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Mensagem Urbi et Orbi do Papa Francisco - Páscoa de 2014

Amados irmãos e irmãs, boa e santa Páscoa!
Ressoa na Igreja espalhada por todo o mundo o anúncio do anjo às mulheres: “Não tenhais medo. Sei que buscais Jesus, o crucificado; não está aqui, pois
ressuscitou (...). Vinde, vede o lugar onde jazia” ( Mt 28, 5-6).
Este é o ponto culminante do Evangelho, é a Boa Nova por excelência:
Jesus, o crucificado, ressuscitou! Este acontecimento está na base da nossa fé
e da nossa esperança: se Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo perderia o seu valor; toda a missão da Igreja via esgotar-se o seu ímpeto, porque
dali partiu e sempre parte de novo. A mensagem que os cristãos levam ao
mundo é esta: Jesus, o Amor encarnado, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Deus Pai ressuscitou-O e fê-Lo Senhor da vida e da morte. Em Jesus,
o Amor triunfou sobre o ódio, a misericórdia sobre o pecado, o bem sobre o
mal, a verdade sobre a mentira, a vida sobre a morte.

Obras de Revitalização - Fac - símile
Na edição anterior de nosso informativo tivemos a oportunidade de levar a toda a comunidade um resumo das obras realizadas até aqui em nosso Santuário. Todo esse projeto de revitalização vem sendo realizado em
etapas. A primeira etapa foi a construção da rampa de acesso. A segunda
foi a reforma interna do prédio de apoio, essa bem mais complicada e delicada, porém de extrema necessidade. Estamos iniciando agora a terceira
etapa. Trata-se da construção do Fac-símile.
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Curso de Extensão em Teologia
A Teologia opera desde o interior da fé, ou seja, necessita do pressuposto da fé para compreender sua mensagem e compatibilizá-la com os postulados da razão; trata-se daquilo que Santo Anselmo designou como Fidens
quaerens intellectum (a fé que busca sua inteligibilidade).
A reflexão teológica não se trata apenas de um pensamento subjetivo de
uma fé subjetiva; possui estatuto epistemológico próprio, cujo ponto de partida é a presença de seu objeto proporcionado pela fé mesma: Deus. Trata-se,
portanto, de um exercício da razão para fundamentarmos a nossa fé (1Pd
3,15), mas, também, de um encontro com Deus.
Nesse sentido oferecemos a toda a comunidade paroquial do Santuário
Nossa Senhora da Salette, bem como todos os interessados, o Curso de Extensão em Teologia numa parceria com a Pontifícia Universidade Católica do
		
pág.07
Paraná/PUCPR.			

Palavra do Reitor
SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SALETTE
Rua Lange de Morretes, 691
Jardim Social - Curitiba – PR.
CEP: 82520-530 - Fone: (41)3256-3625
www. santuariosalette.com.br
e-mail:
santuarionssalette@missasalette.com.br

Reitor:
Pe. Renoir Juslei Dalpizol – MS
Vigário Paroquial:
Pe. Anacleto Ortigara – MS
Diácono: Honorival Carlos Magno
Ir. Fábio Júnio Bezerra de Lima
Ir. Tarcísio Camilo de Santana
Ir. Tiago Costa da Silva

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 16:30h
Se sábado: 10:30h e 18:00h
Se domingo: 09:00h, 11:00h e 19:00h

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
Os artigos assinados são de total responsabilidade de quem os escreve.
2 | Informativo Sallete

Caríssimos irmãos, estamos vivenciando
o “Tempo Pascal”. Iniciamos nossa caminhada
com a celebração da Vigília Pascal. Passando
solenemente pelo Domingo da Páscoa, seguiremos até a festa de Pentecostes. São, portanto, 50 dias que devem ser celebrados como um
“Grande Domingo”, para saborearmos a presença do Senhor Ressuscitado entre nós. É tempo
de alegria e esperança. Convido a todos para vivermos com intensidade esse novo tempo participando das celebrações, revigorando nossas
esperanças, libertando-nos do desânimo, do
egoísmo, das mágoas, dos medos e comprometendo-nos com a vida nova trazida por Jesus.
Maio é um mês especial dedicado às mães e
a Maria, Mãe de Deus e da Igreja. Ser Mãe é uma
graça. A maternidade é um privilégio da mulher. É uma expressão do rosto materno de Deus
como criador. A mãe é a primeira a inteirar-se de
que há alguém a caminho. Experimenta sensações únicas de ternura e amor em relação com
a nova vida. Maria foi mãe, mulher forte e cheia
de fé. Não viveu voltada para si mesma, mas
sempre no serviço ao outro. Entrou no projeto
Salvador de Deus e se entregou à realização da
vontade de Deus. É protótipo da nova pessoa
humana que ouve a palavra de Deus e a põe em
prática. Que Maria seja a intercessora de todas
as mães para que elas possam se sentir sempre
na palma da mão de Deus, sendo cooperadoras
e transformadoras da realidade humana.
Junho é o mês das festas juninas. De origem europeia, as festas juninas são uma tradição popular que acrescentou peculiaridades à
forma de celebrar os Santos. Há uma mistura
de aspectos culturais e religiosos. É um período
marcado por muitos “pedidos”. Um verdadeiro
câmbio de trocas se estabelece. Contudo, a verdadeira postura cristã deve ser outra! Deve-se
“pedir” aos Santos para rogarem ao Senhor em
nosso favor e não associar a eles a funções e
crendices populares para atender nossos interesses. Os Santos devem ser para nós um exemplo de como aspirar às coisas do alto. Devem
ser venerados e respeitados como aqueles que
já estão na Glória de Deus. Orienta-nos o Papa
Francisco: “é preciso rezar por todos, especialmente
pela Igreja, e não apenas rezar para pedir uma graça
ou lembrar de Deus quando precisamos de algo”.
Enquanto Santuário, vivemos um momento
muito positivo: As decisões da Assembleia paroquial de novembro passado começam a sair
do papel; reorganizamos algumas Pastorais;
houve troca de algumas coordenações; aconteceram, nos dois meses passados, alguns even-

tos sociais; tivemos uma noite de
estudos sobre a Campanha da Fraternidade e três noites de estudos
sobre a exortação do Papa Francisco
Evangelli Gaudium “Alegria do Evangelho”; aconteceram as primeiras
reuniões a fim de organizarmos o I
Encontrão de Jovens do Santuário;
tivemos o primeiro café catequético com os pais dos catequizandos a
fim de reforçarmos o compromisso
familiar na caminhada catequética;
e a alegria de retomarmos nosso informativo como meio de formação e
informação da Comunidade.
E aí vêm novidades. Inicio de
maio, começa a fundação do Facsímile; no segundo sábado de maio,
acontecerá o café para as mães de
todos os catequizandos; enquanto
CPP, participaremos da reunião do
setor Cabral conhecendo assim o
projeto missionário da Arquidiocese
de Curitiba para os próximos anos;
estamos iniciando nosso curso de
Teologia que compreenderá os meses do primeiro e do segundo semestre; enquanto CPP estamos empenhados em fazer acontecer uma
festa junina ou julina envolvendo
todas as Pastorais e Movimentos do
Santuário.
Que possamos viver intensamente o Tempo Pascal fazendo de
nossas vidas uma grande celebração da Páscoa e que o exemplo de
Maria nos ajude a participar da vida
de Jesus, não como um privilégio,
mas como um convite. Uma ótima
caminhada a todos e que Deus nos
abençoe.

Fraternalmente,
Pe. Renoir Juslei Dalpizol

Reitor do Santuário Salette de Curitiba - PR

A Voz das Pastorais
Aleluia! Aleluia!
Estamos vivenciando o tempo mais sublime da vida cristã:
o Mistério Pascal participando da Morte e Ressurreição de Cristo. Com certeza, todos os que puderam celebrar o Tríduo e, especialmente a Vigília Pascal, sentiram o coração aquecido e a fé
renovada. Nossa comunidade deu um bonito testemunho de
participação e temos muito a agradecer àqueles que se esmeraram em preparar com tanto zelo o ambiente litúrgico e todos os
momentos das celebrações.
Também movidos pelo espírito de gratidão, trazemos presente alguns irmãos que, após um bom tempo à frente das Pastorais, deram esta liderança. Assim, deixaram as coordenações
das Pastorais: Tereza Karam da Melhor Idade, Irias Cavallari da
Pastoral da Acolhida, Marleide Galas do Apostolado da Oração
e Reginato Perini da Pastoral da Música. São pessoas que testemunharam seu amor ao Reino de Deus e à Igreja através da
disponibilidade ao serviço comunitário. Em nome do CPP e da
comunidade, agradeço com carinho a dedicação e o espírito de
doação que vocês sempre tiveram na condução das Pastorais.

Sabemos que poderemos sempre contar com vocês e rogamos
para que a graça de Deus conduza sempre suas vidas.
Felizmente, já temos pessoas que se dispuseram ao trabalho
de coordenação. Somos gratos à Celia Sandrini que aceitou a coordenação da Pastoral da Melhor Idade, à Marilda Magno nova
coordenadora do Apostolado e à Edna Pacheco Zanlorenzi que
assumiu a coordenação da Pastoral da Música. Temos certeza que
em breve teremos nova coordenação para a Acolhida.
Outra novidade na condução das Pastorais foi a união dos
participantes da Pastoral da Saúde e da Melhor Idade. Algumas
pessoas participam das duas pastorais e assim os esforços serão
somados.
No dia 28 de abril, tivemos a nossa reunião do CPP. É importante o planejamento para as diversas atividades que mantém
nosso Santuário vivo e atuante. Tudo para a “glória de Deus e o
amor a nossos irmãos” como proclamamos na oração da Salette.

				
				

Vilmari Pedroso
Coordenadora do CPP

Palavra do Pastor
RECONHECERAM-NO AO “PARTIR DO PÃO”
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 cristãos, 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 Metropolitano
de Curitiba
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Nos Passos dos Saletinos...
Santuário Rio de Janeiro
Na alegria do Senhor celebra a 14 de abril de 2014, seu 1º Centenário de
fundação. Cem anos de graças e bênçãos. Cem anos de doação e labutas pela
causa do Reino de Deus. Cem anos de amor e fidelidade à transmissão da Mensagem da Mãe da Reconciliação.
Nesta cidade de tantas histórias e lutas, dos morros e favelas, do samba e
da boemia, chegam oficialmente os Missionários Saletinos em 1912, depois de
um período de discernimento e debates comunitários. Quero neste momento,
demonstrar nosso hino de gratidão a Deus, diante do gesto corajoso do Pe
Henrique Clemente Moussier em adquirir o terreno no bairro do Catumbi e a
fundação da Paróquia no dia 14 de abril de 1914.
Na Rua Catumbi, no Bairro que leva este mesmo nome, uma parcela deste
povo está em festa para agradecer a Deus os 100 anos da criação do Santuário, desde a construção do pequeno tempo. O Santuário de Nossa Senhora da
Salette no Rio de Janeiro é portador de uma grande beleza: seu estilo gótico,
seus vitrais, a harmonia das cores... Neste ato de louvor, queremos agradecer a Deus algo que vai para além do altar,
como diz o poeta Zé Vicente: “Bendito sejam os frutos da terra de Deus. Bendito seja o trabalho e a nossa união. Bendito seja Jesus, que conosco estará além do altar”.
É momento de expressarmos nossa gratidão ao Povo de Deus. Povo de Fé, povo simples e acolhedor. Por onde
chegamos o povo nos acolhe, nos cerca de cuidados e carinhos! Desde a pequena Igreja ao formato atual do Santuário, nosso louvor a Deus por todos os trabalhadores que ergueram cada parede, esculpiram as colunas... ergueram
aquela torre tão esplendorosa...
Queridos Padres: Marcos Reis, Mário Prigol, Ático Fassini e
Washington – quis o Senhor Deus que neste ano jubilar vocês
representassem a todos nós Saletinos que há cem anos marcaram presença neste chão. Pelo Ministério desta Comunidade Religiosa, nosso louvor a todos os Religiosos (Consagrados Irmãos e
Padres) que dedicaram parte de sua vida neste Santuário. Alguns
enfrentaram sérios problemas de saúde, muitos chegaram a falecer nesta missão. Este louvor estendemos ao Conselho Geral
e Provincial de cada época, que deram seu apoio e acreditaram
nesta missão.
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“A BAHIA É TERRA DE MISSÃO”

50 anos da presença dos Missionários Saletinos na Bahia
“A Bahia é terra de missão”, dizia o Superior Geral dos Missionários Saletinos por ocasião da sua
visita aos primeiros padres que chegaram em terras baianas. Passados 50 anos, podemos afirmar: a
Bahia é terra de missão e de “vocações”. Desde 1979 nas casas de formação da nossa Província, sempre contamos com a presença de estudantes provenientes deste estado (e de outros também) que
desejam seguir Jesus, optando pela nossa comunidade religiosa.
A chegada dos Saletinos no estado da Bahia aconteceu inicialmente na Diocese de Amargosa e
firmou-se depois na Diocese de Ilhéus. Atualmente estamos na Diocese de Amargosa e na Arquidiocese de Salvador.
A primeira iniciativa de conhecimento do estado da Bahia, por parte dos Missionários Saletinos,
aconteceu em julho 1963, quando Pe. Achiles Trezzi, dirigiu-se para a cidade de Santo Antonio de
Jesus, Diocese de Amargosa, para uma sondagem da região. Em 29 de outubro de 1963, o Conselho
Provincial pede ao Conselho Geral autorização para aceitar a direção do Colégio em Santo Antonio de Jesus. Depois em
15 de dezembro de 1963, Pe. Achyles é nomeado Diretor desta obra (que não era dos saletinos). Em Janeiro de 1964, Pe.
Achyles assumiu a missão. Esta presença meio “incerta” só tomará novo rumo no ano de 1966 quando os Saletinos mudaram-se a cidade de Valença-BA, então Diocese de Ilhéus, para conduzir a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus.
Percebemos no início da Missão na Bahia um clima de incerteza, dúvidas, com muitas perguntas e poucas respostas...
Não se sabia claro onde e o que caberia aos Saletinos. Provavelmente os primeiros Missionários Saletinos assim rezavam:
“Senhor que queres de nós? Senhor, onde podemos servir o Teu povo”? Neste ano jubilar a presença da Comunidade Saletina na Bahia (Valença, Presidente Tancredo Neves e Salvador) – Comunidade que reúne Presbíteros, Religiosos, Estudantes
e Leigos Saletinos, sejamos “o pequenino rebanho” (Lc 12,32), o “pavio que fumega” (Is 42,3).
Sejamos aqueles que querem assumir a postura do discipulado, dos que se inspiram em Maria e tornam-se “escravos
do Senhor” (Lc 1,38), mas que seguem a Jesus, o Mestre – que nos ensinou a construir uma relação na qual todos somos
irmãos (Mt 23,8).
Por fim esta festa jubilar é tempo oportuno para lembrarmos dos Missionários Saletinos que no decorrer destes 50
anos, passaram por estes municípios, dedicando parte de sua vida. Cada um com seu jeito, de culturas e regiões diferentes,
mas que deixaram sua marca e fizeram aquilo a quem somos chamados: recordar que Deus nos ama e que enviou seu Filho
para fazer cumprir o seu programa. A todos o nosso muito obrigado!
										
Pe. Edegard Silva Júnior MS

A REVISTA SALETTE,

A revista dos Missionários Saletinos.
Movidos pelo seu compromisso de evangelizar sempre mais e cada vez melhor, os Missionários Saletino, recém-chegados ao Brasil,
decidiram fundar em 1917, no Rio de Janeiro: “O Mensageiro de Nossa Senhora da Salette”, hoje Revista Salette, sendo essa, um instrumento para fazer conhecer no Brasil a Mensagem de Reconciliação de Nossa Senhora, em Salette.
A Revista Salette oferece aos seus leitores artigos sobre questões religiosas, familiar, política e social numa perspectiva de formação
cristã e humanista e tem por objetivo divulgar a Boa Nova de Jesus Cristo e a Mensagem de Reconciliação deixada por sua Mãe em La
Salette.
Em breve a Revista Salette celebrará os 100 anos de sua existência. Os Missionários Saletinos querem continuar mantendo este
instrumentos de Evangelização e tornando-o cada mais conhecido para que a Mensagem do Evangelho seja sempre mais divulgada e
chegue cada vez mais longe.
Para chegar a tantos lares a Revista conta com a ajuda dos zeladores e zeladoras que fazem sua divulgação e renovação das assinaturas em suas comunidades, na verdade são pessoas comprometidas com a boa imprensa e que atendem ao convite de Nossa Senhora
da Salette; “Pois bem, meus filhos, transmiti isso a todo o meu povo”.
A Equipe Missionária Saletina tem papel fundamental na divulgação da revista. Nas cidades em que a Equipe Missionária se faz presente com a pregação das Santas Missões é realizado o trabalho de divulgação da Revista Salette.
Em nosso Santuário a zeladora da Revista é Maria Helena Hernandes. Converse com ela ou procure a nossa secretaria e faça você
também a sua assinatura.
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Obras de Revitalização
Estamos iniciando agora a terceira etapa. Trata-se da construção do Fac-símile
(do Latim fac-símile = faz igual). Será uma representação da Aparição de Nossa Senhora na montanha da Salette.
Esse conjunto arquitetônico compreende três momentos diferentes: num primeiro nível de altura estará a imagem da Salette chorando; subindo mais um nível,
estará a imagem da Salette falando com os pastores Maximino e Melânia. É o momento em que a Virgem Maria confia às crianças sua mensagem; e no último nível,
estará a imagem da Salette subindo ao céu. Estas imagens são em tamanho real,
feita de um material especial capaz de suportar sol, chuva e umidade. Ficarão sempre no mesmo lugar. São de cor branca
e com toda a riqueza de símbolos relatados pelos videntes. Será possível tocá-las e ficará para sempre como memória da
Aparição, a 19 de setembro nos Alpes Franceses.
Todos que já passaram por algum Santuário Saletino tiveram a oportunidade de contemplar tal representação. A construção desse conjunto na parte externa de nosso Santuário, (como terá em todos os Santuários do Brasil) possibilitará aos
romeiros entender e compreender com maior facilidade todo o fato da Salette. Será também mais um atrativo turístico e
devocional na Arquidiocese de Curitiba.
Neste primeiro momento, será feita a fundação e erguida a estrutura metálica, com pilares, vigas e treliças em aço, a fim
de suportar o peso das imagens e de todos que subirão no mesmo.
Incluem na estrutura metálica as chapas em aço wall que suportará
posteriormente a lage e o piso em granito. Serão investidos nestes
dois primeiros momentos cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Os
passos seguintes do fac-símile serão a cobertura em estrutura metálica e policarbonato, a fixação das imagens, os acabamentos diversos
e a iluminação. Prevê-se mais um investimento na mesma proporção
para a finalização.
Por isso, queremos conclamar a comunidade para que continue
nos auxiliando nesse projeto. É uma obra da comunidade. Para sempre ficará à disposição da mesma. Tal investimento, com
certeza, trará seu retorno. Não financeiro, mas espiritual, devocional... Muitas pessoas com certeza por aqui passarão e levarão consigo um pouco de nossa história. Conhecerão o fato e a mensagem da Salette aderindo ao carisma que nos une e
fazendo do dia a dia um mundo melhor.
Para doações em prol dessa obra, segue as seguintes orientações: Depósito ou transferência bancaria, via BANCO DO
BRASIL, AG. 1243-2 C/C 10071-4; via BANCO ITAÚ, AG. 3812 C/C 13560-0. Solicite também na secretaria ou no atendimento
do dízimo o carnê ou boleto para contribuição mensal ou compre também mais um bloco da rifa que estamos promovendo.
Além de concorrer aos prêmios estará nos ajudando. Todo e qualquer valor é bemvindo e será um grande aporte para o nosso projeto. Se alguém quiser doar uma
das imagens que estarão no fac-símile, por favor, fale com o Pe. Renoir para mais
detalhes. A comunidade sempre foi muito generosa e temos a certeza que nesse
momento em que vivemos, ela saberá fazer a diferença. Nosso muito obrigado a
todos e rogamos que as bênçãos de Deus caiam largamente sobre todos.
							
Comissão de Obras
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Curso de Extensão em Teologia
• Período de realização: 05/05/2014 a 24/11/2014
• Horário: 19h30min às 21h30min.
• Valor: R$ 150,00 em até 3x de R$ 50,00
Inscrição:
Para efetuar a inscrição procure a secretaria paroquial do Santuário ou remeter confirmação pelo e-mail:
santuarionssalette@missasalette.com.br ou ainda acessar o nosso site: www.santuariosalette.com.br.
Professores:
Angelo Alberto Ricordi, Denilson Rossi, Ernesto Sienna, André de Azevedo, Sérgio Barbosa e João Luis
Fedel.
Matérias:
Cristologia, Escatologia, Teologia Moral e Sagrada Escritura.
Áreas Temáticas:
A Palestina no tempo de Jesus, Os “Novíssimos do Homem”, Opção Fundamental e Escolhas Cotidianas,
Hamartologia, Profetismo: Isaías e Apocalipse.
APOCALIPSE - Angelo Ricordi - André Azevedo

CRISTOLOGIA - Denilson Rossi

Abordar as principais discussões em torno da literatura apocalítica e suas interpretações.
1. Gênero literário apocalíptico
2. Contexto histórico da apocalíptica
3. Características da apocalíptica
4. O livro do Apocalipse: análise de alguns textos

Abordar as temáticas referentes à historicidade de
Jesus (Jesus Histórico)
1. Palestina no tempo de Jesus
2. Expectativa Messiânica
3. Vida de Jesus
4. Processo condenatório

TEOLOGIA MORAL - Sérgio Barbosa

ESCATOLOGIA - Ernesto Sienna

Apresentar aspectos da moral cristã
1. Conceito de Moral
2. Conceito de Teologia Moral
3. Opção Fundamental e Escolhas Cotidianas
4. Pecado: conceito
5. Moral Sexual

Refletir sobre temáticas que envolvem o “destino” da
humanidade a partir do projeto de Deus.
1. Conceito “Escatologia”
2. Visão clássica e atual da Teologia com relação à
Escatologia
3. Morte
4. Julgamento
5. Consumação
6. Função das religiões diante da morte

PROFETISMO - João Luis Fedel
Oferecer instrumental para efetuar leitura da realidade a partir do Profetismo
1. Conceito de Profetismo
2. Contexto histórico do Profetismo
3. Profetas Maiores e Profetas Menores
4. Profetismo hoje
5. Profeta Isaías: chave de leitura do livro

Participe conosco!
Visite nosso site e faça sua inscrição.
www.santuariosalette.com.br
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Centro Social Santa Rosa de Lima
O Centro Social Santa Rosa de Lima, em comum acordo com os voluntários (as) e dirigentes, passa, a partir deste mês de maio, a oferecer algo a mais aos assistidos pelo mesmo.
Nossa preocupação, como já expressamos no informativo anterior é de não sermos meros
assistencialistas. Queremos auxiliar todos os assistidos sim, mas também queremos ajudar a
todos a caminharem com suas próprias pernas, não desanimando diante das dificuldades e
das portas que se fecham. Sabemos que, diante de muitos problemas que se apresentam, a
estrutura psíquica colabora enormemente para reverter tais situações.
Pensando assim, e diante da oportunidade oferecida por um grupo de parapsicólogos,
dividimos os assistidos do centro social em quatro grupos, e cada grupo virá, em uma quartafeira distinta do mês buscar seus suprimentos e receber a formação. Os do primeiro grupo
virão na primeira quarta do mês, o segundo, na segunda quarta, e assim sucessivamente,
continuando nos meses seguintes. Com um grupo menor, o trabalho é mais produtivo. Os Parapsicólogos, através de um curso, auxiliarão os assistidos sobre o funcionamento da mente,
pensamento positivo, as dimensões da formação e estrutura da personalidade e também serão feitas Orientações Parapsicológicas Pessoais, segundo a procura e necessidades de cada
um. Isso sempre dentro de um tempo de 50 a 60 minutos, depois os assistidos receberão as sua cestas básicas e retornarão para as suas casas.
A linha da Parapsicologia que será trabalhada é a linha científica Sistema Grisa que ajuda a pessoa a se conhecer
melhor, a perceber aspectos que não estão em sintonia com a harmonia, e através de variadas técnicas ensina como programar e o mais importante, reprogramar positivamente estes aspectos para que a pessoa possa se sentir participante de
uma família, grupo, comunidade... se sentir “gente”, incluída.
Com as bênçãos de Deus e a intercessão de Nossa Senhora da Salette e de Santa Rosa de Lima iniciaremos estas
atividades em maio, certos de que é urgente que o ser humano se conheça mais e mais e assim seja cada dia mais feliz.
			
							
Claudete e Marina de Ogleari

Apostolado da Oração
O Apostolado da Oração teve origem num colégio da Companhia de Jesus (padres Jesuítas), em Vals, perto de Le
Puy-en-Velay, na França, no dia 03 de dezembro de 1844, Festa de São Francisco Xavier. É uma organização composta por
leigos católicos cuja finalidade é a santificação pessoal e a evangelização.
“O Apostolado da Oração constitui a união dos fiéis que, por meio do oferecimento cotidiano de si mesmos, se juntam ao Sacrifício Eucarístico, no qual se exerce continuamente a obra de nossa redenção, e, desta forma, pela união vital com Cristo, da qual
depende a fecundidade apostólica, colaboram na salvação do mundo.”
Aqui em nossa Paróquia/Santuário, temos a graça de ter o Apostolado da Oração, que de forma piedosa e fervorosa,
muito contribui com a vida e a dinâmica de nossa evangelização e espiritualidade.
No dia 04 de abril do ano em curso, acolhemos a nova diretoria do AO, que é agora composta pela presidente Marilda
Magno, com sua vice, Irene Itália T. Cecy, a primeira secretária
Gisele L. Garzuzi, a primeira tesoureira Leuzi N. de Pauli e a segunda tesoureira Terezinha Stocchero.
Houve também o ingresso de duas novas associadas: Christiane M. Gouveia Machado e Shirley Oliveira, que receberam a
fita em cerimônia realizada pelo padre Renoir.
Ao nosso Apostolado da oração, rogamos as mais profícuas
bênçãos dos céus e o pleno cumprimento das promessas do Sagrado Coração de Jesus. Convidamos a todos para que se unam
a nós toda primeira sexta-feira do mês às 15:30 horas, no Santuário. Esse nosso encontro conclui com a Santa Missa.
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O Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão - MESC
A palavra ministro vem da palavra latina “ministrare”, que se
traduz por “servir”. Ministro é aquele que serve. É um realizador da
salvação para seus irmãos. É um “chamado por Jesus”.
O Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão - MESC - é
um colaborador dos Ministros Ordenados, leigos a quem é dada
permissão temporária de distribuir a Comunhão aos enfermos e
idosos, aos fiéis na missa ou noutras circunstâncias, quando é particularmente numeroso o número de fiéis que desejam receber a
sagrada Comunhão.
A preparação para o exercício do mandato acontece em 13 etapas de formação, em âmbito setorial, de acordo com os conteúdos indicados pela Comissão de Liturgia da Arquidiocese.
No Santuário, o quadro atual é composto de 33 ministros e mais 3 candidatos ao MESC, em formação até agosto/2014. Temos ministros ativos que servem o altar desde 1980, sendo eles as testemunhas e os orientadores na missão.
Campo de ação do MESC:
•
Dar Jesus em comunhão: durante o ano são mais de 1500 atendimentos a enfermos e idosos em lares, asilos e hospitais.
•
Dia do Senhor: em média são realizadas 300 missas com a participação ativa dos MESC.
•
Formação da vida eucarística: dando passos para o crescimento e conhecimento, são presença certa nos cursos ministrados no
Santuário, Setor e Arquidiocese.
•
Festa de Corpus Christi: nos últimos anos, são responsáveis pela coordenação e organização do tapete de Corpus Christi.
•
Cuidar das coisas ligadas a Jesus Eucarístico: é dever do MESC cuidar da capela do Santíssimo (sacrário), âmbulas, cálices, altar,
ornamentações, zelando para que tudo esteja em ordem, muito bem feito e cuidado.
•
Viver a Reconciliação: temos como compromisso retiro espiritual a cada ano.
•
Adoração ao Santíssimo: fazem a adoração mensal da maior importância para os ministros que são pessoas apaixonadas por
Jesus eucarístico.
Alegres, agradecemos ao Pai pelo ministério, sempre com os olhos fitos em Jesus vivo, presente no sinal sacramental, “lançando-nos
sempre mais para frente, a fim de conquistar Jesus, já que fomos plenamente conquistados por Ele.” Fl 3,12).
				 							 Rosalina Torres Bieluczyk
				 							 Coordenadora dos MESC

A noiva de José era branca ou negra?
Deus escolheu uma moça entre as moças dos judeus para ser a mãe do Salvador da humanidade. A Bíblia fala pouco desta moça, noiva,
mulher de José e mãe de Jesus. Não se sabe se era baixa ou alta, branca ou negra, gorda ou magra. Só diz que era pobre. Porque a Bíblia não fala
do físico de Maria, que para nós é a mais linda mulher do mundo.
Para Deus esses detalhes nada valem. O que conta para Deus são os valores do coração, da alma, não do físico, fé, esperança, amor, pureza,
humildade, solidariedade. Se a Bíblia escreve pouco sobre Maria, o pouco que fala mostra que ela teve uma fé maior do que a de Abraão, uma
esperança maior do que todos os profetas e teve um amor maior do que os Apóstolos, (hoje, seria dos padres, Bispos, Cardeais e Papas).
A grandeza desta mulher vem do que ela disse ao anjo no dia de ser convidada a ser a mãe do Messias. Ela disse – e cumpriu – ‘Sou a serva
do Senhor. Seja feita a vontade de Deus’. E acompanhou o Filho Jesus em tudo: no presépio, no Batismo, no exílio do Egito, nas romarias da Páscoa, na pregação de Jesus que ia de povoado em povoado. Jesus a louvou lhe dizendo: “Bendito quem ouve a minha palavra e a põe em prática”.
No maior sofrimento, Jesus não pensa em si, mas na mãe e em nós. E nos diz: “Senhora (Nossa Senhora) eis o teu (os teus) filho(s)”. E acrescenta: “Filho (filhos) eis ai a sua mãe”. Neste momento a mãe de Jesus se torna a nossa mãe, a mãe de todos os que cremos em Jesus, a Nossa Senhora.
Mas ela também é chamada Mãe da Igreja porque na hora do nascimento da Igreja, dia de Pentecostes, ela
estava presente.
A Via-Sacra de Maria foi um martírio na alma até que explode na alegria da Páscoa, a Ressurreição do Filho, o
primeiro a ressuscitar por si e nos encaminhar a “casa do Pai, no céu, onde há um lugar especial para cada um de nós”.
A grandeza de alma de sua Mãe, Jesus ainda acrescenta: “Bendito quem ouve a minha palavra e as pratica”. “Mãe,
lhe entrego todos os meus irmãos” (Jo 19).
O Diário do Nenê Jesus, se torna o Diário de cada um de nós.
1. Minha devoção a Nossa Senhora me ajuda a imitá-la? Em que?
Pe. Anacleto Ortigara – MS
2. Sua participação no Santuário ajuda a criar o Reino de Deus na Comunidade?
Vigário Paroquial
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O QUE CELEBRAMOS?
Prezados leitores,
nesta edição de “O que
celebramos”, trataremos do Tempo Pascal e
das solenidades da
Ascensão do Senhor,
Pentecostes, Santíssima Trindade e Corpus
Christi. Não pretendemos esgotar as temáticas mencionadas,
mas oferecer-lhes uma
visão sobre cada solenidade e a sua importância litúrgica. Caso se interesse em aprofundar o conteúdo esboçado aqui, sugerimos o site “catequisar”
que oferece um bom material formativo de onde nos orientamos na escrita desse texto.
O Tempo Pascal tem início com o Domingo da Ressureição
e se estende até o Domingo de Pentecostes. Constituído de 50
dias, quer levar a comunidade cristã a fazer a experiência do Ressuscitado e viver um tempo alegre, festivo e de intensa vivência
comunitária. É um tempo de grande importância na Igreja, pois,
nele está a centralidade de nossa fé. É constituído de oitava e
sete Domingos que devem ser celebrado com a mesma dignidade litúrgica do Domingo da Ressureição. Entendamos a estrutura e a espiritualidade contida no Tempo Pascal, analisando o
quadro que segue:
Domingo da Ressureição - O Senhor Ressurgiu, Aleluia! Ele
está vivo em nosso meio, Aleluia!
Oitava da Páscoa - São os primeiros oito dias da Páscoa.
Começa no Domingo da Ressurreição e finaliza no Domingo da
Misericórdia (2º Domingo da Páscoa).
2º Domingo - Domingo da Misericórdia - o Evangelho proclamado apresenta a compaixão que Jesus teve para com Tomé,
que não acreditava em palavras, e sim “somente vendo”.
3º Domingo - Domingo dos Discípulos de Emaús - “Eles
reconheceram Jesus no partir do pão”. Ele está no meio de nós
através dos sinais sacramentais.
4º Domingo - Domingo do Bom Pastor - Manifesta o mistério da presença de Cristo nos pastores de sua Igreja. “O Senhor é
o meu Pastor, nada me falta”. (Sl 22)
5º Domingo - Domingo da Caridade - Na Palavra proclamada, a fraternidade é vista como a manifestação de Jesus Ressuscitado. “Através do nosso amor para com o próximo, os homens
reconhecerão o amor com que Cristo nos amou”.
6º Domingo - Domingo da Promessa - Na Liturgia da Palavra, Jesus promete seu Espírito como princípio da vida pascal da
Igreja e de nós, cristãos.
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Domingo da Ascensão do Senhor - Jesus envia ao mundo
suas testemunhas para manifestar seu poder profético e salvador.
O Domingo de Pentecostes - Neste último Domingo, finaliza-se o Tempo Pascal. O Espírito Santo realiza a plenitude da
Páscoa de Jesus Cristo por meio da Igreja. Cheios da força na fé
em Cristo ressuscitado, os Apóstolos partem para a sua missão
no mundo.
A Solenidade da Ascensão do Senhor inspira-se nos textos
bíblicos que relatam a subida de Jesus aos céus. É celebrada 40
dias depois do Domingo da Ressurreição. Os relatos Sagrados
relacionam a Ascensão do Senhor com a vinda do Espírito Santo. Jesus sobe aos céus e promete enviar o Espírito Santo para
sustentar os discípulos na tarefa evangelizadora (At 1,6-8). No
Brasil, por implicações pastorais, essa solenidade é celebrada no
7º Domingo após a Páscoa.
A solenidade de Pentecostes é celebrada 50 dias depois da
Páscoa e marca a descida do Espírito Santo sobre a Igreja, representada pela Comunidade Apostólica. Recorda o início do cristianismo e nos lembra de que somos chamados a levar a termo
a ação evangelizadora da Igreja, a fim de que todas as nações
tenham acesso ao Evangelho e à salvação, mediante o poder do
Espírito Santo de Deus.
Santíssima Trindade - Com o fim do Tempo Pascal, na solenidade de Pentecostes, a Igreja entoa um grande e solene louvor
à Santíssima Trindade, celebrando numa síntese a plenitude do
Mistério do Deus Amor. Proclama que, desde a Criação do universo até o fim dos tempos, a história é dirigida pelo Deus Uno e
Trino, comunhão perfeita do Pai com o Filho e o Espírito Santo.
Antes de querer estabelecer uma explicação sistemática do Mistério Trinitário, a solenidade da Santíssima Trindade quer ser a
expressão da experiência de um Deus que se mostra como Pai,
Filho e Espírito Santo, e que, na comunhão perfeita de três Pessoas distintas, constrói a esperança de uma sociedade que também anseia pela comunhão perfeita entre homens e mulheres.
Corpus Christi - Na quinta-feira, após a solenidade da Santíssima Trindade, a Igreja celebra devotamente a solenidade do
Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, festa comumente chamada de Corpus Christi. A motivação litúrgica para tal festa é, indubitavelmente, o louvor merecido à Eucaristia, fonte de vida da
Igreja.
Desde o princípio de sua história, a Igreja devota à Eucaristia um
zelo especial, pois reconhece neste sinal sacramental o próprio
Jesus, que continua presente, vivo e atuante em meio às comunidades cristãs. Celebrar Corpus Christi significa fazer memória
solene da entrega que Jesus fez de sua própria carne e sangue,
para a vida da Igreja, e comprometer-nos com a missão de levar
esta Boa-Nova para todas as pessoas.
				
Ir. Tiago Costa, MS

AGENDA
Maio
03 e 04 – Missa do 3° Domingo da Páscoa
10 – Café em homenagem as mães dos catequizandos – 09:00h
10 e 11 – Missa do 4° Domingo da Páscoa – Dia das Mães
17 e 18 – Missa do 5° Domingo da Páscoa
19 – Dia da Reconciliação – Missa as 07:00h e 16:30h
24 – Noite de Sopas – Promoção do Grupo Caminhar – 20:00h
24 e 25 – Missa do 6° Domingo da Páscoa
31 – Encontro de Noivos – 16:00h
31 – Missa - Visitação de Nossa Senhora – Coroação e Benção da Gestantes – 18:00h

Junho
01 – Missa - Solenidade da Ascenção do Senhor – 09:00/11:00/19:00h
01 – Encontro de Noivos – 16:00h
07 – Missa – Solenidade de Pentecostes – 18:00h
07 – Festa Junina no Santuário – 16:00h
07 – Encontro de Noivos – 16:00h
08 – Missa - Solenidade de Pentecostes – 09:00/11:00/19:00h
08 – Encontro de Noivos – 16:00h
14 e 15 – Missa da Santíssima Trindade
19 – Dia da Reconciliação – Festa de Corpus Christi – Missa – 09:00h
21 e 22 – Missa do 12° Domingo do Tempo Comum
27 – Missa – Solenidade do Sagrado Coração de Jesus – 16:30h
28 e 29 – Missa – Solenidade de São Pedro e São Paulo

AÇÃO ENTRE AMIGOS
É do conhecimento da maioria dos senhores (as) a campanha entre amigos que estamos fazendo para
construir o Fac-símile do Santuário. Essa ação entre amigos foi lançada oficialmente dias 21 e 22 de dezembro
passado. Foram muitas as pessoas que abraçaram essa causa conosco levando uma cota (Bloco) para vender.
Das 400 cotas (blocos) já entregamos 290. Pedimos àqueles que ainda não retiraram o seu que o façam na Secretária Paroquial ou no atendimento no final das Missas.
Quando pensamos nesta ação, pensamos em arrecadar o valor total do fac-símile em torno de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), para isso é necessário vendermos todos os 10 mil números ou seja as 400 cotas (blocos).
Ainda desse valor extrairemos o valor investido nos prêmios que foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Contamos
com a sua valiosa contribuição. Se você ou sua família já comprou uma cota e tem condições de comprar mais
uma, por favor, faça-o e estará assim permitindo levantarmos o valor de que precisamos. Assim que vender sua
cota, entrega-a com brevidade a fim de irmos utilizando o valor arrecadado. Obrigado!
									
Comissão de finanças

LEIGOS SALETINOS - CURITIBA
No dia 06 de abril de 2014, nas dependências do Colégio Bagozzi – Curitiba – PR, realizou-se o 1º Encontro de Leigos e Leigas
que vivem a espiritualidade dos Carismas Congregacionais. O evento foi promovido e organizado pela Conferência dos Religiosos
do Brasil - Regional de Curitiba, teve como assessor o Pe. Ildefonso Salvadego, MS.
Participaram do encontro aproximadamente 150 leigos, leigas e religiosas, com representantes do Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, alguns grupos muito bem estruturados, e outros dando início aos trabalhos, mas todos com muita
representatividade em suas Congregações.
O Pe. Ildefonso trabalhou sobre a missão do leigo: sua vida, sua fé, sua espiritualidade e seu serviço. Mostrou que a Bíblia está
repleta de ícones (referencias) que ajudam a perceber o valor do leigo na história do povo de Deus – Abraão, Moises, os Profetas,
Rute, Sara, Maria, os Apóstolos, Paulo eram todos leigos, comprometidos com a sua fé. E pela via do compromisso foram capazes
de ouvir a voz imperativa do seu Senhor. VAI! VEM! SAÍ DA TUA TERRA! FAÇA-SE... E, hoje, as Congregações Religiosas abrem-se
para acolher a presença do leigo(a) em sua missão, na vivência do Carisma Congregacional, a ser em meio a sociedade hodierna
a presença viva do carisma fundante.
Durante o encontro houve momentos de partilha e troca de experiências da missão dos Leigos como protagonistas. Percebemos alguns desafios em relação a nossa missão: a necessidade de uma formação continuada; a disponibilidade das pessoas; o uso
de uma nova linguagem; a questão da mulher na Igreja; e como ajudarmo-nos nesta caminhada entre as muitas Congregações?
Os Leigos Saletinos de Curitiba foram representados por Vilmari Pedroso, Rosalina Torres Bieluczyk, Matilde Possiedi, Sebastião
José Martins, Homero Alves Fialho e Maria Izabela Silva de Oliveira.
										
Maria Izabela Silva de Oliveira
												
Leiga Saletina
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ACONTECEU...
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