
gravidade do pecado e da rejeição 
a Deus, mas também a fidelidade 
que seu filho tem para com toda a 
humanidade, desde que tenhamos 
disposição e façamos a opção pela 
conversão.

(Adaptação do texto elaborado pelos Grupos 
Maximino e Melânia e Mãe das Lágrimas 
Reconciliadoras – Várzea Grande – MT) – 
Compilação Jorge Marquesi – Leigo Saletino


