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Campanha da Fraternidade 2014

A CNBB nos apresenta a
Campanha da Fraternidade
como itinerário de libertação
pessoal, comunitária e social.
Tráfico Humano e Fraternidade é o tema da Campanha para
a quaresma em 2014. O lema é
inspirado na carta aos Gálatas:
“É para a Liberdade que Cristo
nos libertou” (5,1).
O Tráfico Humano viola a
grandeza de filhos, é cerceamento da liberdade e o desprezo da dignidade dos filhos
e filhas de Deus.
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Dom Moacir

Para seguir o Mestre, o cristão deve ter
a força de se esquecer de si mesmo, de não
pensar nos próprios interesses, mas somente no bem do irmão. Assumir uma postura
constante, generosa e desinteressada, é sem
dúvida difícil.
Este é o jejum.
Mas pode o
sofrimento
ser uma coisa
boa?
Como
pode agradar
a Deus a nossa dor? Não.
Deus não quer
que o homem
sofra. pág. 3

Obras de Revitalização
Nossa Comunidade ansiava há muito tempo por uma revitalização do Santuário, que permitisse em sua plenitude a
prática da reconciliação e do acolhimento de todos os que procuram o Santuário como uma forma de se encontrar com
Deus.
Para atingir este objetivo e com o apoio do Conselho Provincial dos Missionários Saletinos, foi solicitado à empresa
Apostolado Litúrgico, de São Paulo, a elaboração de um projeto global para todo o Santuário que permitisse aos seus
administradores preparar o ambiente para essa finalidade. Respeitando a estrutura do Santuário, o projeto seria executado dentro das normas litúrgicas acenadas nos últimos anos pela comissão litúrgica da CNBB.
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Quaresma
A quaresma constitui um ciclo de
quarenta dias que tem por objetivo nos
preparar para a renovação batismal. Talvez, seja o tempo litúrgico mais antigo,
pois tem a sua origem na Igreja primitiva onde, por um período de quarenta
dias, os cristãos recém-convertidos se
preparavam para receber o Batismo na
Vigília Pascal.
Na linguagem corrente, o tempo
quaresmal abrange os dias que vão
da Quarta-feira de Cinzas à manhã da
Quinta-feira Santa onde nas catedrais se
celebra a missa do Crisma. É um tempo
propício para fazermos o nosso retiro
espiritual, evidenciando o nosso propó-

sito de mudança de vida e conversão.
Ao longo do tempo quaresmal,
a Liturgia da Palavra nos convida a fazermos a experiência do Êxodo que
marcou a história da salvação pela ação
de Deus que libertou o Povo de Israel e
quer nos tirar da escravidão para a libertação, das trevas para a luz, do deserto
para a terra prometida. Com Jesus,
aprenderemos a vencer as tentações
do ter, do poder e do prazer; entenderemos que é preciso acolher e respeitar
as pessoas nas suas diferenças culturais
e religiosas; e compreenderemos que
é preciso nos libertar das nossas “escuridões” pessoais para acolher a luz da

Ressureição.
No ambiente litúrgico, o tempo
quaresmal é marcado pelo uso da cor
roxa (exceto no quarto domingo que se
utiliza a cor rósea), que indica sobriedade e expectativa. Deve-se evitar o uso
excessivo de flores e ornamentos a fim
de favorecer ao fiel o envolvimento na
espiritualidade litúrgica do tempo. E,
a música deve ser moderada ou substituída por melodias salmódicas o que
ocasionará na assembleia litúrgica o desejo de na noite pascal entoar o grande
hino de louvor a Deus pela Ressureição
do seu Filho e Senhor nosso Jesus Cristo. 		
Ir. Tiago Costa

Palavra do Reitor
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Expediente da Secretaria:
De segunda a sexta feira
Das 8:30h às 11:30h e das 13:30h às 18:00h
Sábados
Das 8:30h às 11:30h e das 13:30h às 16:00h

Horários de Missas
Segunda feira: 16:30h Missa da saúde
Quarta feira: 07:00h Missa com novena
Quinta feira: 19:30h Adoração
20:00h Missa com benção do Santíssimo
Sábado: 10:30h Missa da Catequese
Sábado: 18:00h
Domingo: 09:00h; 11:00h e 19:00h.

Missas com outros horários
1ª sexta feira: 16:30h
dia 19 de cada mês: 07:00h e 20:00h
Se sábado: 10:30h e 18:00h
Se domingo: 09:00h, 11:00h e 19:00h

Para Batismo
Curso: 1º sábado do mês das 14h às 17h
Batizados: 1º domingo do mês na Missa
das 9:00h e 11:00h

Centro Social
Atendimento toda 4ª feira do mês das
13:00h às 16:30h
www.centrosocialsrl.com.br
Impressão: Topgraf Editora e Gráfica Ltda.
Fone: 41.3668-2326
Tiragem: 2.000 exemplares

2 | Informativo Sallete

Ainda que as palavras não possam expressar tudo aquilo que seja de fato o que pretendemos, é por meio delas que podemos expor
nossos sentimentos e manifestar nossos sonhos frente à realidade que nos cerca.
Estamos iniciando nossas atividades pastorais do ano de 2014. La se vão três meses
do novo ano e parece que o iniciamos ontem.
Pretendemos continuar a percorrer o caminho
que iniciamos juntos. Uma vez alicerçadas as
bases, é hora de pôr a mão na massa e tornar o
sonho realidade.
Na assembleia paroquial que realizamos
em novembro de 2013, pudemos visualizar o
dinamismo do Espírito Santo de Deus que age
em nós e projeta nossas atividades pastorais
tendo em vista o melhor para nosso Santuário. As descobertas que lentamente vamos
fazendo nos trazem a segurança, o equilíbrio
e a certeza de que a Missão é o ideal de uma
Comunidade edificada sobre os Sacramentos e
solidificada no testemunho de vida. Frente às
urgências da Missão da Igreja e nossa realidade local, cabe-nos uma atitude corajosa, com a
qual podemos enfrentar com lealdade os desafios pastorais, ressaltando que a Comunidade é
o lugar para fazer a experiência da alegria, do
perdão e do encontro.
Nesse sentido, ouvindo o parecer das lideranças e algumas prioridades elencadas pelas
pastorais, queremos viver um ano todo especial. Muitas novidades vão sendo discutidas
nos encontros do CPP. Queremos, no entanto,
com o apoio de todos, torná-las realidade. Aos
poucos iremos tomando conhecimento.
Nosso Informativo Salette, que ressurge
depois de um tempo, quer ser uma fonte de

informação e formação para todos.
Por isso, quero convidar todas as
pastorais e movimentos para fazerem bom uso desse meio de comunicação que temos em mãos e que
passará, com certeza, para tantas
outras. Escreva, opine, colabore,
divulgue... pois, esse informativo
carrega nossa identidade, nossa
história, nosso jeito de ser e de viver
a proposta de Jesus.
Sob o olhar terno de Maria, Mãe
da Salette, rogo a Deus as bênçãos
para que juntos possamos edificar o
Reino do Senhor.
Minha gratidão a toda equipe
da comunicação, bem como aos patrocinadores desse informativo por
acreditarem na boa mensagem que
podemos levar ao Povo de Deus.
Fraternalmente,
Pe. Renoir Juslei Dalpizol

Reitor do Santuário Salette de Curitiba - PR

A Voz das Pastorais
“A alegria do Evangelho enche o coração
e a vida inteira daqueles que se encontram
com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele
são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo
renasce sem cessar a alegria”. Estas palavras
estão no início da Exortação Apostólica
EVANGELLI GAUDIUM, documento que
deve ser luz para a nossa caminhada
como Igreja. Imbuídos deste espírito da
nova evangelização, tivemos no dia 10
de fevereiro a nossa primeira reunião do
CPP – Conselho Paroquial de Pastorais.
Neste encontro fraterno dos Coordenadores das diversas Pastorais e Movi-

mentos pudemos retomar um pouco as
questões discutidas na nossa Assembleia
Paroquial de novembro/2013, tais como
as características de nosso Santuário que
estão apontadas no nosso Regimento Local. Este regimento traz como uma das
metas “adequar os espaços a serem frequentados pelos peregrinos em termos
de acesso, confortos básicos, segurança e
atendimento. É com alegria que estamos
concretizando em parte este item com a
entrega do prédio de apoio, totalmente
reformado, para uso de todas as Pastorais.
Pensando que o Santuário deve ser
cada vez mais um espaço para cele-

brações e de encontro com a Palavra de Deus, foi iniciada a
celebração da Missa com a Novena de Nossa Senhora da Salette, todas às quartas-feiras, às 7 horas da manhã, com boa
participação. E não podemos descuidar da nossa formação,
item este que sempre recebeu especial atenção do nosso
querido Padre Anacleto e que é marca do nosso Santuário. O
CPP deliberou-o para a realização de uma noite de estudos
sobre a Campanha da Fraternidade - 2014 que tem como

tema “Fraternidade e Tráfico Humano.” Este estudo foi dirigido pelo Prof. André.
Já estão agendadas duas noites para o estudo do documento Evangelli Gaudium nos dias 24 e 31 de março, às
19:30h, também sob a coordenação do Prof. André.
Que tenhamos um abençoado tempo de Quaresma em
preparação à Páscoa de Nosso Senhor!
				
Vilmari Pedroso
				
Coordenadora do CPP

Palavra do Pastor
O Que Fazer Durante a Quaresma?
Desde os tempos antigos, a Quaresma foi considerada
como um período de renovação da própria vida. As práticas
a serem cumpridas eram sobretudo três: a oração, a luta contra o mal e o jejum. A oração para pedir a Deus a força para se
converter e para crer no Evangelho. A luta contra o mal para
dominar as paixões e o egoísmo. Por fim o jejum.
Para seguir o Mestre, o cristão deve ter a força de se esquecer de si mesmo, de não pensar nos próprios interesses,
mas somente no bem do irmão. Assumir uma postura constante, generosa e desinteressada, é sem dúvida difícil. Este
é o jejum. Mas, pode o sofrimento ser uma coisa boa? Mas
para ajudar a quem se encontra em necessidade, é necessário muitas vezes renunciar àquilo de que se gosta e isso custa
sacrifício.
Não é o jejum que é bom em si, às vezes ele é praticado
por razões que nada têm a ver com a religião: há quem come
pouco simplesmente para manter-se em forma, para ser elegante, para gozar de boa saúde.
O que agrada a Deus é que, com o alimento que se consegue economizar com o jejum, se alivia, pelo menos por um
dia, a fome do irmão.
Um livro muito antigo, muito lido pelos primeiros cris-

tãos, o Pastor de Hermas, explica desta forma a ligação entre
o jejum e a caridade. “Eis como deverás praticar o jejum: durante o dia de jejum tu comerás somente pão e beberás água;
em seguida tu calcularás quanto terias gasto para o teu alimento durante aquele dia e oferecerás este dinheiro a uma viúva, a um órfão ou a um pobre; assim tu te privarás de alguma
coisa para que o teu sacrifício seja proveitoso a alguém para
alimentar-se. Ele rezará por ti ao Senhor. Se tu jejuares desta
maneira, o teu sacrifício será agradável a Deus”.
Um padre muito famoso dos primeiros tempos da Igreja,
chamado Leão Magno. Dizia numa homilia: “Nós vos prescrevemos o jejum, lembrando-nos não só a necessidade da
abstinência, mas também as obras de misericórdia. Desta
forma, o que tiverdes poupado dos vossos gastos ordinários
se transforme em alimento para os pobres”.

Dom Moacyr José Vitti, CSS
Arcebispo da Arquidiocese de Curitiba

Palavra do Provincial
Com alegria felicito pelo novo
Informativo da Paróquia /Santuário Nossa Senhora da Salette.
Penso que Pe. Renoir e Pe.
Anacleto continuam a caminhar
com vocês, cada qual oferecendo
seus dons e sofrendo com seus limites. Dons e limites fazem parte
de nossa vida; mas cada um de

vocês pode aperfeiçoar os dons de seus pastores e minorar as consequências de seus limites.
Parabéns também pelo avanço das obras que certamente facilitarão as atividades pastorais e o acolhimento dos paroquianos e visitantes.
Parabéns a todos e feliz e abençoada Páscoa!
Pe. Isidro Augusto Perin, MS
Provincial dos Missionários Saletinos
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Nos Passos dos
Assembleia Provincial 2014
Aconteceu, de 27 a 30 de janeiro, no Instituto Salette em CuritibaPR, a 42ª Assembleia Provincial da
Província Imaculada Conceição dos
Missionários de Nossa Senhora da
Salette.
Os Missionários de Nossa Senhora da Salette se reuniram nesses dias para traçar as metas para
o ano de 2014 e avaliar o ano que
passou, como também os desafios
e apelos que a Província deve res-

ponder com ousadia e coragem na
missão da Reconciliação. Durante a
assembleia celebrou-se os jubilares
e aconteceu a Profissão e Renovação dos Votos Religiosos dos Irmãos
Consagrados.
A Província eleva a prece para
que Deus abençoe os sonhos e projetos que se encontram em cada
coração e Nossa Senhora da Salette
ilumine os passos daqueles que seguem as pegadas de seu Filho.

Profissão Religiosa e Renovações
Durante a 42ª Assembleia Provincial, em Curitiba, aconteceu no Santuário
Salette, no dia 29 de janeiro, três Profissões Religiosas
dos Noviços Emerson José
Aguiar, Henrique José Aguiar
e Ilberto Canário de Sousa,
como também quatro renovações dos votos dos Irmãos
José Nilson, Tarcísio Camilo,
Fábio Andrade e Alessandro
Santos.
Estiveram presentes os
Padres Saletinos, algumas
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Religiosas, Leigos Saletinos,
pessoas amigas e familiares
dos mesmos na celebração,
marcada pelo espírito da Reconciliação.
Toda a Província está
unida a esses Religiosos que
professaram e renovaram seu
sim, fazendo sua Consagração.
Deus e a Santíssima Virgem Maria, Mãe da Salette,
esteja junto a eles no caminho da Vida Religiosa que
abraçaram.

Saletinos...
Ordenações
Pe. Washington Luís de Abreu
No dia 18 de Janeiro do ano
em curso, na Igreja Matriz Santo
Antônio de Pádua, na cidade de
Santo Antonio da Platina – PR
aconteceu a Ordenação Presbiteral do até então Diác. Washington Luís de Abreu Crescêncio,
MS. A celebração aconteceu
num clima festivo e orante. O
presidente da celebração foi o

Bispo Diocesano de Jacarezinho
– PR, Dom Antônio Braz Benevente.
Estiveram presentes vários
Religiosos e Padres Saletinos.
Entre eles o Pe. Isidro Augusto
Perin, atual Provincial do Missionários Saletinos. Também estiveram presentes alguns Padres
Diocesanos, Freis e Padres Ca-

puchinhos e Irmãs Religiosas de
diversas Congregações.
A Província Imaculada Conceição dos Missionários de Nossa Senhora da Salette e a mencionada paróquia alegram-se e
pedem a intercessão da Bem-aventurada sempre Virgem Maria
para o Neo-sacerdote em sua
missão.

Pe. Nelci Miranda
De 22 a 24 de janeiro,
aconteceu na cidade de Almirante Tamandaré – PR, região
metropolitana de Curitiba, o
Tríduo Vocacional em preparação à Ordenação Presbiteral do
Diácono Nélci Miranda, MS.
A ordenação aconteceu
no dia 25 de Janeiro, às 17:30h

e contou com a presença de
Dom Pedro Fedalto, Arcebispo
Emérito de Curitiba –PR.
A celebração aconteceu
num clima festivo. Um grande
número de Padres, Religiosas e
Religiosos marcaram presença.
Inúmeros amigos, familiares e
um grande número de Paro-

quianos também marcaram
presença e demonstraram
grande carinho pelo novo Presbítero.
A Mãe da Salette abençõe
o Pe. Nelci Miranda e lhe conceda a graça da perseverança
em sua nova missão.

Pe. Renildo Brito
No dia 08 de fevereiro, aconteceu a Ordenação Presbiteral do Diác. Renildo Brito de Jesus.
A ordenação teve como tema: “Fazei tudo o que
ele vos disser.” A Comunidade Saletina da Bahia
celebrou esse momento com grande alegria. A
mesma foi antecedida pelo Tríduo Vocacional

que motivou a presença e participação de Paroquianos e amigos.
Rendamos graças a Deus por mais essa vocação para Igreja e para a Congregação dos Missionários Saletinos.
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Obras de Revitalização
Nossa Comunidade ansiava há muito tempo por uma revitalização do Santuário, que permitisse em sua plenitude a prática da reconciliação e do acolhimento de todos os que procuram o
Santuário como uma forma de se encontrar com Deus.
Para atingir este objetivo e com o apoio do Conselho Provincial dos Missionários Saletinos, foi
solicitado à empresa Apostolado Litúrgico, de São Paulo, a elaboração de um projeto global para
todo o Santuário que permitisse aos seus administradores preparar o ambiente para essa finalidade. Respeitando a estrutura do Santuário, o projeto foi executado dentro das normas litúrgicas
acenadas nos últimos anos pela comissão litúrgica da CNBB. A ideia central do projeto é que o
resultado final das obras a serem executadas tenha uma longa vida útil servindo à Comunidade.
Isto porque os recursos a serem gastos nesta obra são da Comunidade, devendo-se manter a
transparência necessária, a lisura e objetividade, para se atingir a meta proposta, que é de se equipar o Santuário para melhor evangelizar.
Tal projeto, chamado de Revitalização do Santuário, foi entregue pela empresa Apostolado Litúrgico e apresentado na 2ª metade
de 2012 ao CAEP, CPP e Comunidade e posteriormente encaminhado para os engenheiros que poderiam assumir a responsabilidade de
executá-lo.
O projeto abrange o interior da nave da igreja, a construção de um fac-símile (conjunto arquitetônico que representa a aparição de
N. S. da Salette), a construção de totens externos para a Via-Sacra, nova marquise para a igreja, reforma do prédio de apoio como um todo
e construção de nova rampa para acesso ao salão de festas e piso inferior (a rampa existente é tecnicamente condenada por questões de
segurança).

Breve histórico

• A partir de 14/02/2013, em reunião técnica, efetivamente se começou a pensar as etapas de execução do projeto de revitalização,
ainda sob o comando do Pe. Anacleto Ortigara. Em 25/02/2013, o Pe. Renoir Dalpizol foi apresentado oficialmente ao CAEP, CPP e Comunidade, com cerca de 80 pessoas presentes, assumindo a Reitoria do Santuário logo em seguida e com isso o projeto de revitalização.
• Foram então formadas as Comissões de Obras, Finanças e Comunicação para apoiar a execução do projeto de revitalização. A primeira etapa a ser executada seria a construção de nova rampa e a reforma do prédio de apoio. As etapas seguintes seriam a construção do
fac-símile, marquise, totens e interior da igreja. Em julho/2013, foi criada a Comissão Fiscal para melhorar o processo de transparência no
uso dos recursos financeiros da Comunidade.
• Uma recomendação importante, e que foi observada, é que todas as obras e materiais adquiridos fossem pagos com impostos
inclusos, mantendo-se toda a contabilidade livre de questionamentos posteriores. Isto também incluiu a regularização perante a Cúria,
Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, CREA, Meio Ambiente, além de outros órgãos de registro e controle. Tudo está sendo pensado
dentro das normas técnicas. A construção da nova rampa, dentro de padrões técnicos recomendados pelos órgãos oficiais de segurança, começou em 07/05/2013, ficando pronta no início de setembro/2013. A reforma do prédio de apoio (seu interior) foi iniciada em
09/07/2013, e concluída em jan/2014.

O que foi feito

- Foram reformuladas e adaptadas várias salas dos pisos inferiores para uso das Pastorais e do Centro Social.
- Foi construído um novo conjunto de WC e lavabo no piso térreo (masculino – feminino e para
portadores de necessidades especiais). No subsolo 01 foi construído um novo WC para portadores
de necessidades especiais.
- Em uma das salas do subsolo 01, foi construída uma Capela para oração e reflexão no início ou no
final de cada encontro das Pastorais.
- Foram assentados mais de 500m2 de cerâmica em toda parte interna do prédio, compreendendo
corredores, auditório, salas e escadarias.
- Foi rebocado mais ou menos 50% das paredes internas.
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- Também foram adaptadas salas para guardar materiais das Pastorais e materiais usados no dia a dia do Santuário.
- Substituímos 11 grandes (janelas de ferro) que já não abriam direito, no subsolo 01 por novas, todas em esquadrias de alumínio.
- A Casa Paroquial foi reformulada para aumentar o conforto de seus moradores.
- Relocação da Secretaria do Santuário, agora em espaço mais amplo, seguro e confortável. O conjunto de armários novos da secretaria
permitirá uma melhor manutenção e organização dos arquivos e materiais de escritório.
- Foi construída uma sala de atendimento reservada às pessoas que queiram falar com o padre, bem como uma pequena sala que servirá
de escritório.
- O Salão Nobre do térreo passou por uma reforma completa. Troca de calhas, tratamento na madeira contra cupim, foram suspensas as
tesouras que com o tempo cederam, troca das janelas de ferro por alumínio com uma maior abertura a fim de melhorar a ventilação, forro
em gesso, novas luminárias, tratamento e polimento do piso existente, instalação de lâmpadas de emergência, instalação de equipamentos novos de som e imagem, ambos de forma fixa no espaço e novo palco.
- Foi refeita toda a instalação elétrica do prédio, aumentando em muito sua segurança pelo uso de nova fiação e de forma organizada,
que foi dimensionada para suportar novas cargas elétricas, a começar pela entrada de energia nos quadros da COPEL. Isto inclui circuitos
independentes para alimentação elétrica de todo prédio de apoio, bem como as bombas hidráulicas para combate a incêndio. Na oportunidade, ao organizar a parte elétrica, também foi feita nova toda a rede telefônica, bem como a rede de lógica (internet) disponibilizando
em todo prédio e na igreja sinal Wifi.
- Organizamos o sistema de alarme do Santuário e do prédio de apoio e instalamos novas câmeras de monitoramento.
- Foram adquiridos móveis novos e mais funcionais para a Secretaria do Santuário, escritório e para a Casa Paroquial. Mais móveis novos
ainda serão adquiridos para compor as diversas salas das Pastorais e Capela.

Futuro

A próxima etapa a ser executada é a construção do fac-símile. O projeto já está todo pronto. Estamos levantando orçamentos das duas
primeiras etapas da obra: fundação e sustentação metálica.
A parte externa do prédio de apoio será feita quando nova pintura externa da igreja for executada. Mas, a parte mais importante de
tudo o que foi dito é que teremos um local devidamente preparado para o acolhimento, perdão e reconciliação, que é o pedido de Nossa
Senhora da Salette em sua mensagem. Bastará então à Comunidade praticar as ações na construção de um mundo melhor.

Conclusão

Ainda há muito por fazer, mas todo o feito até agora foi com os recursos generosos da Comunidade e com a disponibilidade que foi
reservada para isso. Por isto, o Santuário agradece toda a colaboração e pede a Deus que abençoe a todos.

Prestando Contas
Queremos aproveitar o momento e prestarmos contas em números do investimento realizado.
Entradas
Saídas
Dinheiro:
- Construção da Rampa;
- Abril 2013 a Janeiro 2014 – R$ 99.751,00
Materiais R$ 27.500,00
Mão de Obra e Impostos R$ 40.000,00
Doações em materiais:
Total 67.500,00
- Forro/Divisórias e colunas em Drywall – R$ 30.628,80
- Prédio de Apoio;
- Tintas R$ 2.800,00
Materiais R$ 192.000,00
- Madeiras R$ 1.680,00
Mão de Obra e Impostos R$ 172.000,00
- Lajes para rampa e prédio R$ 5.000,00
Total R$ 364.000,00
- Doações Diversas – R$ 2.000,00
Gasto Total da Rampa + Prédio de Apoio = R$ 431.500,00
Total R$ 42.108,80
R$ 431.500,00 = Total de gastos
- R$ 99.751,00 = Entradas em Dinheiro
R$ 42.108,80 = Entradas de Material
- R$289.640,20 = Reservas/Dizimo/Coletas/Festas e outros
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Centro Social Santa Rosa de Lima
Tem sua sede nas dependências
do Santuário Nossa Senhora da Salette, ocupando cinco salas no subsolo da Casa de Apoio, com acesso
pela escada central e também pela
rampa lateral - entrada de veículos.
Foi fundado objetivando auxiliar
e promover famílias carentes. Atualmente são 140 famílias cadastradas,
da Grande Curitiba, que recebem
a Cesta de Alimentos na primeira
quarta-feira de cada mês. Doa-se
também roupas, cobertores, algum
medicamento e óculos com receita
médica. Os recursos para tal provêm
de diversas fontes, a saber: Domingo da Caridade, quando os paroquianos oferecem alimentos não perecíveis nas missas do primeiro domingo de cada
mês; venda de panos de pratos feitos pelas voluntárias; renda dos bazares realizados todas as quarta-feira; contribuições por carnê; depósitos espontâneos na C/C 06784-5, da
Agência 3812, do Banco Itaú; 10% do dízimo e 10% do lucro
dos almoços da paróquia. Graças a essas doações o Centro

Social adquiriu em 2005, uma pequena casa na Vila Zumbi
dos Palmares que após reformada e adaptada serve para
trabalhos artesanais; depósito de móveis e eletrodomésticos para venda a preços simbólicos e uma sala é usada
para curso de Manutenção de Computadores e Informática. Mantém alugada uma sala na rua central da mesma vila
onde são ministradas aulas de artesanatos diversos, doces
finos, forminhas e Enfeites de Natal, com boa aceitação nas
lojas do ramo em Curitiba.
Ajuda outras entidades coirmãs também na área de
assistência social. Mantém um curso de alfabetização para
adultos com duas professoras voluntárias e 10 alunos.
No dia da entrega da cesta de alimentos são realizadas atividades como alongamento, relaxamento e palestra.
No final é servido um lanche a todos, e entregue as cestas.
Tudo realizado por voluntários dedicados e responsáveis.
O trabalho com nossos irmãos necessitados é desafiador. Muitas vezes nos questionamos se somos meramente
assistencialistas. Desanimamos ao ver que alguns assistidos permanecem na mesma situação durante anos e esbarramos nas dificuldades práticas de “ensinar a pescar” e
não somente “entregar o peixe”.
www.centrosocialsrl.com.br
Ary Pedroso

Catequese

Foi com imensa alegria que iniciamos
a caminhada da catequese neste ano de
2014. No dia 15/02, realizamos a primeira
reunião com os pais e responsáveis dos
nossos catequizandos. Foi um momento muito significativo, no qual pudemos
acolher as famílias e passar as orientações
necessárias para o bom desenvolvimento
das atividades na catequese.
Os catequizandos iniciaram os encontros no dia 15/02 para as turmas de
sábado, e, no dia 18/02, para as turmas
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de terça-feira. Temos, até o momento, 145
catequizandos (crianças e adolescentes)
inscritos. Sendo que destes, 103 estão
realizando a preparação para a Primeira
Eucaristia e 42 estão se preparando para
o Sacramento da Crisma. A catequese
dispõe de turmas de preparação para a
Primeira Eucaristia às terças-feiras, nos períodos da manhã e da tarde, e aos sábados
pela manhã. E a turmas de Crisma encontra-se aos sábados pela manhã.
Contamos com a ajuda e dedicação
de 19 catequistas para realizar esta bonita missão de Evangelização. Contaremos,
também, com o apoio de auxiliares do
Grupo de Jovens e com o Irmão Tarcísio,
que este ano acompanhará e desenvolverá atividades na Pastoral da Catequese.
Buscando a efetiva preparação para
a Iniciação à Vida Cristã, este ano trabalharemos com um novo material didático

para embasar nossos encontros. É a Coleção
Sementes da Editora Ave-Maria. Esta nova
coleção é voltada para todas as etapas. Entretanto, o 3º ano de Eucaristia e o 2º ano de
Crisma, ainda este ano não irão aderir à nova
coleção, pois darão andamento ao material já
iniciado em 2013.
Todos os sábados, às 10h30, após os
encontros, temos a Missa da Catequese. Salientamos a importância da participação de
todos os catequizandos e familiares.
Sabemos que é grande a nossa responsabilidade em educar na fé, mas estamos
confiantes e cheios de esperança para mais
um ano de dedicada Missão. Na certeza, de
que todos juntos, traçaremos o melhor caminho para a Evangelização.
Com Carinho,
Equipe da Catequese.

Une-se a equipe do Santuário.
Integrou-se à comunidade religiosa dos Missionários Saletinos, em
Curitiba, o Irmão Religioso Tarcísio Camilo, vindo da comunidade religiosa
da Bahia.
O Irmão Tarcísio Camilo de Santana é natural de uma pequena cidade
do interior do Estado da Bahia, por
nome Sátiro Dias, têm 25 anos de idade, filho do senhor José Raimundo e
Ir. Tarcísio Camilo
da senhora Maria de Fátima, sendo o
primeiro de uma família de três irmãos.
Ingressou no processo formativo dos Saletinos no
ano de 2008, na cidade de Salvador, Bahia, na etapa do
propedêutico. De 2009 a 2011 cursou a faculdade de Filosofia em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2012, fez o
noviciado em Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul. Em
31 de janeiro de 2013, professou os primeiros votos e
fez o estágio pastoral na cidade de Presidente Tancredo
Neves, na Bahia.
Nesse ano de 2014, foi agregado à comunidade de
Curitiba para a etapa formativa da faculdade de Teologia. E no decorrer do ano em curso, desenvolverá seus
trabalhos pastorais na nossa Paróquia-Santuário, bem
como residirá na casa paroquial e atuará nas pastorais,
catequese e juventude, especificamente.
Assim, queremos desejar-lhe boas-vindas e um profícuo trabalho em nossa comunidade.

Pastoral da Acolhida

O Ministério da Acolhida desenvolve o trabalho de acolhida aos irmãos para que possam sentir-se
bem nas missas e encontros, dentro do espírito fraterno, e está à disposição para atender as necessidades do
Santuário e promover a evangelização pelo seguimento de Jesus, o Mestre do acolhimento.
“Acolher bem é evangelizar”, é revelar o coração de
Jesus, cheio de misericórdia, de esperança e de acolhida. Acolher é muito mais que receber, é amar e servir
com generosidade e alegria, é seguir o exemplo de Cristo: acolhedor, fraterno e sempre amoroso.
O trabalho de acolhida aos irmãos é mostrar que
a comunidade é bonita e acolhedora. As pessoas que
vêm à nosso santuário devem voltar para casa mais felizes e agradecidas, com a sensação de que continuar
participando faz bem.
A Pastoral da Acolhida, em sua ação evangelizadora, conta com o trabalho de 14 pessoas que colaboram para que o ambiente seja mais acolhedor, desde
o início até o final das celebrações.
Junte-se a nós! Faça parte desta pastoral.
				
Irias Cavallari
Coordenadora da pastoral da Acolhida

Paixão • Morte • Ressurreição
1 – A vida de Jesus foi a luta contra o que nos faz mal. Muita gente se uniu neste ideal aceitando a
nova maneira de viver. Mas, outros achavam ruim o que ele dizia
e fazia. Perigava mudar o sistema
de vida do país: resolveram matar
Jesus para “salvar” o povo.
Espalharam fuxicos contra
Jesus. Vigiavam o que fazia e dizia.
Arrumaram testemunhas falsas.
Acusaram Jesus às autoridades:
Anás, Caifás, Herodes, Pilatos. Antes de condená-lo à morte, o torturaram muito e o coroaram de
espinhos.

2 – Jesus percebeu a situação, avisou os apóstolos e se retirou da cidade Jerusalém, mas não desistiu
de sua missão: libertar-nos do que
nos faz mal. Ele sabia que todos os
profetas que fizeram o bem, foram
mortos. Deram a vida pelas ovelhas.
Na véspera da morte, quintafeira, Jesus achou um jeito bonito
de continuar conosco. Na última
Ceia, nos deu seu corpo, sangue e
vida, sob as espécies de pão e vinho.
Esta seria sua aliança eterna conosco. É seu acordo definitivo conosco,
“no meio de nós”.

3 – A morte não domina Deus. E
Jesus ressuscita para nos abrir o
caminho direto a Deus. É a grande
Páscoa, a porta aberta para ‘nosso
acesso a Deus’, para todos os que
têm fé. A Páscoa de Jesus é mais
importante que a passagem do Mar
Vermelho.
A Semana Santa nada seria
se não tivesse a Ressurreição. A
Páscoa é a maior festa do ano: ela
nos anima a vencer todas as crises
e dificuldades. “Quem crê em mim
não morrerá... Quem come a minha
carne e bebe o meu sangue eu o ressuscitarei no último dia”.

Pe. Anacleto Ortigara – MS
Vigário Paroquial
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O QUE CELEBRAMOS?
A Semana Santa e o Tríduo Pascal

A Semana Santa começa com a celebração do Domingo de Ramos. Na antiga Liturgia, essa semana era conhecida como Semana da Paixão, pois, rememora a Paixão e
Morte do Senhor. Com a reforma litúrgica do Concilio Vaticano II, a Semana da Paixão ficou conhecida como Semana Santa, pois além de celebrar os mistérios da Paixão e
Morte de Jesus, também se celebra o Domingo de Ramos
e o Tríduo Pascal.
No Domingo de Ramos fazemos memória da entrada
de Jesus na cidade de Jerusalém e ao mesmo tempo, celebramos a sua Paixão. A Liturgia deste Domingo é constituída de dois momentos, a saber: Bênção dos Ramos e
Liturgia da Paixão. Com a bênção dos Ramos recordamos
a entrada de Jesus em Jerusalém onde a multidão o aclamou como o Envidado do Pai. Já com a Liturgia da Paixão
vivenciada, sobre tudo na Liturgia da Palavra, fazemos
memória da Paixão do Senhor que por amor à humanidade fez na Cruz o seu gesto de entrega total.
Passado o Domingo de Ramos, já na dinâmica da Semana Santa, celebramos ainda três dias de Quaresma (segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa). Neste dia
volta o predomínio da cor roxa e além das missas próprias
de cada dia pode-se ainda celebrar devoções populares
como a procissão do encontro, as sete dores de Maria e o
Ofício das Trevas.
Na manhã da Quinta-feira Santa, embora este dia
ainda seja considerado como dia de Quaresma, nas igrejas
catedrais o Bispo reunido com o seu clero, celebra a Missa
do Crisma. Nessa Missa, o Bispo abençoa os Óleos destinados para os Sacramentos do Batismo, Crisma, Unção dos
Enfermos e Ordem. Também os ministros ordenados (bispo, presbíteros e diáconos) renovam os seus ministérios.
Com o cair da tarde da Quinta-feira Santa, a celebração da Instituição da Eucaristia abre o Tríduo Pascal. Nessa

10 | Informativo Sallete

celebração se recorda o gesto do Lava-Pés realizado por
Jesus na sua última Ceia. No final da celebração se faz a
transladação do Santíssimo Sacramento e se retira as alfaias litúrgicas despojando a igreja para a celebração da
Sexta-feira da Paixão.
Na Sexta-feira Santa, celebra-se o martírio de Jesus.
Neste dia não se celebra nenhum sacramento e a igreja
despojada guarda silêncio pela morte do seu Senhor. Os
fiéis são chamados ao recolhimento e à reflexão pessoal.
É por excelência dia de jejum e oração. E, no aspecto litúrgico, celebram-se(às 15h) apenas a Liturgia da Paixão e a
adoração da Cruz.
O Sábado Santo é extinção da Sexta-feira da Paixão.
Neste dia, o silêncio e o recolhimento nos convidam a fazer memória da descida de Jesus ao mundo dos mortos. O
despojamento litúrgico permanece na igreja até o cair da
tarde, quando se celebra a Vigília Pascal.
A Vigília Pascal, constituída de quatro grandes momentos, e tem por objetivo nos recordar a ação salvífica
de Deus.
1º A bênção do Fogo Novo, no início da celebração, nos lembra de que Jesus é a luz que ilumina as nossas trevas.
2º A Liturgia da Palavra nos faz percorrer a História da Salvação, vendo que Deus, desde a criação, age no mundo chamando-nos para Si.
3º A renovação batismal nos convida renovar em Cristo o
nosso compromisso com Deus e com a comunidade cristã.
4º A Liturgia Eucarística é o grande convite a nos reunirmos
em volta da mesma mesa para rendermos graças a Deus
pela Ressureição do seu Filho que caminha conosco e nos
alimenta com o Pão Eucarístico.
Ir. Tiago Costa, MS

Convite...

“A alegria do evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus”: assim inicia a Exortação
Apostólica “Evangelii Gaudium” com a qual o Papa Francisco desenvolve o tema do anúncio do Evangelho no mundo de
hoje, recolhendo por outro lado a contribuição dos trabalhos do Sínodo que se realizou no Vaticano de 7 a 28 de Outubro
de 2012 com o tema “A nova evangelização para a transmissão da fé”. “Desejo dirigir-me aos fiéis cristãos - escreve o Papa
para convidá-los a uma nova etapa de evangelização marcada por esta alegria e indicar direções para o caminho da Igreja
nos próximos anos”.
Trata-se de um premente apelo a todos os batizados para que com renovado fervor e dinamismo levem aos outros o
amor de Jesus num “estado permanente de missão”, vencendo “o grande risco do mundo atual”, o de cair “numa tristeza
individualista”.
Nós do Santuário Nossa Senhora da Salette – Curitiba – PR, queremos convidar todas as lideranças e a Comunidade em
geral para duas noites de estudo e reflexão sobre a primeira Exortação Apostólica do Papa Francisco, que se realizará no
Salão Nobre do Santuário nos dias 24 e 31 de Março, iniciando as 19:30 horas. Conduzirá a reflexão o Prof. André Azevedo –
PUC-PR. Contamos com sua presença!

AGENDA
MARÇO
22 e 23 – Curso de Noivos – 16:00h
24 – Noite de Estudo: Sobre a Evangelii Gaudium - Prof. André (PUC-PR) – 19:30h
29 e 30 – Curso de Noivos – 16:00h
31 – Noite de Estudo: Sobre a Evangelii Gaudium - Prof. André (PUC-PR) – 19:30h
ABRIL
05 - Encontros para pais e padrinhos de Batismo
06 – Almoço no Santuário (Churrasco)
11 – Via – Sacra no bosque do Seminário para a Catequese – 09:00h

12 - Domingo de Ramos
16 - Missa de Ação de Graças (Aniversário do Pe. Anacleto)– 19:30h
17 - Quinta - feira Santa – 20:00h – Missa do Lava-pés
18 - Sexta - feira da Paixão 15:00h – Paixão e Morte
		
19:00h – Via-Sacra no Bosque
19 - Sábado – 20:00hs – Missa da Vigília Pascal
20 - Domingo da Páscoa

LEIGOS E LEIGAS SALETINOS
Nós Leigos e Leigas Saletinos
somos Povo de Deus, chamados a
viver o Evangelho de Jesus Cristo,
a divulgar o fato e a Mensagem de
Nossa Senhora da Salette, e convidados a aprofundar e viver a Espiritualidade Saletina, sendo cada
qual uma fonte de amizade, união
e esperança, com o compromisso
maior de sermos um “elo” de conversão e reconciliação.
Com solidariedade e reconciliação, acreditamos na vida, na fé e
no amor. A espiritualidade saletina
que nos caracteriza, é luz em nosso
caminho. Por isso, o compromisso

do Leigo Saletino no mundo é: ser
firme na fé, ter esperança e agir
com caridade.
Como gesto concreto, trabalhamos para o II Encontro Nacional
dos Leigos e Leigas Saletinos do
Brasil – de 13 a 16 de novembro de
2014, em Curitiba (PR), com a presença de 150 leigos saletinos dos
diversos grupos e regiões do Brasil.
Como compromisso eclesial, as
Missas do dia 19, às 07h da manhã
e 4º domingo, às 9h, estão sob nossa responsabilidade.
Envolvidos na ternura materna
de Maria da Salette, queremos to-

car nos corações das pessoas com
o objetivo de sermos bênção para
as pessoas, para o mundo e para a
Igreja.
NOITE DO PASTEL
Através das nossas tradicionais Noite do Pastel, arrecadamos
fundos para custear os encontros
regionais visando fortalecer o Movimento para a criação de novos
grupos de espiritualidade.
Agradecemos o apoio e a presença de toda a comunidade em
nosso último evento dia 15/03.
Grupo Semeadores
Curitiba – PR 2014
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A CNBB nos apresenta a Campanha da Fraternidade como itinerário de libertação pessoal, comunitária e social. Tráfico Humano e Fraternidade é o tema da Campanha para a quaresma em 2014. O lema é inspirado na carta aos Gálatas: “É para a Liberdade que Cristo nos
libertou” (5,1).
O Tráfico Humano viola a grandeza de filhos, é cerceamento da liberdade e o desprezo da dignidade dos filhos e filhas de Deus. Resgatar
essa dignidade, identificar as práticas de tráfico humano e denunciá-lo são objetivos dessa Campanha da Fraternidade. Mobilizando cristãos
e a sociedade brasileira para erradicar o mal do Tráfico Humano, a Campanha propõe-se a reivindicar dos poderes públicos, políticas e meios
para a reinserção das pessoas atingidas e sensibilizar para a solidariedade com ações preventivas.
As principais modalidades do Tráfico Humano são: Trafico para exploração no trabalho, para exploração sexual, para extração de órgãos,
para adoção de crianças, para exploração da força de trabalho, para atividade ilícita. O Tráfico Humano caracteriza-se pela ampla estrutura do
crime organizado, em rotas nacionais e internacionais e internacionais, pela invisibilidade ajudada pela falta de denúncia e pelo aliciamento
e a coação.
A globalização com a competição econômica tem provocado migrações de pessoas em busca de melhores condições de trabalho e de
vida. Essas pessoas tornam-se vulneráveis perante a ação de tráfico humano. Temos que distinguir na migração atual, tráfico de pessoas do
contrabando de migrantes, pois nesse último, existe o consentimento do trabalhador sujeitando-se a uma condição de ilegalidade. Visando
o lucro acima de tudo, a globalização econômica gera uma massa de excluídos sujeitados à terceirização á informalidade e as formas precárias de trabalho. Dessa condição aproveita-se o tráfico humano para aliciar pessoas, com propostas de trabalho enganosas.
O enfrentamento do crime do Tráfico Humano exige a cooperação entre os países, em áreas como a criminal, jurídica, tecnológica, econômica e de meios de comunicação. O Brasil adotou a “Convenção de Palermo” das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
onde foi assinado um Protocolo Adicional conhecido como” Protocolo de Palermo”. Esse instrumento legal internacional, o principal para
prevenção, repressão e punição do tráfico humano, define o crime e aponta os elementos que caracterizam:
Os atos mais comuns o recrutamento; o transporte; a transferência; o alojamento; o acolhimento de pessoas. Os meios que configura o
tráfico- ameaça; uso da força; outras formas de coação; rapto; engano; abuso de autoridade; situação de vulnerabilidade; aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre a outra.
A principal finalidade- A exploração da pessoa sob várias formas: prostituição e outras formas de exploração sexual; a servidão; a remoção de órgãos. É importante frisar que, para a configuração do crime de tráfico humano, o consentimento da vítima é irrelevante. Os traficados devem ser vistos como vítima e são protegidos pela lei brasileira, mas ainda faltam leis mais abrangentes quanto ao crime de tráfico de
pessoas.
O II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas ( 2013-2016) pretende: a Integração e fortalecimento das políticas públicas,
redes de atendimento e organizações para a prestação de serviços; capacitação para o enfrentamento ; produção, gestão e disseminação de
informação; campanhas e mobilização.
Há necessidade de conscientizar a sociedade da importância de informar, de denunciar ao Poder Público para que se possa investigar e
punir os que praticam o crime do tráfico humano, através dos canais oficiais de denúncia disponíveis em todo o Brasil.
A Igreja é solidária com as pessoas traficadas e comprometidas com a evolução da consciência sobre o valor da dignidade humana,
fundamentada na Sagrada Escritura. Essa dignidade é assumida na medida em que o ser humano vive seus relacionamentos: consigo, com
a natureza com o outro e com Deus em seu plano de Amor.
A ruptura dessas relações leva ao pecado da violência, da exploração do outro, agressões à dignidade humana como o tráfico de pessoas. A Boa Nova de Jesus como vemos em Gálatas “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (5,1) é uma liberdade para o serviço (Rm
6,22) e para o compromisso com a justiça do Reino( Rm 6,16) . “Fostes chamados para a liberdade” (Gl 5,13) nos impele a vencer a idolatria
do dinheiro, da ideologia e a tecnologia que se encontra na origem do pecado do Trafico Humano, onde o TER sobrepõe-se ao SER. Todo
cristão é ungido no Batismo para ser um libertador como Jesus, por isso o Tráfico Humano não é somente uma questão social, mas também,
eclesial e desafio pastoral. A Igreja é desafiada a ser advogada da justiça e a defensora dos pobres, cabe a ela emprestar sua voz para quem
não consegue gritar, denunciar. Os três caminhos de ação que desponta são: prevenção, cuidado pastoral das vítimas e a sua proteção e
reintegração na sociedade.
O Tráfico Humano beneficiado por preconceitos sociais, raciais e sexuais, agride a dignidade e liberdade de todos, por isso sua erradicação deve ser assumida por todos. Uma conversão dos corações para a solidariedade e cuidado com aponta para um caminho de menos
opulência, menos concentração de riqueza e esbanjamento. Variam pastorais e organismos envolvidos com o tema foram reunidas pela
CNBB ( 2011) no Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Tráfico Humano. Sem essas articulações da Igreja e também com a sociedade civil,
não se transformará em realidade os três ps ( prevenção, punição e proteção) planejados pelo II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas (2013-2016).
Fortalecer a defesa da dignidade do ser humano e esclarecer sobre a grave violação que o Trafico Humano representa, exige que sejamos como o bom samaritano. É preciso resistir “a cultura do bem estar que leva á globalização da indiferença” denunciada pelo Papa Francisco em Lampedusa-Italia.
Resumo do Texto Base da CF/2014
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