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A FESTA COMEÇOU
Com a Missa de Entrega – dia 19 de agosto – 20h – teve início a 

grande Festa da Padroeira deste ano.

NOVENA 
DA SALETTE

Nos nove dias de Novena, a 
comunidade pôde celebrar 
livremente, preparando-se para a 
Grande Festa de Nossa Senhora da 
Salette.

SEMANA DA 
FAMÍLIA

Como foi a Semana da Família na 
comunidade.

REPERCUSSÕES DA 
JORNADA MUNDIAL 

DA JUVENTUDE
Papa Francisco deixou um legado 
de fé, humildade e fraternidade em 
nosso país.
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Aos olhos do 
Senhor Deus, 

Maria era justa e 
reta e por isso foi 
a escolhida para a 
nobre missão de 
acompanhar a vida 
de Jesus e a nossa 
vida como mãe. 
Maria nos deixou 
um exemplo de 

obediência e de humildade tendo sido 
agraciada com a missão anunciada pelo 
anjo Gabriel. Neste momento, Maria 
aceitou servir de veículo para que o Verbo 
se fizesse carne e habitasse entre nós.
No dia da comemoração da Assunção 
de Maria, Padre Alfredo nos explicou 
a concepção da Mariologia. Em tão 
importante reflexão nos levou a relembrar 
os Dogmas Marianos: Maria, mãe de 
Deus, Maria foi Mãe deste Deus feito 
homem, que é Jesus e Maria é Mãe de 
Deus;  a Imaculada Conceição de Maria, 

que defende a concepção de que Jesus 
foi concebido sem pecado no ventre de 
sua mãe; a Perpétua Virgindade de Maria, 
que ensina que Maria é virgem antes, 
durante e depois do parto; e a Assunção 
de Maria, que indica que Maria, ao fim de 
sua vida terrena, foi elevada em corpo e 
alma à glória dos céus, nos mostrando 
a importância de sua existência para 
nós. Seu amor e compromisso pela 
humanidade fez com que se comunicasse 
conosco, seus filhos, na aparição 
em Salette. Neste mês de setembro, 
comemoramos os 167 anos da visão dos 
pastorezinhos Maximino e Melânia, que 
também deixaram seu exemplo de fé ao 
propagar sua linda mensagem para toda 
a humanidade. Sejamos também nós, 
veículos de propagação dessa mensagem 
de amor vivenciando intensamente a 
prática da oração, dedicação e obediência 
à Palavra de Deus.

Caros irmãos e irmãs, chegou a 
Grande Festa de Nossa Senhora da 

Salette, e com muita alegria iniciamos 
o mês de setembro! Nosso Santuário já 
está pronto para viver mais uma grande 
Festa. Muita gente se envolvendo, 
muitos peregrinos vão passando, 
muitas equipes, voluntários, devotos e 
agentes de pastoral se envolvendo. A 
novena que tivemos muito nos ajudou 
a parar, rezar, meditar e celebrar; com 
o tema: “Com Maria, renovamos nossa 
Fé”, tema da Festa deste ano, fomos, a 
cada noite, nos fortalecendo na Fé. 

Setembro para nós tem gosto de 
entrosamento entre as pessoas, tem 
gosto de disponibilidade, de doação 
e de compromisso com o pedido de 
Nossa Senhora: “Vamos meus filhos, 
transmitam isso a todo meu povo...” 
Setembro tem gosto de Festa, que 
neste ano se acontecerá em quatro 
finais de semana com nossa tradicional 
quermesse.

Setembro para nós tem gosto de Jesus e 
Maria nas Bodas de Caná, ao celebrarmos 
a Eucaristia, onde somos convidados 

a “Fazer tudo o 
que Ele disser”. 
Tem gosto de 
S a l e t i n i d a d e , 
de devoção, de 
procissão, de 
oração...

Setembro, para 
nós, tem gosto 
ainda de visitas, 
pois depois daquelas que tivemos 
durante a novena, teremos outras 
durante o mês, sobretudo no Dia 19, 
muitas visitas e surpresas tornarão esse 
dia mais bonito e feliz. Setembro para 
nós tem gosto de alegria, de paz no 
coração, de certeza que a Reconciliação 
é um clamor para todos os momentos 
para que “Deus seja tudo em todos”.

Desejo que este setembro seja especial 
para você, viva-o intensamente na Fé 
em Deus; louve e bendiga ao Senhor 
porque muitos motivos temos nesse 
mês para engrandecer e exultar o nome 
do Senhor.

“Nós viemos com alegria, ó Maria vos louvar, E queremos vos-
sas lágrimas, ó Mãe enxugar... 

Mãe da Salette, nós suplicamos, Rogai por nós, que recorremos 
a vós...”
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Palavra do Pastor
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DISK ENTREGAS: 
11 2283-1184

D   R   O   G   A   R   I   A

Dom Sergio de Deus Borges
Bispo Auxiliar de São Paulo

Vigário Episcopal para a Região Santana

Há muitas pessoas que leem 
a Palavra de Deus quase 
diariamente; outras, uma 

vez na semana ou esporadicamente 
e, muitas outras, somente a ouvem 
durante a celebração litúrgica. 
Dessas, muitas têm dificuldade de 
compreender o texto que estão lendo 
e aplicá-lo à vida diária e tê-lo como 
sustento da caminhada. Afirmam 
que não conseguem se adaptar à 
linguagem bíblica, que as palavras 
são difíceis, ou que não conseguem 
compreender as parábolas ou retirar 
uma mensagem para a própria vida.

Nós podemos transformar essa 
realidade, a fim de que mais fiéis 
possam experimentar a força do 
Evangelho, assumindo com coragem 
a terceira urgência do 11º Plano de 
Pastoral da nossa Arquidiocese: 
“Igreja – comunidade animada pela 
Palavra de Deus”.

A comunidade de f é, animada pela 
Palavra de Deus, é convidada a 
proporcionar a todos os seus membros 
um caminho seguro no encontro com 
a Palavra, facilitando sua leitura, 
compreensão e, sobretudo, aplicação 
à vida do dia-a-dia. Não basta apenas 
vender Bíblia mais barata para as 
pessoas da comunidade, pois algumas 
até a compram e pedem para o padre 
abençoá-la, mas a colocam como 
enfeite em cima de uma mesa.

A comunidade animada pela Palavra, 
além de colocar a Bíblia nas mãos 
do povo, auxilia-o a ter um contato 
profundo e vivencial com ela, isto é, 
ajuda o povo de Deus a ler a própria 
vida à luz da Palavra e, assim, 
empenhar-se por colocá-la em prática 
efetivamente (Cf. 11º Plano, 32).

Comunidade animada pela Palavra de Deus!
Isso deve ser 
realizado através 
da animação 
bíblica da pastoral, 
através de retiros, 
cursos, encontros, 
subsídios para a 
leitura individual, 
familiar e em 
pequenos grupos (p. 
32-33). Um método 
bonito, que leva à 
oração a partir da 
Bíblia, que poderia 
existir em todas as 
comunidades, é a 
leitura orante da 
Palavra, a Lectio 
Divina.

Nossas paróquias 
têm salas, 
capelas, pessoas 
p r o f u n d a m e n t e 
enraizadas na 
Palavra de Deus que 
podem assumir com 
garra esta urgência. 
Caso a paróquia 
não tenha pessoas 
preparadas no 
método da leitura 
orante da Bíblia, deve pedir ajuda 
à Região Episcopal, pois na Escola 
de Teologia temos o curso de leitura 
orante, com boa participação de 
membros das comunidades. 

A partir da leitura orante, evitaremos 
uma leitura individualista da Palavra 
de Deus, que não é própria de um 
católico, e nos voltaremos ainda 
mais para a comunidade, lugar por 
excelência da leitura da Palavra 
da Vida: “a Palavra de Deus nos é 

dada precisamente para construir 
comunhão, para nos unir na Verdade 
no nosso caminho para Deus. Sendo 
uma Palavra que se dirige a cada 
um pessoalmente, é também uma 
Palavra que constrói comunidade, 
que constrói a Igreja. Por isso, o texto 
sagrado deve-se abordar sempre 
na comunhão eclesial” (Bento XVI. 
Verbum Domini, 86).
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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

Desde o momento 
de sua eleição 

e posse como Bispo 
de Roma, como 
gosta de ser visto e 
chamado pelos fieis, 
papa Francisco tem-
se mostrado de forma 
humana e humilde, 
p r i n c i p a l m e n t e 
quando em contato 
direto com o povo.

Seus pronun-
ciamentos, em 
linguagem simples e direta, apontam 
para uma Igreja que ande lado a lado 
com o povo, falando do seu jeito, 
aceitando suas culpas; que aja com 
consciência adulta, livre dos símbolos 
de poder, tais como ouro, joias, vestes 
suntuosas e palácios episcopais. A 
maioria dos cristãos está cansada de 
doutrinas, teorias, técnicas, e nem 
quer saber de campanhas contra 
reais ou imaginários inimigos da fé. 
É hora de deixar o coração falar; sem 
amor, as doutrinas são frias e não 
despertam paixão pelo outro e por 
Deus. Não quer ser conhecido pelos 
títulos honoríficos medievais: Sua 
Santidade, Santo Padre, Sucessor de 
Pedro, Pontífice Máximo, Vigário de 
Cristo, Vigário de Deus... Quer ser 
apenas ser o Bispo de Roma, quer 
realçar sua dimensão, seu ministério 
pastoral, e não quer presidir a Igreja 
com o Direito Canônico em primeiro 
lugar.

Em seus pronunciamentos apresenta 
uma Igreja com uma nova roupagem, 
menos triunfalista e arrogante, mas 
como discípula de Cristo, que ensina 

REPERCUSSÕES DA PRESENÇA DO PAPA FRANCISCO  
NA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE NO BRASIL

e aprende; que mais ouve do que 
fala; que mais descentraliza do que 
controla; uma Igreja que deve deixar 
as sacristias e ir para as ruas, para 
procurar e servir a Cristo, como ele 
próprio fazia.

No Rio de Janeiro, onde esteve com 
jovens do mundo inteiro, mostrou 
a que veio: beijou crianças, abraçou 
idosos, abençoou os jovens e desfez-
se de segurança pessoal. A leitura 
que se faz de seus pequenos gestos é 
que posicionou-se firmemente contra 
o aborto; valorizou a sabedoria; 
acredita na esperança e no mundo: 
“Eu vim visitar gente e tratá-la como 
gente. Não posso me fechar numa 
caixa de vidro (papa móvel). Eu me 
sinto irmão entre os irmãos, por isso, 
não tenho medo.”

Padre Anacleto Ortigara, Missionário 
Saletino e Vigário Paroquial do 
Santuário Salette, em Curitiba 
(PR), durante a formação de novos 
Leigos Saletinos, apresentou alguns 
indicadores de como seguirá nossa 
Igreja:

•	 Maternidade – “Mãe não se conhece 

por correspondência.” 
Pastoral nada mais 
do que o exercício da 
maternidade: gera, 
amamenta, faz crescer, 
corrige, alimenta, 
conduz pela mão;

•	 Proximidade – 
Sempre disponível a 
todos. É samaritana, faz 
companhia, vive por 
perto, de portas abertas, 
pronta para ajudar a 
carregar a cruz;

•	 Misericórdia – Põe o amor antes da 
lei e da disciplina, redescobrindo 
as entranhas da misericórdia;

•	 Diálogo – É a Igreja que se 
relaciona a partir da fé para o 
bem da humanidade; é preciso 
cultivar a cultura do diálogo, do 
encontro de amigos, de um mundo 
reconciliado na paz;

•	 Inclusiva – Acolhe a todos. A 
Igreja deve anunciar, apresentar e 
testemunhar Jesus Cristo;

•	 Sensível – A Igreja estará sensível 
ao faminto, ao distante, ao 
desconhecido, ao descartável;

•	 Fraterna – De todos os irmãos;

•	 Igualdade – Todos são iguais, nos 
direitos e nos deveres;

•	 Partilha – Cada um tem a sua 
parte, no doar e no receber;

•	 Hierarquia – Sem criar servidão;

•	 Reconciliadora – Uma Igreja que 
perdoa, mutuamente.

Mário Apone
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Advocacia L. Saula
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No período de 20 a 30 de agosto, 
exceto no sábado e domingo que 

entremeou as duas semanas, a Novena 

A FESTA COMEÇOU

Nem o frio da segunda-feira, 19 
de agosto, serviu para afastar 

os fieis da Missa de Abertura da 
Festa da Padroeira deste ano. A 
celebração, com a presidência 
do Padre Marcos Queiroz, 
pároco e reitor deste Santuário, e 
concelebração dos Padres Bolívar 
Hauck e Nilto Affonso Gasparetto, 
Vigários Paroquiais, começou às 
20h. O Tema da Festa “Com Maria, 
Mãe da Salette, Renovamos nossa 
Fé” – ‘Reaviva o dom de Deus que 
há em ti.” (2Tm 1, 6) serviu de pano 
de fundo para toda a religiosidade 
e espiritualidade. Neste ano, no Ano 
da Fé, os Missionários Saletinos, do 
mundo inteiro celebram os 167 anos da 
Aparição de Nossa Senhora da Salette. 
Nossa comunidade preparou uma 
grande Festa da Padroeira; ao todo serão 
cinquenta dias de Festa, um verdadeiro 
Pentecostes na comunidade.

A igreja resplendia a espiritualidade 
do momento; muitos fieis elogiavam o 
bom gosto da decoração; o Andor de 
Nossa Senhora da Salette, ainda no hall 

de entrada, recebia os paroquianos e 
visitantes que chegavam. Aos poucos, 
o escuro das vestimentas de inverno 
foi-se colorindo com os aventais dos 
participantes da Quermesse. Além 
dos sacerdotes, dos Cerimoniários, 
dos Coroinhas, e dos fieis, houve a 
presença dos padrinhos e colaboradores 
da Festa. Padre Marcos agradeceu a 
participação e colaboração de todos, 
sem os quais, a Festa não teria o brilho 
e sucesso previstos. Antes da bênção 
final, com direito à aspersão de água 
benta sobre todos os presentes, o casal 

Maru e Moysés acolheu a todos, 
agradecendo a participação e 
colaboração.

Além da Missa de Abertura, da 
Novena – veja comentários abaixo 
– haverá, durante este mês de 
setembro vários momentos de 
espiritualidade e festividades:

•	 Carreata (01/09);

•	 Noite de Adoração (06/09);

•	 Dia da Canção Nova (11/09);

•	 Noite de Louvor (13/09);

•	 Noite de Oração (17/09);

•	 Procissão (29/09).

E no dia 19 – Dia de Nossa Senhora 
da Salette – haverá cinco missas: às 
07h, 09h, 12h, 15h e 20h, sendo que a 
missa das 07h será transmitida pela TV 
Canção Nova. E nos finais de semana 
– sábados e domingos – Quermesse e 
Bingo. Venham todos, participem deste 
momento religioso e festivo.

NOVENA DA PADROEIRA
ocorreu com forte presença de fieis, cujo 
número foi crescendo dia a dia. Cada dia 
do novenário teve um padre convidado 

presidindo a celebração. Neste 
ano, o convite foi feito aos 
padres de nossa Arquidiocese, 
que se apresentaram, cada 
qual, com seus carismas e 
religiosidade.

As diversas pastorais e 
movimentos se dividiram e se 
associaram, juntamente com os 
grupos de canto, para cuidar 

dos temas diários da Novena. Logo no 
primeiro dia, tivemos a presença do 
Padre Luiz Fernando de Souza, Pároco 
da Paróquia São José Esposo da Virgem 
Maria, próxima à Vila Brasilândia, 
populoso bairro aqui da Capital paulista. 
Nos demais dias, tivemos a presença 
dos Padres Pietro Prona, Estevão 
Ferreira, Alescio Bombinatti, Miguelino 
Roberto, Zacarias, João Batista, Dalmir 
e Cido, cada um presidindo um dia 
do nosso novenário. A todos, nossos 
agradecimentos pela partilha de sua 
experiência e espiritualidade.
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Comunidade em Revista
Muita gente tem agosto como um mês nefasto. Para nós, cristãos católicos, não tem nada disso; agosto é um 
mês abençoado como os demais e, desde 1981, é o Mês Vocacional. O termo vocação chama atenção para o 

seu amplo significado: além de significar uma inclinação, um talento, uma qualidade determinada de qualquer 
profissão, significa também a inclinação para a vida sacerdotal, matrimonial, e laica, manifestando diversas 

atividades pastorais no âmbito de nossas comunidades: “Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por 
vocação, escolhido para o Evangelho de Deus.” (Rm 1, 1)

O mês vocacional quer nos chamar à reflexão para a importância da nossa vocação, descobrindo nosso 
papel e nosso compromisso com a Igreja e a sociedade. Reflexão que deve nos levar à ação, vivenciando no dia-

a-dia o chamado que o Pai nos faz. Assim foi o mês em nossa comunidade:

Este dia foi instituído, 
oficialmente, em 1929, 

quando o Papa Pio XI 
proclamou São João Maria 
Vianney, como padroeiro 
dos párocos. Nossa 
Igreja festeja essa data no 
primeiro domingo do mês 
vocacional. Nosso Reitor 
e Pároco, nesse dia, estava 

DIA 4 – DIA DO PADRE

em peregrinação pelas 
Américas, acompanhando 
o Grupo dos Peregrinos, 
que celebrou a data em 
terras estrangeiras. Aqui no 
Santuário, a data, mesmo 
com ausência do Padre 
Marcos, foi celebrada, em 
todas as missas dominicais, 
com muitos fieis presentes.

Foi instituído no ano 
de 1953, tendo o Dia 

de São Joaquim, como 
data determinante, sendo 
festejado sempre no segundo 
domingo do mês de agosto. 
Aqui no Santuário, em todas 
as missas, foi celebrado 
com muita animação e 
religiosidade. Na Missa das 
09h, presidida pelo Padre 
Marcos Almeida, Reitor e 

DIA 11 – DIA DOS PAIS

Pároco do Santuário Salette, 
de Várzea Grande (MT), que 
visitava nossa comunidade. 
Sempre atencioso com os 
detalhes, ao final da missa, 
chamou para o presbitério, 
primeiramente, os avós, e 
depois os pais. Um verdadeiro 
“mar de gente” lá se instalou. 
Agradecidos e dignificados 
pela atenção, receberam a 
bênção felizes e radiantes.

No dia em 
que nossa 

Igreja festeja a 
Assunção de 
Nossa Senhora 
– no terceiro 
domingo do 
mês – celebra-se, 
também, o Dia 
dos Religiosos. 
Nada mais 
significativo do 
que isso, já que 
Nossa Senhora é a grande 
vocacionada, aquela que 
disse “sim”, sem vacilar e 
dedicou sua vida ao projeto 
de Deus, carregando, dentro 

DIA 18 – DIA DOS RELIGIOSOS

de si, o Filho Amado, e dele 
cuidou, ensinou, e o seguiu 
até a cruz. A data, como não 
poderia deixar de ser, foi 
festejada com muita alegria 
em nossa comunidade.

LEIGOS SALETINOS

Um grupo de Leigos 
Saletinos, aqui do 

Santuário Salette, participou 
da Missa comemorativa à 
Assunção de Nossa Senhora, 
na Comunidade Nossa 
Senhora da Salette, no Jardim 
Filhos da Terra, próximo ao 
bairro do Jaçanã, aqui na 
Capital Paulista. Essa 
participação propiciou 
um reencontro com os 
Leigos Saletinos que lá 
vivem e trabalham. Após 
a Missa, o encontro foi 
dirigido às comemorações 
dos 167 anos da Aparição 
de Nossa Senhora da 
Salette, no alto dos 

Alpes Franceses. O encontro, 
serviu para aproximar, ainda 
mais, as duas comunidades 
e demonstrar que os Leigos 
Saletinos formam uma grande 
família

Jorge Marquesi
Missionário Leigo Saletino
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SEMANA DA FAMÍLIA

Em comemoração à Semana 
da Família, a Pastoral 

Familiar promoveu, no dia 
15 de agosto passado, a 
palestra: “Jogadas da vida... 
a importância da família na 
realização de seus sonhos”. 
O palestrante, Júlio Cesar 
de Souza, ex-jogador de 
futebol, relatou sua trajetória 
familiar e profissional. Ele 
perdeu a audição aos trinta 
anos de idade, e mostrou sua 
superação e determinação 
frente às adversidades da 
vida. Um dos pontos altos foi 
a sua apresentação musical 

para todos os presentes, 
através do violão e do piano. 
Recentemente compôs uma 
peça musical e em breve 
promoverá um concerto. 
Dessa forma, Júlio Cesar 
pôde propiciar às famílias 
presentes, fatores para 
reflexão e questionamentos 
pessoais, contribuindo no 
desenvolvimento humano e 
motivando as pessoas para 
atitudes solidárias.

Elisabete Santos
Pastoral da Família

DIA 25 – DIA DOS CATEQUISTAS

E, no final do mês 
vocacional, nossa Igreja 

festeja o Dia dos Catequistas, 
aqueles que são chamados 
ao serviço de evangelizar, 
segundo orientação da 
própria Igreja, que tem a 
atividade catequética como 
verdadeiramente primordial 
em seu meio. Ninguém 
nasce catequista, torna-se 
catequista, aprimorando 
sua vocação através de 
uma preparação segura, 
de uma forte reflexão e 
conscientização de sua 
missão. Na Missa das 

09h, a missa das crianças, 
principalmente daquelas 
que estão em preparação 
para a Eucaristia, teve 
como presidente, Padre 
Alfredo Granzotto, que 
fez uma bonita reflexão 
sobre as leituras do dia. 
Os catequistas se fizeram 
presentes, participando 
da Procissão do Ofertório. 
Nossa comunidade reza 
bastante pelos catequistas e 
pelos catequizandos, para 
que eles sejam perseverantes 
na missão.

De uns anos para 
cá, criou-se, na 

comunidade, a expectativa 
de “como será a decoração 
este ano?” A cada ano as 
decorações se sucedem, uma 
mais bonita do que a outra. 
Este ano não foi diferente; 
para a noite de Abertura 
da Festa da Padroeira, 
o presbitério estava 

DECORAÇÃO DO PRESBITÉRIO
decorado. Uma decoração 
de muito bom gosto, 
sóbria, elegante, discreta e 
envolvente, de acordo com 
a liturgia preparada para 
as celebrações durante a 
Festa. Parabéns ao Padre 
Marcos, e para a equipe  
que o ajudou. Ficamos na 
expectativa da decoração já 
do próximo ano.

Um grupo de Cadetes 
da Academia do Barro 

Branco, da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, esteve 
presente na celebração do 
6º. Dia do Novenário. Na 
hora da procissão do andor, 
os Cadetes, devidamente 
perfilados, conduziram o 

DIA 27 – 6º. DIA DA NOVENA

andor de Nossa Senhora 
da Salette, a passo militar, 
com muito garbo. Foi difícil 
não se emocionar; lá no céu, 
talvez, Nossa Senhora tenha 
também ficado emocionada. 
Nossos agradecimentos ao  
Comandante da Academia 
Militar do Barro Branco.
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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

“Algumas pessoas entram e saem de 
nossa vida silenciosamente; outras 
ficam um pouco e deixam marcas em 
nossos corações; daí em diante, jamais 
seremos os mesmos.” (Anônimo)

“Homens e mulheres são limitados não 
por seu lugar de nascimento, nem pela 
cor de sua pele, mas pelo tamanho de 
sua esperança.” (John Johnson, editor 
e empresário norte-americano)

“Sucesso é uma questão de não desistir; 
fracasso é uma questão de desistir 
cedo demais.” (Walter Burke, ator 
irlandês)

“Já vi cavaleiros de armadura entrarem 
em pânico à primeira vista da batalha. 
Vi um humilde escudeiro desarmado 
arrancar uma lança de seu próprio corpo 
para defender um cavalo agonizante. A 
nobreza não é um direito inato; ela é 
definida pelos atos da pessoa.” (Kevin 
Costner, ator norte americano, 
em Robin Hood, o Príncipe dos 
Ladrões)

“Os Dez Mandamentos – Ferramenta da 
Comunidade”, de Carlos Mesters, Ed. Paulus. 
O autor nos diz que os Dez Mandamentos 
estão na origem da organização do Povo de 
Deus. Eles expressam, de maneira concreta, 
concisa e didática, a vontade de Deus para 
o povo e indicam o caminho seguro e certo 
para o povo se organizar como um povo 
irmão, sinal de Deus no mundo.

Não sem razão, a Região Episcopal Sant’Ana, 
através do Centro de Formação Frei 
Galvão, está ministrando em sua Escola de 
Ministérios, o tema Os Dez Mandamentos. 
De leitura fácil, este pequeno grande livro 
vai nos esclarecendo como interpretar e 
vivenciar os Dez Mandamentos no cotidiano 
de nossas vidas. Não deixe de ler, à venda 
na Loja La Salette.

Uma revista, de edição já 
meio antiga, numa sala de 

espera de uma clínica médica, 
trazia, em um de seus artigos uma 
expressão que dizia: “Os pró e os 
contra...” Na rapidez da leitura, 
às vezes, não nos damos conta 
de erros semelhantes. A leitura, 
mais apurada dessa expressão, 
nos mostra o erro cometido: 
qualquer palavra, que esteja 
determinada por artigo, se torna, 
automaticamente, um substantivo; 
portando, sujeita às variações da 
categoria gramatical. Assim, a 
construção correta da frase é: “Os 
prós e os contras...”

Outros exemplos:

“Não ouvi só os nãos, mas também 
os sins!”

“O correto é não cortar os setes!”

Esquisito? Pode ser, mas correto.
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Santos do Mês Gizela

Dia 07

Dia 26

SANTA REGINA

Santa Regina viveu no 
terceiro século. Seu pai 

era um pagão da região de 
Burgundy, França, e sua 
mãe, embora simpatizasse 
com os cristãos, não 
praticava a religião. Regina 
era muito nova quando ela 
morreu. Havia confiado 
a filha aos cuidados da 
empregada que era de sua 
confiança. Quando soube 
que a empregada era cristã, 
o pai a demitiu e expulsou 
Regina de sua casa. Ela 
encontrou abrigo na casa 
da empregada, onde foi 
acolhida como membro 
da família, recebendo formação cristã e, 
para ajudar, foi trabalhar como pastora de 
ovelhas. Era uma jovem de grande beleza 
e o prefeito da cidade, o pagão e anticristão 
Olybrius, apaixonou-se por ela e a pediu 
em casamento. Regina, consolidada na fé 

cristã, recusou o pedido. 
Furioso, acusou Regina 
de desacato à autoridade 
e bruxaria. Ordenou que 
fosse presa e torturada 
até que renegasse sua fé 
e oferecesse sacrifícios 
aos ídolos pagãos. Regina 
resistiu às torturas e não 
renegou Jesus. O prefeito 
viajou, mas ordenou que 
ela fosse acorrentada 
com ferros na cintura e 
amarrada às paredes de 
sua cela. Quando voltou, 
insistiu no pedido de 
casamento, mas Regina 
recusou novamente. Foi 

açoitada até seu corpo sangrar; deitada 
em cima de um cavalo de madeira que 
machucava sua coluna e esfolava sua pele, 
suas unhas foram arrancadas e sua pele 
foi dilacerada com ganchos enferrujados. 
Regina continuou firme. Foi levada 

novamente à cela onde, milagrosamente, 
ficou curada. O prefeito, então, a deixou 
sem água e sem comida. Certa noite Regina 
teve uma visão: viu a cruz de Jesus Cristo, 
enquanto uma voz lhe dizia que, muito em 
breve, ela seria libertada. Vendo Regina 
curada, Olybrius, começou a torturá-la 
de novo, com uma fúria ainda maior. 
Mandou que queimassem as laterais de 
seu corpo com tochas e depois mandou 
que a crucificassem. Tentou, mais vez, 
que ela renegasse a fé, mas ela não cedeu. 
Então, ordenou que ela fosse decapitada. 
Antes de Regina ser decapitada, uma 
pomba, totalmente branca, pousou sobre 
sua cabeça e nem o carrasco conseguiu 
fazê-la sair. O povo pediu que o prefeito 
reconsiderasse, mas ele não cedeu, e 
Regina foi decapitada. Muitas pessoas 
testemunharam a força e a fé de Regina 
diante do martírio e se converteram. 
Santa Regina é muito venerada na região 
de Autun, na França, e também no sul da 
Alemanha.

SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Cosme e Damião eram irmãos e 

cristãos; não se sabe, exatamente, se 
eles eram gêmeos. Nasceram na Arábia 
e viveram na Ásia Menor. Desde muito 
jovens, ambos manifestaram um enorme 
talento para a Medicina. Estudaram 
e diplomaram-se na Síria, exercendo 
a profissão de médico com muita 
competência e dignidade. Inspirados pelo 
Espírito Santo, usavam a fé aliada aos 
conhecimentos científicos. Com isso, seus 
tratamentos e curas a doentes, muitas 
vezes à beira da morte, eram vistos 
como verdadeiros milagres. Deixavam 
pasmos os mais céticos dos pagãos, 
pois não cobravam absolutamente nada 
pelo que faziam. A riqueza que mais 
os atraía era fazer de sua arte médica o 

seu apostolado para a conversão 
dos pagãos. Isso despertou a ira 
do imperador Diocleciano. Por se 
negarem a aceitar os deuses pagãos, 
foram barbaramente torturados e 
decapitados. Por volta do ano 530, 
quando o imperador Justiniano 
ficou gravemente enfermo, deu 
ordens para que se construísse, em 
Constantinopla, uma grandiosa 
igreja em honra aos seus protetores. 
A fama dos dois, a partir de Roma, 
também correu rápida no Ocidente. 
Entre os anos 526 e 530, uma basílica 
dedicada a eles foi construída a pedido 
do papa Félix IV. A solenidade aconteceu 
num dia 26 de setembro, por isso passaram 
a ser festejados nessa data. A partir do 

século VI, os nomes de São Cosme e São 
Damião foram incluídos no cânone da 
Missa. São venerados como padroeiros 
dos médicos, dos farmacêuticos e das 
faculdades de medicina.

ANDORRA
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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
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 SETEMBRO
01 Luis Alberto Bucci
 Marco Antonio Taranha
 Ila A. da Osta
 Mario Jorge de Grano
02	 Ione	Aparecida	Santinelli	T.	Pinto
 Euridyce Adua Lombardi
03 Ayako Tsubame
04 Reginaldo Candido Ricardo
05 Rosa Almeida dos Santos
 Egydio Emilio Teló
06	 Cristiano	Claudio	Otte
 Maria Aparecida Ercolin Apone
 Maria Rosimar da Silva
07	 Jose	Pascoal	Pereira
 Ren Djanikian
	 Ester	Pedroso
08 Maria Apparecida S. Gouveia
 Aparecida Luiza da Costa Santos
 Carlos Americo da Silva
 Wagner Ohara
 Draja Mihajlovic
10	 Valéria	Leme	Gonçalves	Panissa
 Miguel Luiz Godoy de Vasconcellos
 Rubens Soter de Oliveira Filho
 Rita Maria Souza dos Santos
12	 Everton	Thiago	Portela
13	 Cristiane	Santa	de	Godoi
 Elizete Maria de Sousa
14 Maria Cicera C. da Silva
 Janete Almeida Vieira
15 Maria da Conceição Alves Luis
	 Iraci	de	Castro	Peixoto
 Mariza Guimarães Cervato
16 Maria Helena Correa
 Maria Cecilia Costa
18	 Priscilla	Silveira	Rissi
	 Evaldo	Aparecido	Turqueti
19 Eliana Serikako
20 Érica da Silva Melo
21	 Sonia	da	Cruz	Pereira
 Gilberto Campos de Oliveira
22 Itamar Dall Olio
23 Alba Stella Matos Medardoni
24 Dirceu Silvani Sgubin
25	 Cintia	Gonçalves
26	 Noemia	Maria	Batista	Felicio
 Maria Elza Santos  Ruas  Nogueira
28 Iraci Menezes Araujo
 Lucia Helena dos Santos
 Edna da Cruz
30 Rosemara Aparecida Marcellino

As Regiões Sul e Centro-Oeste 
do país concluíram a 5ª. Etapa 
de Formação de novos Leigos 

Saletinos, no dia em que a Igreja festejou 
a Festa da Assunção de Nossa Senhora, 
18 de agosto. No Instituto Salette, em 
Curitiba (PR), foram consagrados 21 
novos Leigos Saletinos, pertencentes às 
comunidades de União da Vitória (PR), 
Mariópólis (PR), Curitiba (PR) e de 
Marcelino Ramos (RS).

No Centro-Oeste, as comunidades do 
Santuário Salette e da Paróquia Nossa 
Senhora da Guia, em Várzea Grande 
(MT), tiveram 24 novos Leigos Saletinos 
formados e consagrados.

Ao todo, ao longo de dez anos de 
existência, o Movimento de Leigos 
Saletinos, no Brasil, conta com cerca de 
300 Leigos Saletinos, missionários da 
Reconciliação, cuja atuação se estende 
pelas pastorais e movimentos de diversas 
comunidades católicas espalhadas pelo 
país. Em outubro e novembro próximos, 
será a vez das Regiões Nordeste e 
Sudeste, respectivamente, concluírem 
suas etapas de formação.

5ª. ETAPA DE FORMAÇÃO DE NOVOS 
LEIGOS SALETINOS

O casal Ângela e Altamiro, devido 
ao casamento de sua filha Carolina, 
em novembro, concluiu sua etapa de 
formação juntamente com os grupos do 
Sul do país, tendo como condutor, Padre 
Ildefonso Salvadego, ms, que discorreu 
sobre o tema “Um Mundo Reconciliado 
pela Paz”. E o aprofundamento bíblico, 
foi concluído pela Padre Anacleto 
Ortigara, ms, Vigário Paroquial do 
Santuário Salette, em Curitiba (PR).

Em Várzea Grande (MT), o CEPAC – 
Centro Pastoral Padre Aldacir Carniel, 
acolheu os novos Leigos Saletinos, que 
tiveram, como palestrantes os Padres 
Valdésio de Sousa e Edson Negri, que 
discorreram sobre os mesmos temas da 
Região Sul.

Em outubro e novembro próximos cerca 
de 50 novos Leigos Saletinos passarão 
pela 5ª. Etapa de Formação, nas Regiões 
Sudeste e Nordeste. Na Região Sudeste, 
o encontro acontecerá na cidade de 
Pompéu (MG) e na Região Nordeste, o 
encontro será em Valença (BA).
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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

Dizem que não basta ser pai, tem 
que participar... e mãe também. 

Assim foi que eu e minha esposa Beth, 
juntamente com outros pais e mães, 
acompanhamos o grupo de jovens, aqui 
do Santuário Salette, que se inscreveram 
para a Jornada Mundial da Juventude, 
versão 2013, no Rio de Janeiro (RJ). 
Finalmente, após um ano e meio de 
preparativos, o grande dia, o dia da 
partida chegou. E lá fomos nós, liderados 
pelo Padre Guttemberg de Souza, nosso 
guia espiritual para a Jornada.

A chegada ao Rio de Janeiro é sempre 
deslumbrante; por onde quer que se 
chegue à cidade, o Cristo Redentor 
nos recebe, de braços abertos. Chegamos à 
noite, o Cristo estava todo iluminado. Fomos 
recebidos na Capela do Divino Espírito Santo, 
pelo Fernando e pelo Zé. No dia seguinte, o 
Padre Guttemberg e alguns jovens foram 
até o Sambódromo, buscar nossos kits de 
participação. Como a fila por lá estava imensa, 
fomos até o Santuário Salette do Rio de Janeiro, 
onde celebramos com a comunidade e sob a 
presidência do Padre Isidro Perin, Superior 
Provincial dos Missionários Saletinos no 
Brasil. Somente no dia seguinte conseguimos 
falar com o Padre Guttemberg e receber nosso 
material.

JOVENS DA SALETTE

A Catequese de Jovens, que prepara 
os jovens para o Crisma, encerrou 

as atividades do primeiro semestre 
de 2013, no dia 30 de junho passado, 
com um Dia de Formação, na Casa de 
Formação dos Missionários Saletinos, 
em S. Paulo (SP). Esse dia de formação 
propiciou aos jovens crescimento e 
amadurecimento na fé.
Cerca de trinta e cinco jovens se 
preparam para o Sacramento do 
Crisma; os encontros de preparação 
acontecem sempre aos domingos, 
às 09h, no Auditório I do Santuário. 
Alguns desses jovens participaram 

da Jornada Mundial da 
Juventude, o corrida no 
mês passado, na cidade 
do Rio de Janeiro (RJ).

Agora, no início de 
agosto, eles retornaram 
às atividades; tendo 
mais dois semestres 
para completarem 
sua preparação, que 
acontecerá no final do 
primeiro semestre do 
próximo ano. Muita 
programação vem aí pela 
frente.

RELATO DE UM PAI QUE ACOMPANHOU OS JOVENS À 
JORNADA NO RIO DE JANEIRO

Fomos caminhando, sob chuva intermitente, 
até à Catedral do Rio de Janeiro, cerca de 
três quilômetros do Santuário. Pelo caminho, 
fomos encontrando outras “tribos”, gente de 
tantos lugares, do Brasil e do mundo. Lá na 
Catedral encontramos o Padre Daniel Aguirre. 
Depois da missa, fomos até Copacabana – uns 
nove quilômetros de caminhada – e ali vimos 
papa Francisco pela primeira vez. Foi um dia 
inesquecível, a adrenalina subiu, a emoção 
foi muito forte. Ria-se, chorava-se abraçava-
se, tudo isso em muitas línguas; não havia 
discórdia, somente irmandade e solidariedade.

Os demais dias da Jornada transcorreram 
da mesma forma; nosso grupo ficava, 

praticamente, sempre no mesmo lugar. 
A sensação que sentíamos é que o Rio 
fora invadido por um bando de jovens; 
não um bando qualquer, mas um grande 
bando de jovens, que caminhavam, 
oravam, renovavam sua fé e se dirigiam 
ao encontro com Deus.

No dia da Vigília – o mais longo dos dias 
– após uma caminhada de quase quinze 
quilômetros, acampamos na praia; ali 
mesmo ficamos, comemos... e dormimos. 
Cama era o que não faltava, afinal, um 
montinho de areia, como travesseiro... 
era só deixar o corpo deitar e dormir; o 
cansaço nos venceu. Foi a quarta vez que 
vimos papa Francisco, no dia da Missa de 

encerramento da jornada. Ao começar a missa, 
um profundo silêncio se estabeleceu; até o mar 
se calara...

A Jornada foi difícil para todos; distâncias 
percorridas a pé, banhos de água fria, filas para 
almoçar, filas para ir aos banheiros, cansaço, 
frio, umidade; mas, envolvendo tudo isso, 
a alegria contagiante dos jovens, o cantar, o 
sorriso estampado nos rostos. Obrigado Deus 
por nos ter escolhido para esse momento.

Beth e Erivaldo,
... direto do Rio de Janeiro, se preparando para a volta
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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

SOMOS UMA GRANDE 
FAMÍLIA – “Dou-vos um novo 
mandamento: Amai-vos uns aos 
outros. Como eu vos tenho amado, 
assim também vós deveis amar-
vos uns aos outros.” (Jo 13, 34) 

ANTIGO TESTAMENTO – Se 
procurarmos na Bíblia, citações 
sobre a família, com certeza, 
teremos que ir direto ao Antigo 
Testamento e nos encontrarmos, 
no livro do Genesis, com Adão 
e Eva, e seus dois filhos: Caim 
e Abel. Cada um deles e no seu 
tempo, foi protagonista de uma 
parte da história. Porém, faltou a 
cada um deles a fé em Deus.

NOVO TESTAMENTO – 
No novo testamento, temos 
exemplos de Maria e de Jesus.                                   
Maria entrou na casa de Zacarias 
e cumprimentou Isabel. “Quando 
Isabel ouviu a saudação de Maria, 
a criança pulou no seu ventre 
e Isabel ficou cheia do Espírito 
Santo. Com um grande grito 
exclamou: “Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre.” (Lc 1, 39-56)

Para falar de Deus, Jesus buscou 
no contexto familiar, figuras que 
seriam compreensíveis para o 
povo. Quando se dirige, de uma 
forma mais íntima a Deus, usa a 
expressão aramaica, “Abba”, que 
é um termo carinhoso usado pelas 
crianças e jovens para chamarem 
e designarem seu pai. Tinha o 
sentido de pai querido, papai, 

papaizinho. (Mc 14: 36)

Um amigo de Jesus, 
chamado Lázaro, 
adoecera em Betânia. 
Suas irmãs, Marta e 
Maria, mandaram dizer 
a Jesus: “Senhor, aquele 
que amais está enfermo”. 
Tendo recebido esta 
mensagem, Jesus ficou 
ainda dois dias no lugar 
onde estava. Depois, 
disse aos discípulos: 
“Nosso amigo Lázaro 
dorme, mas despertá-lo-ei 
do sono”. Os discípulos 
disseram: “Senhor, se 
ele dorme, está salvo”. 
Então Jesus disse-lhes 
claramente: “Lázaro 
morreu e eu, por amor a 
vós, alegro-me de não ter 
estado lá, para que acrediteis. Mas 
vamos encontrá-lo.” (Jo 11, 3-15)

MARIA EM LA SALETTE – A 
mensagem da Mãe Reconciliadora 
é atualíssima e cresce a cada ano, 
graças aos modernos meios de 

ESPAÇO DO LEITOR 
Continua aberto espaço para o leitor deste 
Informativo. Os contatos poderão ser feitos 

através do e.mail: redacaoinformativo@uol.com.
br . Escreva, faça seus comentários e suas críticas, 

teremos prazer em reproduzi-las neste espaço.

comunicação e aos filhos queridos, 
que fazem aquilo que foi pedido 
a Maximino e Melânia: “Ide, 
meus filhos, e transmiti a minha 
mensagem a todo meu povo!”

Jorge Marquesi
Missionário Leigo Saletino


